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RUSAI GĄSDINĄ LENKUS
MASKVOS PAŽADAS LENKIJAI

Sovietų komunistų partijos centro ko
miteto posėdžio išvakarėse kariuomenės 
laikraštis „Raudonoji žvaigždė" atspaus
dino maršalo Viktoro Kulikovo, Varšuvos 
pakto kariuomenės vyr. vado, straipsnį, 
kuriame pasakyta, kad jo vadovaujama 
kariuomenė gins komunistinę santvarką 
Lenkijoje.

,Kontrrevoliucinės pajėgos bando at
plėšti tą kraštą nuo socialistinės bendruo
menės*^ — sako marš. Kulikovas. Varšu
vos pakto karinės pajėgos turi saugoti „so
cialistinius laimėjimus".

Birželio 20 d. Maskvos televizijoje pasi
rodė Leonidas Zamiatinas, partijos CK in
formacijos skyriaus viršininkas. Jis pri
minė Lenkijos partijos šio mėnesio įsipa
reigojimą sutvarkyti krašto vidaus reika
lus. Padėtis, tačiau, nepasikeitė.

Televizijos programoje buvo parodyta 
įvykiai Lenkijoje, kaip jie oficialiai Sov. 
Sąjungoje vaizduojami, su susilpnėjusią 
partijos kontrole. Esą lenkai rašo laiškus, 
klausdami kodėl partija nuolat nusileidžia 
Solidarumui, laisvųjų profsąjungų orga
nizacijai. Zamiatinas sako, kad tai esanti 
kova dėl valdžios.

Pusės valandos programoje beveik ne
buvo paminėta Lenkijos valdžios žmonių 
pavardžių, išskyrus vieną užsiminimą 
apie gen. Jaruzelskį, min. pirmininką.
Bet visiškai nebuvo paminėtas Stanislaw 
Kania,, partijos sekretorius.

Bendra Zamiatino pastabų mintis rodo, 
kad Maskvos požiūriu Lenkijos komunistų 
plenumo pažadai liko neįgyvendinti. Kal
bėdamas apie liepos mėn. Lenkijos komu
nistų partijos kongresą, Zamiatinas paste 
bėjo, kad Solidarumo veikėjai infiltravo 
į partijos organizacijas savo kandidatus. 
„Tokiu būdu jie siekia sudaryti kongrese 
tokią padėtį, kuri vestų prie Lenkijos 
marsistinės - lenininės partijos pakeitimo 
ir gal būt, jos likvidavimo“.

Tą dalyką įvykdyti pasiėmė Solidarumo 
ekstremistai, gaudami paramą iš Vakarų 
imperialistų sluoksniu, kurie pradėjo pul
ti Lenkijos partiją, — sakė Zamiatinas, 
Jis pastebėjo, kad žodį „atnaujinimas" 
naudoja tiek Solidarumas, tiek ir Lenki
jos kam. partija. Bet Solidarumas naudo
ja jį pateisinimui veiklos, kuri griauna 
krašto ūkti ir tuo būdu bando nukreipti 
kraštą į naują kelią.

Jis pasakė, kad Lenkijos saugumas pri
klauso nuo priklausymo Varšuvos paktui 
ir teigė, kad neva Vakarų valstybės ban
do išnaudoti įvykius Lenkijoje tam, kad 
„sugriovus... Varšuvos pakto kraštų gyny
bos pajėgumą“.

Šias pastabas Zamiatinas ypatingai nu
kreipė į Vak. Vokietiją, ir parodė žemė
lapį, kuris esą buvęs pastaruoju laiku at
spausdintas Vak. Vokietijoje ir rodąs re
vanšistines pretenzijas į Lenkijos terito

Anastazija Tamošaitienė Londone
Sekmadienį, birželio 21 d. Londono Lie

tuvių Namuose buvo suruoštas priėmimas 
atvykusiai Iš Kanados žymiausiai liet, tau
tinio meno dailininkei Anastazijai Tamo
šaitienei. Priėmime dalyvavo garbingą 
viešnią atlydėjusi jos jauniausioji sesuo 
Aldona Mažeikienė - Veselkienė, nuolat 
gyvenanti Čikagoje, DBLS Derby Skyriaus 
atstovė Gilma Zinkuvienė, Lietuvos At
stovas V. Balickas su ponia, DBLS Cent
ro Valdybos nariai, svečias iš Australijos 
Stasys Žukas su ponia ir nemažas būrys 
Londono lietuvių.

D. Britanijos lietuviai jau nemažai bu
vo girdėję iš spaudos apie dail. Anastazi
ją Tamošaitienę ir jos vyrą dail. Antaną 
Tamošaitį. Judviejų paruoštą knygą „Li
thuanian National Costumes" vos prieš 
kelis mėnesius Derbio lietuviai įteikė Bri
tanijos sosto įpėdiniui princui Čarliui, o 
prieš porą savaičių televizija rodė Kana
doje pagamintą lietuvišką filmą, kuriame 
galėjome matyti p.p. Tamošaičių tautinio 
meno kūrinius ir jų sodybą.

DBLS pirm. Zigmas Juras, sveikinda
mas mielą viešnią ir pobūvio dalyvius, 
pasidžiaugė, kad Londoną aplankė tiek 
daug nuveikusi liet, menininkė.

Pasirodo, dail. Anastazija Tamošaitienė 
meno studijas buvo pradėjusi dar Lietu
voje. Studijavo VDU Kaune ir vėliau Šve
dijoje ir Austrijoje. Prieš karą dirbo 
Žemės Ūkio Rūmų audimo kursų vedėja 
įvairiose Lietuvos vietose. Tuo pat laiku 
pradėjo rinkti ir studijuoti lietuviškus 
senovinius audinius, mezginius ir šiaip 
rankdarbius. 1935-40 m. įsteigė kilimų 
audimo kursus, vėliau buvo Kauno taiko
mosios dailės instituto dekoratyvinių au
dinių lektorė. Nenuleido rankų ir atsidū
rusi išeivijoje. 1946-48 m. buvo Freiburgo 
meno mokyklos Instruktore, 1948 m. Ka

nadoje įsteigė Dailės studiją, dėstė gobe
lenų audimo kursą ir kitur.

Išleido keletą knygų, iš kurių paskuti
nioji Lithuanian National Costumes — 
atvedė ją dabar į Londoną.

Anastazija Tamošaitienė yra viena pa
čių originaliausių ir žymiausių mūsų tau
tinių audinių ir drabužių žinovė, audėja 
Ir kūrėjia. Jos tautinius drabužius šiandien 
dėvi lietuvaitės visuose pasaulio kraštuo
se ir Lietuvoje. Todėl, kai kilo mintis pa
dovanoti Britanijos sosto 'įpėdinio sužadė
tinei Lady Dianai lietuvių tautinį kostiu
mą, tuoj buvo kreiptųsi į dail. Anastaziją 
Tamošaitienę ir paprašyta tą rūbą paga
minti.

Prie vaišių stalo Lietuvių Namuose 
DBLS Derbio sk. atstovė Gilma Zinkuvie
nė papasakojo visą istoriją, kas vyko Der
byje. Dėkodama A. Tamošaitienei už vi
są pagalbą, ji įteikė viešniai įvykius vaiz
duojantį albumą, o poniai A. Veselklenei 
kitą suvenyrą.

Dail. A. Tamošaitienė, dėkodama už su
teiktą garbę, papasakojo apie visas prob
lemas, su kuriomis jai teko susitikti, atlie
kant didelį darbą per tokį trumpą laiką.

Pagaliau visi pobūvio dalyviai išvydo 
vestuvių dav'aną būsimai D. Britanijos ka
ralienei — neapsakomai kruopštaus dail. 
A. Tamošaitienės darbo vaisių — puikų 
lietuvių tautinį kostiumą, ponios A. Ve- 
selkienės išaustą tautinę juostą ir gražius 
gintarinius karolius.

Pirmadienį, birželio 22 d. dail. Anasta
zija Tamošaitienė, lydima p. Gilmos Zin- 
kuvienės ir DBLS pirmininko Zigmo Ju
ro, buvo priimti Buckingham Palace ka
rališkuose rūmuose, kur jie įteikė D. Bri
tanijos lietuvių vestuvinę dovaną Princo 
sužadėtinei.

riją. Jis pasakė, kad neo-nacizmo ir re- 
vanšizmo dvasia Vak. Vokietijoje vis dar 
tebėra gyva.

RYTŲ PRŪSIJOS PARODA
(Mūsų korespondento pranešimas)

Iki birželio 19 d. Bonnoje vyko paro
da, pašvęsta Rytų Prūsijai. Parodos vado
vaujamoji mintis: „Rytų Prūsija. Kraš
tas, davęs vardą Prūsijai“. Parodoje iš
statyti eksponatai turi pavaizduoti kraš
to gamtą, žmones, istoriją, kultūrą, švie
timą, ūkį ir t.t.

Parodos tendencija aiškėja iš parink
tų eksponatų: lankytojas turi susidaryti 
nuomonę, kokia palaima 'į kraštą atėjusi, 
Kryžiuočių Ordinui atnešus krikščionybę, 
o įkandin sekusi vokiečių kolonizacija su
dariusi tvirtą pagrindą visuotinei me
džiaginei ir dvasinei gerovei.

Praeitis perteikta tendencingai, dauge
lis dalykų iškreipta, o dar daugiau — nu
tylėta. Jau nekalbant aipie kiekvienam ob- 
jektingam istorikui žinomą Kryžiuočių 
Ordino vaidmenį (tikėjimo platinimą ug
nimi ir kardu bei germanų ekspansiją į 
rytus), krinta į akį, pav., ta aplinkybė, 
kad parodoje suminėti vokiečių rašytojai, 
kilę iš Rytų Prūsijos, tačiau parodos ren
gėjai nepastebėjo Kristijono Donelaičio. 
Iš parodos nematyti, kad pirmoji knyga 
rietuvių kalba atspausdinta (neatsitikti
nai!) ne kur kitur kaip Karaliaučiuje. 
Bergždžias darbas būtų buvęs ieškoti pa
rodoje Prūsijos švietimo ministro A. Pai
ko parėdymą, kuriuo iš mokyklų pašalin
ta lietuvių kalba. Tam parėdymui kitais 
metais sueis 100 metų!

Dar daug galima būtų suminėti pana
šių nutylėjimų bei iškraipymų. Iš naujau
sių laikų istorijos nubrėžtos Vokietijos 
sienos 1937 metais, bet tokiu būdu, kad 
Klaipėdos kraštas lieka Vokietijoje. ,Land 
smannschaft Ostpreussen“ vadovas, par
lamento narys Dr. O. Hennig, parodos 
lankytojams dalinamame prospekte pa
brėžia, kad siena su Lenkija ir Lietuva 
priklausanti prie seniausių, šimtmečiais 
nepakitėjusių sienų Europoje. Bet jis nu
tyli, kad ta pati jo garbinamoji Prūsija 
godžiai dalyvavo Lietuvos-Lenkijos vals
tybės dalybose (Užnemunė!), jau nekal
bant apie pakartotinus užmojus paglemž
ti Lietuvą (ir ne tik ją) pirmojo ir antro
jo pasaulinio karo metu.

Parodą surengė „Landsmannschaft Os
tpreussen“ Bavarijos krašto atstovybėje 
Bonnoje. Reikia pastebėti, kad Bavarija 
neseniai pasiėmė Rytprūsių vokiečių orga 
nizacijos „Landsmannschaft Ostpreussen" 
patrionatą. Paskutiniuoju laiku Vakarų 
Vokietijoje naujai pastebimas susidomė
jimas Prūsija, panaikinta nugalėtojų val
stybių 1947 metais. Berlyne rengiama di-1 
džiulė Prūsijos paroda.

VYT. įSKUODŽIO BADO (STREIKAS
Gauta žinia, kad Vytautas Skuodis, pro

testuodamas prieš neteisingą jo nuteisi
mą, nuo birželio 15 d. pradėjo bado strei
ką.

Jo dabartinis adresas: Tenguševskij ra- 
jon, Baraševo ind. 431-200, učž, žch. 385/ 
3-5, Mordovskaja ASSR, USSR.

BRITANIJA SUMAŽINS (KARO 
LAIVYNĄ

Britanijos gynybos ministras patiekė 
parlamentui patvirtinti planą, pagal kurį 
per ateinančius 10 metų bus pertvarkomos 
Britanijos karinės pajėgos. Per tą laiką 
numatoma žymiai sumažinti karo laivyną, 
neliečiant povandeninių laivų, bet žymiai 
sustiprinti karo aviaciją. Raketų atsargos 
bus padidintos dvigubai.

Britanijos gynybos biudžetas per atei
nančius du metu bus padidintas po 3%.

POPIEŽIUS VĖL LIGONINĖJE
Birželio 19 d. popiežius vėl grįžo į ligo

ninę, kur jam anksčiau buvo padaryta 
operacija po atentato.. Pastaruoju laiku 
pakilo temperatūra. Ligoninėje tyrimai 
parodė, kad jis serga pleuritu.

IRANE ĮSAKYTA SUIMTI PREZIDENTĄ
Irano parlamentui dauguma balsų nu

tarus, kad prezidentas Beni-Sadr yra poli
tiniai nekompetentiškas, vyriausias pro
kuroras įsakė jį suimti. Tas įsakymas bu
vo paskelbtas birželio 21 d. per radiją, 
po to kai Teherane buvo sušaudyti 15 
„kont-revoliucionieriai“, dalyvavę riaušė
se.

RAKETOS VAK. VOKIETIJOJE
Neatsižvelgiant į Vak. Vokietijos paci

fistų demonstracijas prieš atominių rake
tų dislokaciją Vokietijoje, kancleris 
Schmidtas pareiškė Bonoje, kad jo vyriau 
sybė toliau laikysis savo įsipareigojimo 
dėl tų ginklų Vokietijos teritorijoje;

Pagal NATO nutarimą iš 1979 m. gruo
džio mėn., Vak. Vokietijoje nuo 1983 m. 
bus dislokuota 200 branduolinių raketų. 
372 raketos bus kituose yak. Europos 
kraštuose.

SOCIALISTAI SUDARĖ (NAUJĄ 
PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĘ

Prancūzijos parlamento rinkimuose bir
želio 21 d. socialistų partija laimėjo dau
giausiai balsų ir tuo būdu galės įgyven
dinti savo programą.

Socialistai turės parlamente 283 atsto
vus, komunistai — 43, gaulistai —• 83, 
UDF partija (buv. prez. Giscado) — 63 
atstovus, kitos — mažiau. Parlamente bus 
491 atstovas. Tad socialistai turės abso
liučią daugumą.

Prez. Mitterrand pavedė laikinai min. 
pirmininkui Pierre Mauroy sudaryti nau
ją ministrų kabinetą.

Birželio 23 d. Prez. Mitterand patvirti
no naują ministrų kabinetą, į kurį be so
cialistų 'įeina ir keturi komunistai: 
transporto, sveikatos, profesinio mokslini
mo ir administracijos reformos ministrai.

Prancūzijos komunistų partija, atsily
gindama už vietas kabinete, sutiko su so
cialistais reikalauti, kad Sovietų kariuo
menė būtų attraukta iš Afganistano ir 
kad būtų pagreitintos derybos dėl Sovie
tų SS20 raketų skaičiaus sumažinimo Eu
ropoje. Komunistų partija sutiko pakeisti 
savo politinę liniją ir vidaus politikos sri
tyje.

AR (MASKVA SUŽINOS (PRANCŪZIJOS 
PASLAPTIS?

Prancūzijos prez, Mitterrand užtikrino 
JAV viceprezidentą George Buchą, kuris 
lankėsi Paryžiuje, kad Prancūzija liks lo
jalia ir ištikima Amerikos sąjungininke. 
Abejonės Vakarų pasaulyje buvo kilusios 
po to, kai Prancūzijos socialistų partija 
laimėjo parlamento rinkimus ir, sudarant 
naują ministrų kabinetą, keturių ministe
rijų vadovavimas buvo patikėtas komu
nistams.

Amerika ir kitos Vakarų valstybės 
buvo susirūpinusios dėl saugumo, bet so
cialistai atsakė, kad tose ministerijose, ku 
rioms vadovaus komunistai, nėra jokių ka 
rinių paslapčių. Prancūzijos kabineto po
sėdžiuose, kur dalyvaus keturi komunis
tai, jokie sl/apti ir svarbūs politiniai klau
simai nėra svarstomi. Tokius klausimus 
aptaria Respublikos prezidentas su min. 
pirmininku ir atitinkamos žinybos minist
ru. Todėl, esą, nėra pavojaus, kad valsty
bės paslaptis sužinos Maskva.

SUĖMĖ SOVIETŲ /LAKŪNĄ
Afganistano partizanų grupė, kovojan

ti krašto viduje, suėmė sovietų lakūną, 
kurio pavardė yra Michail Semionovič, 
kilęs iš Kijevo. Jis nusileido parašiutu iš 
MIG naikintuvo. Partizanai bandys panau 
dot i jį kovai prieš okupantą.

SOLIDARUMAS NEPOLITIKUOJA
Lenkijos profsąjungų „Solidarumas“ lei

dinių redakcijos pradėjo švelninti savo 
politinius komentarus ir labiau koncent
ruotis į profsąjungų reikalus. Tuo būdu 
norima nuraminti Lenkijos sąjungininkus, 
kad „Solidarumas" nesiekia sugriauti 
„Rytų Europos pusiausvyros".

IZRAELIO (PARLAMENTO RINKIMAI
Izraelio parlamento rinkimuose, kurie 

įvyks birželio 30 d., varžosi dvi stambiau
sios politinės partijos: nacionalistų Likud, 
kuriai vadovauja dabartinis min. pirm. 
Menachem Begin, ir socialistų Mapai, ku
rios lyderiu yra Shimon Peres. •

Abu lyderiai yra kilę iš buv. Didi. Lie
tuvos kunigaikštystės žemių. M. Begin 
buvo prieš 67 metus gimęs Lietuvos Bras
toje, o Shimon Peres — prieš 58 metus 
Valažine, netoli, Ašmenos.

Pagal spaudos spėjimus, Izraelio parla
mento rinkimus laimės valdžioje esanti 
M. Begino partija.

NAKVYNĖ KARALIŠKAME SODE
Trys jauni vokiečiai turistai, atvykę į 

Londoną ir ieškodami vietos pernakvoti, 
naktį perlipo per aukštą tvorą į Bucking- 
hamo (karalienės) rūmų sodą, ištiesė sa
vo palapines ir , policininkų nepastebėti, 
ramiai miegojo iki 11 vai. ryto.

Išsimiegoję ir pavalgę pusryčius, jie 
kreipėsi į karalienės sodininkus klausda
mi, kur yra išėjimas iš paiko“. (Jie gal
vojo, kad nakvojo netoliese esančiame 
Hyde parke). Už kelių minučių jie buvo 
apsupti kėlių policininkų, kurie turistus 
suėmė ir nuvežė į policijos nuovadą.

Ten jiems pavyko išsiaiškinti, kad jie 
apsiriko Ir todėl buvo paleisti.

Kartu su ankstyvesnių įvykiu, kai į ka
ralienę buvo paleisti keli šūviai, pastara
sis parodė, kaip silpnai yra saugojama 
Britanijos karališkoji šeima .

DOVANŲ PARODA
Britanijos sosto įpėdinio ir Lady Dia

nos vestuvių dovanos bus išstatytos paro
doje St. James rūmuose nuo rugpiūčio 5 
d. ilki spalio 4 d. Įėjimas ‘į parodą kainuos 
1.50 svaro, vaikams ir pensininkams bus 
nuolaida.

Vestuvių diena liepos 29-ojl D. Britą, 
nijoje bus nedarbo diena.

DANGORAIŽIO SUKAKTIS
Empire State Building, pasaulyje aukš

čiausias namas, balandžio 30 šventė savo 
50 metų sukaktį. Į iškilmes susirinko mles 
to valdžios ir New Yorko valstybės žmo
nės. Suvažiavo išlikę gyvi ir to namo sta
tytojai. Vienas atvyko net iš Anglijos. Jis 
nuo pasitatymo laikų dar ne nebuvo matęs 
šio aukščiausio namo. Per televiziją rodė 
iškilmes ir prisiminė namo istoriją, kad jį 
kliudė ir lėktuvai, palietė gaisrai.

Namas yra pastatytas prie5 Avė., tarp 
33 ir 34 gatvių Manhattane. Jo aukštis — 
447 metrai (iki televizijos antenos viršū
nės,). Namas turi 102 aukštus, viršum jo 
dar kyla 61 metro bokštas. Į šį bokštą įsi
lipus, galima matyti 80 kilometrų akiratį.

Statybai sunaudota 60,000 tonų plieno. 
Rėmų tarpai pripildyti Indianos kakkak- 
menio arba granito. Įtaisyta 67 keltuvai. 
Pastatytas labai greitai, per kokią 14 mė
nesių. Tai buvo technikos ir statybinės pa 
žangos pademonstravimas. Bokšte lankė
si ir prez. Roosveltas.

Per metus namus aplanko apie 2 mili
jonai žmonių, kurie išsikelia keltuvais pa
sižvalgyti po New Yorko miesto apylinkes.

(Darb.).

Dail. Anastazija Tamošaitienė ir p. Al
dona Veselkienė birželio 23 d. iš Londono 
išskrido į Miuncheną. Po to ketino aplan
kyti Zalscburgą, kur gyveno karo metu, 
ir Paryžių.

— Sovietų pramonės našumas per šių 
metų pirmąjį pusmetį padidėjo tik 3.2%, 
nors penkmečio plane buvo numatyta 
4.1%. Naftos produkcija tepakilo 1%, bet 
didžiausias smukimas plieno ir anglies 
sektoriuj.

— Izraėlio karo žvalgybos viršininkas 
gen. Saguy pareiškė, kad Sirija tikrai ne
atitrauks savo raketų iš Libano Ir yra 
pasiruošusi karui.

— šiaurės Korėja jau trečią kartą lai
ku nesumoka savo skolos įnašų Vakarų 
bankams.

— Perikl rumunai, pasislėpę vagono 
pastogėje, pabėgo iš Bukarešto į Austriją,' 
po 21 vail. kelionės. ;

— Vengrijoje mėsos kaina pakelta 10% 
nuo liepos 1 d.

— Turkijoje buvo pakarti 3 komunistai, 
kurie praeitais metais nužudė JAV karo 
laivyno karininką ir jo kolegą, turką.

PAŠAVLYJE
— Vakarų Kinijoj, netoli Sov. Sąjun

gos pasienio, amerikiečiai įtaisė naujas 
sekimo stotis, kurios aptarnaujamos pa
čių kiniečių, o gaunama informacija nau
dojamasi bendrai.

Po va'.st. sek. A. Haigo vizito, ryšiai su 
kinais dar sustiprėjo, net Taiwano klausi
mu iš abiejų pusių padaryta nuolaidų. 
Taip pat ginklų pardavimo draudimas ko
munistinei Kinijai jau atšauktas.

— Jungtinių Tautų Saugumo Taryba 
pasmerkė Izraelio bombardavimus Irake 
ir kompromisu siūlė leisti Tarptautinei 
Atominės Energijos Agentūrai kontro
liuoti Izraelio įrengimus, kuriuose vykdo
mi branduolinės energijos panaudojimo 
darbai.

— Trys jauni vyrai, kurie 1972 m. Ang
lijoje nekaltai nuteisti už žmogžudystę, ir 
Išbuvę 9 metus kalėjime, gavo 65.000 sva
rų kompensacijos.

— Taupydama gynybai išleidžiamąsias 
lėšas, D. Britanija mažins savo karo lai
vyną.

— Nusikaltimų skaičius Londone nuo 
praėjusių metų padidėjo 5%.

— La Minotauromachie, Picasso 1930 
m. graviūra, Christie's varžytynėse Lon
done parduota už 80. 000 svarų. Tai re
kordinė suma moderniojo meno darbui.

— D. Britanijos telefonų būdelių spal
va liks raudona. Iškelta mintis perdažyti 
jas geltonai sukėlė daug triukšmo.

— JAV Išrastas naujas serumas prieš 
snukio ir nagų ligą. Iki šiol ta liga buvo 
nepagydoma, ir tūkstančiai galvijų ir kiau 
lių būdavo sunaikinama. Serumas gamina
mas genetinės inžinerijos principais.

— Birželio mėn. duomenimis, per pir
mąjį šių metų ketvirtį JAV ekonomijos 
našumas padidėjo 8.6%.

— Į JAV Užsienio ryšių taryba, kurią 
sudaro 8 asmenys, Dr. Kissingeris šiais 
metais nebuvo išrinktas.

— Apie 10 žmonių mirė šio šimtmečio 
didžiausiuose karščiuose Portugalijoje.

— Šiaurinėj Indijoj karščių banga nu
sinešė 40 žmonių gyvybių.

— Policija 'įspėja Londono aerodromo 
keleivius saugotis kišenvagių ir kitokių 
vagių-specialistų, kurie atskrenda ke
lioms dienoms iš kitų kraštų pasiplėšti.

— Lenkų automobilių fabrikas FSO 
pagamino naują „Penza“ modelį, kuris 
D. Britanijoje siūlomas už 2.449 sv. Tai 
pats pigiausias automobilis rinkoje.

— Cairo mieste musulmonų ir krikščio
nių muštynėse žuvo 2 ir 31 sužeisti.

— Austrijos vyriausybė susirūpinusi di 
dėlių pabėgėlių iš Lenkijos skaičiumi. Tik 
šiai metais jau 3 su puse tūkstančio pasi
prašė prieglobsčio.

— JAV ir Graikijos 5 mėn. pasitarimai 
amerikiečių bazių reikalu atidėti iki laipk 
ričio mėn. Tada 'įvyks nauji rinkimai, ir 
tas klausimas paliktas būsimajai vyriau
sybei: Iki to laiko bazės operuos pagal 
1953 m. susitarimą.

— Ispanijos senate pravestas skyrybų 
įstatymas, kuris 1939 m. gen. Franco bu
vo panaikintas.

— Pradedant pasaulio lauko teniso pir
menybes Londone, geriausių žeidėjų len
telėje JAV lietuvis V. Gerulaitis įvertin
tas šešioliktu. Prieš porą metų buvo tre
čiu.

— Rochesteryje, New Yorko banke, plė
šikas nušovė 3 ir sužeidė 7 žmones, kol 
pats žuvo.

— Britų vyriausybė atmetė pasiūlymą 
leisti sunkvežimiams iki 44 tonų pajėgu
mo naudotis krašto keliais. Senasis nuos
tatas, iki 32 tonų, paliekamas toliau.

— Penki pietryčių Azijos nekomunisti
niai kraštai kreipėsi į Vietnamą, kad ati
trauktų savo 200.000 kariuomenę iš Kam 
puchijos ir leistų krašte, Jungtinių Tautų 
priežiūroje, pravesti laisvus rinkimus.

— Prez. Reagano administracija yra 
pasiryžusi stiprinti karinius ryšius su 
Pietų Afrika, nežiūrint pasaulio opinijos 
Namibljos nepriklausomybės klausimu.

— Argentinoje buvo suimta apie 1200 
streikuotojų , kurie paskelbė 13 valandų 
streiką, protestuodami prieš darbininkų 
mažinimą automobilių fabrikuose. Kraš
te streikai įstatymu uždrausti.

— Europos Bendrosios Rinkos kraštai 
ir Indija. Briuselyje pasirašė komercinio 
ir ekonominio bendradarbiavimo 5 m. su
sitarimą.

— Prancūzų Ir vokiečių firmos susitarė 
bendrai gaminti iš išvystyti priešlaivinę 
ultragarsinę raketų sistemą.

— D. Britanijos restoranų ir populia
riųjų alaus barų lankytojų skaičius mažė
ja. 1979 m. 4% visų suaugusiųjų gyven
tojų reguliariai lankydavo vadinamuosius 
,,pubs“ o šių metų duomenimis tik 43%, 
iš kurių apie 30% pareiškė, kad jie per
pus mažiau geria.

— Kinija atmetė Vietnamo pasiūlymą 
atnaujinti nutrauktuosius taikos pasitari
mus ir užbaigti pasienio incidentus.

1
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Kalbos klaidas „blusmejant“
Mūsų kalbininkas Jonas Jablonskis, rū

pindamasis taisyk.lnga lietuvių kalba, kai 
tilk tūrėjo laiko, rašė i laikraščius, taisy
damas rašytojų kalbą.

Garsiajam rašytojui Vincui Krėvei- 
Mickevičiui tie taisymai nepatiko, tad 
1926 m. „(Pradų ir žygių“ žurnalo 1 nr. 
įvairius kalbos mokovus pavadino įblusinin 
kais, šūktelėjęs: „Smerkdami kiekvieną 
knygą, guldami ją iš mokyklos, blusinin- 
kai ilgam laikui užmušė lietuviškąją kny
gą. Jei šiandien nesiranda knygų leidėjų, 
jei nesiranda vertėjų ir mūsų jaunimas,
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J. Kuzmickis 
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kuris daugumoje nemoka svetimų kalbų, 
liko Ibe kultūrinio peno, tai tame ponų 
kalbininkų didžiausias kultūrinis laimėji
mas, kurį busimieji laikai atatinkamai 
(turėtų būti: atitinkamai. J.K.) inver
tins“.

Ką kalbininkai „blusinėja“
Kai įsikarčiavęs V. Krėvė prikišo „Mu

sininkams“, kad „ipatys neturėdami apie 
stilių mažiausio supratimo, nieko nenu
vokdami, jie laiko klaida visa, kas prasi
lenkia su tautosakiniais posakiais“, J. 
Jablonskis, taipgi kraštai nusiteikęs, pa
šaipiai atkirto mūsų rašytojui, universite
to profesoriui:

„Tokio Musininko pats aš nė vieno ne
pažįstu: dramos didvyris ir apysakos fi
losofas, dėstąs mokslo dalyką humanita
rams arba kitų rūšių studentams, negali, 
žinoma, taip pat kalbėti dramoj ar apysa
koj, kaip jose kalba skeryčiojąs su šluota 
kieme sargas ar paprastas darbininkas... 
Tautosakoj kalbininkai .ne stilių, bet šiaip 
kalbos dalykus „blusinėja“. Kad visų as
menų 'būtų vienodas stilius dramoj arba 
apysakoj, to nė vienas kalbos mokytojas, 
man rodos, niekur negali reikalauti“.

Pažymėjęs, kad kalbininkai „kovoja 
dažniausiai su mūsų rašytojų parsivežto
mis iš Rusijos svetimybėmis“, J. Jablons
kis patiekė „kelis mūsų dienų raštu posa
kius“:

'Norėjo daugiau šimto (virš šimto) litų 
gauti (turėtų būti: norėjo daugiau negu 
šimtą litų gauti). Dėkojam Dievą (— Die
vui). Vyrai pasauliu valdo (— pasaulį). 
Tu, kur nenueini, visur niekų pridirbi (— 
kur tik nueini...). Jis žiūri akis į mane 
Ipėręs (— įsmeigęs.

Nuo abrozo iki paveikslo
J. Jablonskis nemetė kelio dėl takelio.
Nepaisydamas pravardžiavimo bluslnin- 

ku, reikalavo išguiti iš mūsų kalbos tokius 
skolinius, kaip abrozas, ale, apieka, ap- 
znaima, grabe, kytras, kukorka, liekarsta, 
inacnas, navatnas, padlaga, rėdąs, sklei- 
nyeia, smertis, šiuilė, učitelis, vierai, za- 
bova, zerkolas, zosdanas, o jė vietoje nau-1 
doti gyvosios liaudies arba pagal jos dės
nius sudarytus žodžius:

Paveikslas, bet, globa, skelbimas, grio
vys, gudrus, virėja, vaistas, stiprus, keis
tas, grindys, tvarka, stiklinė, mirtis (mo
kykla, mokytojas, tikėjimas, žaislas, veid
rodis, suolas ir pan.

Šitokio reiklaus kalbos taisytojo tada 
būtinai reikėjo.

Per ar pro tvorą?
J. Jablonskis, kalbėdamas apie prielinks 

nius per ir pro, aiškino, kad Lietuvos žmo 
nės beveik visur griežtai skiria per nuo 
pro. „Per tvorą“ — neparverstą — žiūrė
ti tegali Lietuvoje didelis aukštas pada
ras (gyvulys), bet ne žvirblis, ne mažas 
vaikelis.

„Pro tvorą“ žiūrėti ir ką kita pro ją 
daryti gali ir žvirblis, ir žąsis ar arklys. 
Daugumas ,,pro vartus“ tevažiuojame į 
kiemą.

Analogiškai tą patį galima pasakyti ir 
apie „per langą“ bei pro langą“: žvilgterk 
pro langą, ir pamatysi!

Vardo kilmininkas
J. Jablonskis „Linksnių ir prielinksnių“ 

vadovėlį rašė apie vardo arba paaiškina
mąjį kilmininką, kuriuo paaiškiname daž
niausiai kurtį daikto vardą arba pasakome, 
kuriuo vardu eina tas daiktas visoj toj 
daiktų rūšyje. 1976 m. Lietuvoje išleisto
je „Taisyklingai vartokime linksnius“ kny 
goję Jonas Šukys rašo, kad vardo kilmi
ninkas pažymi kokio nors objekto (šalies, 
miesto, upės) pavadinimą.

Pvz,: „Šaudės“ draugija, „švyturio“ 
bendrovė. ,,Nidos“ leidykla. Įstojau į Kau 
no Vytauto Didžiojo universitetą. Komi
sijos nariai susipažino su „Stumbro“ ga- 
nfyikla. Šiandien gavau „Europos lietuvio“ 
savaitraštį. „Dvylikos brolių“ pasaka vi
siems patiko. Pagiedok man šv. Jono gies
mę. Perskaityk ,,Greitkelio“ romaną.

J. Šukys, kalbėdamas apie nusakomąjį 
vardininko linksnį (kuris gali nusakyti 
daiktavardį), pastebi, kad tuo vardo nu
sakomuoju vardininku, galima nusakyti 
įvairių sričių meno kūrinių pavadinimus. 
Pvz.: Kas nėra skaitęs Kanados lietuvių 
laikraščio „Tėviškės žiburiai“! J. Mikė
nas yra sukūręs puikią skulptūrą „Taika“. 
Tačiau, laikantis J. Jablonskio nuorodų, 
galima būtų pasakyti: J. M. yra sukūręs 
puikią „Talkos“ skulptūrą.

Kaip su ,,trusikais“ bei ,,taše“?
Trusikai — nevykęs rusicizmas ir iokiu 

būdu nevartotinas. Kai kas tą žodį į lie
tuvių kalbą išverčia kelnaitėmis, taigi la
bai 'bendru terminu, nieko bendro su spor 
tu neturinčiu.

Kai kurie Lietuvos rašytojai tam tiks
lui vartoja žodį glaudės, nors kalbininkai 
pripažįsta, kad glaudėmis tiktų vadinti 
jojikų aptemtas kelnes. Sportininkų bei 
plaukikų „trusikus“ siūloma pakeisti 
trumpikėmis.

Tašė (die Tashe) ;— aiškus germaniz
mas. Kai moterys jau seniai apsiprato su 
rankinukais, siūloma didesnį krepšį vadirs 
ti rankine: jei jis pintas, daug kas vadina 
jį pintine ar pintele.

žodžių kėlimas
Rašant laišką ar spaustuvėje renkant 

rašinio raides, neišvengiama žodžio dalį 
kelti '[ sekančią eilutę. Tačiau kartais sun 
ku susivogti, kurioje vietoje skelti žodį į 
dvi ar kelias dienas.

Jieškant tinkamo atsako, Lietuvoje 1977 
m. birželio 16 d. Lietuvių įkalbos komisijos I 

prie Mokslų akademijos nutarimo reko
menduojama, kad keliant viena balsė ga
li būti paliekama toje pačioje eilutėje ar 
keliama į (kitą. Pvz.: me-dis, a-ša-ra, au- 
to-bu-sas.

Kai žodyje susiduria dvi ar kelios prie
balsės (tv-rkšt- dž), paskutiniąją priebal
sę būtina kelti į sekančią eilutę: ašt-rus, 
šiurkšt-us, juod-že-mis.

Tolimesnės tos komisijos rekomendaci
jos palieka laisvas rankas. Girdi, jei tų 
priebalsių yra daugiau, likusios gali būti 
paliekamos toje pačioje eilutėje arba ke
liamos į sekančią. Pvz.: ašt-rus, šiurkš
tus, arba aš-trus, šurk-štus, o reikalui 
esant Ir š'ur-kštus...

Pastaba. Brūkšnelis rašomas tarp as
mens pavardės ir slapyvardžio. Pvz.: V. 
Mykolais-Putinas, V. Krėvė-Mickevičius.

Vis dėlto įdomu patikrinti gimtosios 
kalbos žinias ir jas pagilinti, neužsisklen
džiant kažin kada išmoktų Ir užmirštų 
taisyklių alkligatvyje.

NAUJA KNYGA
Šiais metais sueina 50 metų nuo Drau

gijos Užsienio Lietuviams Remti įsteigi
mo. Pasaulio Lietuvių Bendruomenei ši 
sukaktis yra ypatinga, nes Draugija Už
sienio Lietuviams Remti davė pradžią vi
so pasaulio lietuvių apsijungimo idėjai. 
Jos pastangomis suorganizuotas pirmasis 
Pasaulio Lietuvių Kongresas ir pradėtas 
leisti Pasaulio Lietuvis.

Norėdama šią sukaktį tinkamai įpras
minti, PLB Valdyba leidžia V. Liulevi- 
čiaus knygą IŠEIVIJOS VAIDMUO NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRI
MO DARBE, šis veikalas susideda iš ke
turių dalių: 1) Išeivija Lietuvos garsini
mo (propogandos) darbe, 2) Išeivijos po
litinė veikla Lietuvos labui, 3) Išeivijos 
materialinė parama Lietuvai. Knyga su
darys apie 470 puslapių ir joje bus kelias
dešimt išeivijos veiklios dokumentų.

Kreipiamės į lietuvišką visuomenę ir 
prašome iš anksto šią knygą užsisakyti. 
Jos prenumerata yra $12.50 (JAV valiu
ta), garbės prenumerata - $25.00. Taip 
pat mielai laukiami mecenatai. Garbės 
prenumeratoriai ir mecenatai bus pažy
mėti knygoje. Visas prenumeratas bei au
kas prašome siųsti PLB Valdybai, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 60636.

Knyga turi pasirodyti šios vasaros ga
le. Laukiame Jūsų paramos šio stambaus 
veikalo išleidimui.

PLB Valdyba

Vladas šlaitas

VANDENS ČIURLENIMAS
Tik žydras vasaros dangus. Tik 

upeliūkštis 
ir upeliūkščio tolstantis čiurlenimas.
Tai iš tikrųjų nėra daug. Tačiau 

čiurlenimas 
taip ir paženklino mane visam gyvenimui.

(Iš spaudai ruošiamo eilėr. rinkinio „Vyš
nios pavasarį“)

Su 
gataulgį^

PREMIJOS UŽ STRAIPSNIUS APIE 
LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Taryba Skelbia kon
kursą straipsnių apie Lietuvą amerikiečių 
ir kitų kraštų leidžiamuose laikraščiuose 
ir žurnaluose. Konkursas tęsis iki 1982 m. 
sausio 1 dienos. Konkurso terminui pasi
baigus, straipsnių iškarpas ar atspaudus 
siųsti į ALTo‘ centrinę įstaigą, Konkurso 
komisijai, 2606 W. 63rd St., Chicago, IL 
60629.

.Pirmą vietą laimėjusiam bus išmokėta 
500 dolerių premija, antrą — 300 dol. ir 
trečią — 200 dol. Šį konkursą pasiūlė ir 
premijoms 1,000 dol. paskyrė kun. dr. J. 
Prunskis. Konkurso jury komisija bus pa
skelbta vėliau.

PAGERBTA ALENA DEVENIENĖ
Gegužės 24 d. Santa Monicoje, Kalifor

nijoje, buvo suruoštas Alenos Vileišytės- 
Devenienės 60 m. visuomeninės veiklos 
pagerbimas.

A. Devenlenė (g. 1907. X. 1 Vilniuje) 
įsijungė į lietuvių kultūrinę ir politinę 
veiklą dar būdama gimnazijoje. Nuo to 
laiko ji dirbo daugelyje organizacijų ir 
dalyvavo tarptautiniuose kongresuose. 
Nuo 1950 m. buvo Valstiečių liaudininkų 
s-gos vicepirmininkė, 1953 m. Žaliojo In
ternacionalo c.v. vicepirmininkė, 1953 
m. dalyvavo Europos federalistų kongre
se Haagoje ir t.t. Bendradarbiavo Ūkinin
kų patarėjuje, šeimininkėje, ir JAV-bėse 
— Sandaroje, Vienybėje, Varpe ir kt.

1942 m. ji išgelbėjo savo vyrą dr. M. 
Devenį iš Sibiro tremties.

GARSĖJA PROF. (DR. VYTENIS 
VASYLIŪNAS

Dažnai gėrimės prof. dr. Vytenio M. Va- 
syliūino vargonų koncertais, girdime jį 
akomponuojant mūsų solistams dažniau
siai įvairių suvažiavimų bei minėjimų 
progomis. Jis dažnai groja ir vokiečių 
publikai. Viešais jo vargonų koncertais 
rūpinasi ypač kun. V. Šarka.

Vokiečiai, dideliu santūrumu sutinkan
tieji jiems nepažįstamus muzikos interpre
tatorius, pradeda tolydžio vertinti lietuvį 
vargonų virtuozą prof. dr. V. M. Vasyliū- 
ną. Spaudoje vis dažniau pasirodo jo kon
certų aprašymų. Nurodoma, kad klausyto
jai vis laibiau vertina jo grojimą, pasižy
mintį originalumu, suteikiančiu patrauk
lumą. Išgirdę vieną koncertą, nepralei
džia pragos aplankyti ir kitų. Muzikos kri
tikams nuostabą kelia Ir ta aplinkybė, 
kad prof. Vasyliūnas yra ne muzikas pro- 
fesonalas, bet mokslininkas astofizikas, 
Max Plancko bendrovės aeronomijos in
stituto narys.
IŠLEIS PAPILDOMĄ (ENCIKLOPEDIJOS 

TOMĄ
J. Kapočius, Liet. Enciklopedijos leidė

jas, balandžio mėn. buvo nuvykęs į Cle- 
velandą, kur su JAV LB Kultūros Taryba 
sudarė sutarti išleisti II Papildomąjį Liet. 
Enciklopedijos tomą.

Pirmas papildomas (XXXVI) tomas 
buvo išleistas 1969 m.

DRAMOS KONKURSO LAUREATAI
J.A.V. L.B. Kultūros Tarybos dramos 

konkurso pirmąją premiją laimėjo Algir
das Landsbergis už dramą „Vaikai ginta
ro rūmuose“. Antrąją premiją gavo Povi
las Mažeika už dramą „Apsilankymas“.

Povilas Mažeika yra naujas žmogus lie
tuvių literatūroje, nors profesiniais klau
simais jis rašinėja spaudai jau seniai. P. 
Mažeika yra išėjęs jūrinės geofizikos 
mokslus ir gavęs šios mokslo srities dok
toratą. JAVėse dirbo kaip okeano grafas 
ir dalyvavo jūsų tyrinėjimo ekspedicijose.

Premijų įteikimo šventė įvyko gegužės 
17 d. Clevelande. JAV.

NAUJA BRAZILIJOS LB VADOVYBĖ
Šiemet rinkimuose į Brazilijos Lietuvių 

Bendruomenės tarybą dalyvavo daugiau 
balsuotojų negu praėjusiuose rinkimuose. 
Slaptu balsavimu išrinktieji 1981 kovo 24 
pasiskirstė pareigomis. Tarybos prezidiu
mas: pirmininkas kun. Pr. Gavėnas, SDB, 
vicepirmininkas adv. Alg. Sliesoraltis, sek
retorius inž. R. Bratkauskas.

Krašto valdyba: pirmininkas J. Tatarfl- 
nas, vicepirmininkas inž. J. Vaikšnoras, 
sekretorius E. Guzlkauskas, sekretorius 
portugalų kalba V. Bacevičius, iždininkas 
. Bareišis, ryšininkas C. H. Galeckas, Jau
nimo Sąjungos atstovas inž. A. Valavičius,

Tarybos nariai: sporto vedėjas V. Tu
mas, Rio de Janeiro atstovas adv. A. Gau- 
Ha, prel. P. Ragažinskas, J. Šiltokas, P. 
Žarkauskas. Revizijos komisija: A. D. Pet
raitis, P. Šimonis, kipt. J. Čiuvinškas.

PIRMASIS VATIKANO LEIDINYS 
LIETUVIŲ KALBA

Preletas Audrys Bačkis, Vatikano Rei
kalų pasekretorius, pranešė kad netikėtai 
susilaukėme Šv. Tėvo pirmosios encikli
kos, pavadintos „Redemptor Hominis“ — 
lietuviškai „žmogaus Atpirkėjas“ — lie
tuviškos laidos, ir tai iš pačio Vatikano.

„Tai graži popiežiaus Jono-Pauliaus įl
ojo dovana lietuviams,“ rašo prelatas 
Bačkis, „Pažymėtina ir tai,“ sako prela
tas, „kad ši knygelė (apie 100 psl.) yra 
pirmasis Vatikano spaustuvės leidinys 
lietuvių kalba.“

Atsižvelgiant į enciklikos mintis bei jų 
aktualumą, viso pasaulio lietuviams, kaip 
dvasiškiams ir vienuolėms, taip ir pasau
liečiams, pravers šią knygelę įsigyti.

Atskiruose kraštuose enciklika bus per 
atitinkamas institucijas platinama.

J.A. V-bių Kunigų Vienybės nariams 
minėtas leidinys bus automatiškai siun
čiamas.

Atsiųsta paminėti
Skautų aidas, 1981 m. balandis Oficia

lus Lietuvių Skautų S-gos organas. Lei
džia LSS Tarybas Pirmija, Chicago, JAV.

Pasaulio lietuvis, Nr. 5, 1981 m. gegužė. 
PLB Valdybos leidžiamas žurnalas. Chi
cago. JAV.

Aidai, Nr. 2, 1981 m. Kultūros žurnalas. 
Leidžia Tėvai Pranciškonai, Brooklyn, 
JAV.

Elta Nr. 4, 1981 m. balandis. Informaci
jų biuletenis anglų kalba. Leidžia Tautos 
Fondans, Vašingtone, JAV.

A. GERUTIS
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PULK. KAZYS ŠKIRPA
SUKILIMO INSPIRATORIUS
Iš bokšto išlipę karininkai su kareiviais pasibu

čiavo, ir karininkas Škirpa pasakė trumpą kalbą. 
Jis priminė, kad šiandien atlikome istorinį žygį. Po 
ilgų Lietuvos vergijos metų šiandien pirmą kartą 
Gedimino kalno pilies bokšte iškeliame lietuvišką 
vėliavą“ (pusi. 97-99).

šį Butkaus jaudinančiai aprašytoji scena man 
atrodo labai būdinga K. Škirpos asmeniui suvokti. 
Įsidėmėkime kelis dalykus. Autorius prisipažįsta, 
kad tik lipdamas į Gedimino kalną „pastebėjau, 
kad pilies bokštas be vėliavos“. Tuo tarpu jaunas 
komendanto padėjėjas Škirpa vokiečių vėliavos 
nebuvimą jau seniai pastebėjo. Ne tik pastebėjo, 
bet tuojau pat priėmė sprendimą ir bematant jį įvyk
dė: pasiuntė adjutantą Petrą Gužą surasti ir atnešti 
vėliavą, pasiėmė savanorių būrį ir pats iškėlė pilies 
bokšte vėliavą!

Štai kaip ūmai pasielgė savo paties iniciatyva 
tuomet jaunas karininkas, busimasis generalinio 
štabo viršininkas, busimasis karo atstovas Berlyne 
ir busimasis pasiuntinys Kazys Škirpa! Ar bereikia 
daug žodžių pavaizduoti tam pulkininkui Škirpai, 
kokį vėliau pažinau?

Stasys Butkus sumini dar kelis faktus: „Iš 
bokšto išlipę karininkai su kareiviais pasibučiavo, 
ir karininkas pasakė trumpą kalbą. Jis priminė, 
kad šiandien atlikome istorinį žygį...“

Toji scena irgi daug ką pasako. Škirpa buvo 
gimęs vadas, bet jis nesipuikavo tiktai uniformos 
blizgučiais. Jis nerietė kaip karininkas nosies ir— 
pasibučiuodavo su kareiviais. Škirpa tuomet lygia
vosi į valstiečių liaudininkų partiją, buvo aiškus 
demokratas liberalas.

Dar vienas pažymėtinas faktas, kuris įsirėžė 
atmintin Stasiui Butkui. Autorius rašo, kad Kazys 
Škirpa, iškėlęs vėliavą ir nulipęs nuo pilies bokšto, 

•pasakęs trumpą kalbą ir priminęs, kad „šiandien 
atlikome istorinį žygį“.

Vėliau, bendradarbiaudamas su pulk. Škirpa, 
galėdavau ,ne vieną kartą konstatuoti, kad jis turė
jo nepaprastai išlavėjusį gyvenamojo momento 
svarbos pajautimą, be to, sugebėdavo įvilkti iškil
mingumo nuotaiką į tinkamas formas. Tą savo su
gebėjimą Škirpa pademonstravo, kaip seka iš Sta
sio Butkaus aprašymo, dar 1919 metų sausio 1 d., 
kai tebuvo jaunas karininkas. Kai vėl kelsis laisvoji 
Lietuva, bus sukurti filmai, kuriuose Stasio But
kaus perteiktoji scena su Kaziu Škirpa centre užims 
svarbiausią vietą.

Po šių pastabų savaime galėtų pakakti, kad 
suvokus, kodėl kaip tik pulk. Škirpa pasidarė 
1941 metų birželio mėnesio lietuvių tautos visuo
tinio sukilimo vyriausiu inspiratorium. Jis turėjo 
nujautimą, kada gyvenamasis momentas reikalauja 
atlikti „istorinį žygį“, jis greit priimdavo sprendimą 
ir nedelsdamas jį įvykdydavo.

Ir vis dėlto man atrodė, kad pravers arčiau su
sipažinti su tomis aplinkybėmis, kuriomis atsirado 
sukilimo užmojis.

K. Škirpa buvo paskirtas pasiuntiniu į Berlyną 
tuo metu, kai mūsų žemyne,, o ypač Centro ir Rytų 
Europoje vyko reikšmingi įvykiai. Vokiečių „fue- 
hreris“ jau buvo vienpusiškais veiksmais atpalaida
vęs Vokietiją nuo varžtų, kurie jai buvo uždėti Ver- 
salės taikos sutartimi. Jis 1938 m. kovo mėn. įvykdė 
„Anschluss'ą“ Austrijoje, prijungdamas šią vokie
čių valstybę prie Vokietijos. 1938 m. rugsėjo 29 d. 
Muencheno sutartimi nuo Čekoslovakijos atskir
tas vokiečių gyventasis Sudėtų kraštas ir įjungtas į 
Vokietiją, čekslovakijos išdraskyme dalyvavo ir 
Lenkija, užimdama Tešeno sritį. Taip pat Vengrija 
prisidėjo prie Čekoslovakijos suskaldymo. Hitleriui 
visa tai pavyko pasiekti vien tiktai jėgos grasini
mais, bet be šūvio.

Jeigu iki tol Hitleris tenkinosi vokiškųjų tau
tiečių apjungimu, tai juo tolyn, tuo jo apetitas vis 
labiau didėjo. Nors Sudetų krizės metu jis viešai 
kartojo, jog nenorįs turėti savo reiche čekų, jis 1939 

m. kovo mėn. griebėsi dar vieno žygio, būtent, oku
pavo likusią Čekijos-Moravijos teritoriją ir pavertė 
ją Vokietijos protektoratu. Tuo pat metu atsirado 
Slovakijos valstybė, buvusi visiškoje priklausomy
bėje nuo Vokietijos. Vokiečių nacionalsocialistų 
grobuoniškumą netruko pajusti ir Lietuva, iš ku
rios buvo atplėštas Klaipėdos kraštas. Nūn Hitleris 
atsikreipė prieš Lenkiją. Kilo tiesioginė karo grės
mė, kai Varšuvos vyriausybė atmetė vokiečių pre
tenzijas į Dancigą ir vad. lenkų koridorių. Atmos
fera Europos žemyne vis tirštėjo ir viskas rodė, kad 
karas darosi neišvengiamas.

Tokiai tvankiai atmosferai esant, Lietuvos 
vyriausybė, kartu su Latvija ir Estija, priėmė neu
tralumo įstatymą. Valdžia iš anksto pasiryžo bet 
kuriomis aplinkybėmis laikytis griežto neutralumo. 
Toks vyriausybės nusistatymas kirtosi su pasiunti
nio Škirpos nuomone, kad laukiamo ginkluoto kon
flikto tarp Vokietijos ir Lenkijos atveju būtų gera 
proga atsiimti sostinę Vilnių.

Tuo tarpu įvykiai rutuliojosi dideliu greičiu. 
Sovietų Sąjunga atsimetė nuo Vakarų Europos de
mokratinių valstybių — Didžiosios Britanijos ir 
Prancūzijos —, su kuriomis vedė derybas dėl ben
dro fronto sudarymo prieš vokiečių ekspansiją, ir 
1939 m. rugpiūčio 23 d. sudarė su Hitleriu nepuoli
mo sutartį. Abiejų totalitarinių valstybių staigus 
susibičiuliavimas pakeitė iki tol buvusią tarptau
tinę būklę. Anuo metu tegalima buvo spėlioti, bet 
iš Maskvos bei Berlyno elgesio aiškėjo, kad Hitle
ris su Stalinu susimokė dėl „įtakos zonų“ pasida
linimo Rytų Europoje. Kremlius palaimino Berly
ną pradėti karą prieš Lenkiją ir įžiebti antrąjį pa
saulinį karą. Tuo pat metu Maskva susitarė su Ber
lynu dalintis grobiu. Rugsėjo 1 d. Hitlerio tankai 
įsiveržė į Lenkiją ir per trumpą laiką sugniuždė 
lenkų kariuomenės pasipriešinimą. Rugsėjo 17 d. 
pajudėjo ir raudonoji armija ir smogė durklu į nu
garą lenkams.

(bus daugiau)

Lituanus Nr. 2, 1981 m. The Lithua
nian quarterly, special issue. Vilniaus uni 
versiteto 400 metų sukakčiai skirtai žur- 
lo laida. 120 psl. žurnalą leidžia Lituanus 
6621 S. Troy, Chicago, UI. 60629, USA.

Akiračiai Nr. 4, 1981 m. balandis. Atvi
ro žodžio mėnraštis, Chicago, JAV.

Aušra, Nr. 2, 1981 m. Lenkijos lietuvių 
•visuomeninės kultūros draugijos leidžia
mas žurnalas. Redakcijos adresas: 16-500 
Sejny, ui. Armii Czerwonej 7, POLAND.

Galvai ir plaučiams
GALVOSŪKIS NR. 17

Trys draugeliai, Rudis, Žaliukas ir Juo
dis, užėjo į barą. Vienas jų dėvėjo juodus, 
kitas žalius ir trečias rudus marškinius.Iš- 
gėrtis po bokalą, žaliamarškinis vyrukas 
ir sako:

— Žiūrėkit, mūsų marškinių spalvos su
tampa su pavardėm, tačiau mes nė vienas 
nedėvim savo pavardei atitinkamą spalvą.

— Tikrai! — nusistebėjo rudmarškinis.
Kokios spalvos marškiniais kiekvienas 

iš jų buvo apsirengęs?

Galvosūkis Nr. 1G atsakymas
a) Vasario mėn.
b) Sensta.
o) Pasivėluoti į mišias.

Guli žydelis mirties patale. Prie lovos 
visi artimieji. Žmona glosto ranką.

— Sore, ar tai tu čia? — praveria akis 
senukas.

— Taip, aš.
— O iku.r Icikas?
— Jis čia pat.
— Ir Moiša?
— Aš čia, papa.
— O ką daro Rebeka?
— Aš čia, prie tavo kojų.
— Tai jūs čia visi?
— Taip, papa.
— O kas liko krautuvėj?! — pakėlė gal

vą tėvas.
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BENDRAS TIKSLAS — BENDRA KOVA
Pokalbis su dr. 'Aleksandru Štromu Toronte (autorizuotas variantas) LIETUVOJE

Dr. A. Štromas yra gimęs Kaune 1931. 
IV. 4. Teisės mokslus baigė 1952 m. Mask
voje. Okupuotoje Lietuvoje vei tesi advo
katūra, dinbo mokslo institucijose Vilniu
je Ir Maskvoje. Yra parašęs keletą moks
linių knygų ir eilę straipsnių Sovietų Są
jungos ir palyginamosios teisės klausi
mais. 1973 m. pabaigoje buvo priverstas 
emigruoti į Angliją. Nuo 1974 m. dirba 
čia kaip universiteto profesorius; aktyviai 
reiškiasi spaudoje, nagrinėdamas dabar
tinės Lietuvos politines, ekonomines ir 
religines problemas.

Dr A. Štromas buvo nuvykęs į Kanadą, 
į mėnraščio ,,Speak Up" spaudos vakarą 
kovo 28 d. Toronto Lietuvių Namuose kaip 
pagrindinis kalbėtojas. Ten jis atsakė į 
keletą jam pateiktų klausimų spaudos 
bendradarbiui.

— Kokia turėtų būti laisvojo pasaulio 
lietuvių išeivijos Įveikia? Ar ji turi 'būti 
keičiama, [ar tęsiama toliau, kaip iki šiol?

— Viskas tuii keistis, kadangi niekas 
vietoje nestovi. Mes turime eiti pirmyn 
su gyvenimu. „Lietuviška pasaulio išeivi
ja“ yra perdaug bendra sąvoka. Išeivijo
je yra daug 'įvairių sudėtingų elementų, 
įvairių interesų. Kalbant apie organizuo
tą politinę veiklą, siekiant padėti paverg
tai Lietuvai atgauti laisvę bei nepriklau
somybę, reikia pabrėžti, kad „keisti“ ne
reiškia ,,griauti“. Egzistuojančias šios 
veiklos formas bei institucijas reikia ne 
griauti, o tobulinti, vystyti ir papildyti 
naujomis formomis bei institucijomis. Ap
lamai bet ką keičiant, reikia saugoti, kad 
nesugriūtų pastato pamatai ir stengtis, 
kad patys pakeitimai būtų vykdomi suma
niai, ne paties keitimo dėlei, bet siekiant 
konkretaus užsibrėžto tikslo.

— Kokie yra prasmingiausi būdai pa
vergtai tautai Įnusikratyti rusišku I— ko
munistiniu Okupacijos i jungu ir padėti 
Lietuvai atgauti laisvę Ibei nepriklausoniy 
bę?

— Mano supratimu, lietuvių išeivija po
litinėje srityje pirmiausia turėtų atsisuk
ti veidu į tautą, į Lietuvą ir atsiliepti į 
tuos poreikius, kurie išlkyla krašte. Aiš
ku, tai yra labai sudėtingas uždavinys. 
Vien abstraktaus veido atsukimo į tautą 
neužtenka. Reikia kenčiančią ir vargstan
čią tautą gerai suprasti, ją pažinti ir ban
dyti atitinkamai veikti.

Išeivija, kaip neatskiriama tautos dalis, 
kaip jos avangardas laisvėje, turi daryti 
tai, ko Lietuvoje rezistentai ir tautiškai 
nusiteikę žmonės tiesioginiai nelaužyda
mi įstatymų, patys padaryti negali. Pa
vergtoje tėvynėje rezistentai ir patriotai 
yra pasiryžę nelaužyti veikiančių įstaty

Karas oro
Rytų — Vakarų

Jau paskutiniojo karo metu tiek vaka- 
rųsąjungininkai, tiek vokiečių naciai ge
rai suprato propagandos reikšmę. Spauda 
ypač radijo bangos, tiek vienų, tiek kitų 
buvo labai plačiai naudojamos prasiverž
ti pro fronto linijas, palaikyti karo nuo
taikas ir atitinkamai savo naudai nuteik
ti gyventojų mases. Net mes visi gerai 
prisimename, kaip karo dienomis slaptai 
klausėmės Londono BBC programas įvai
riomis kalbomis ir jų žiniomis sekėme 
viso karo eigą. Bet taip pat girdėdavome 
Ir vokiečių siunčiamas programas į Ame
rikos ir britų erdvę anglų kalba.

Pasibaigus karui, ši oro bangų dvikova 
nė kiek nesumažėjo. Ji dar daugiau su
stiprėjo ir, panaudojant naujausius išra
dimus, žymai patobulėjo, šiandien radijo 
bangų karas yra neatskiriama didžiųjų 
pasaulio galybių užsienio politikos dalis.

Po antrojo pasaulinio karo milijonai 
žmonių ir daugelis tautų geležine ir bam
buko uždanga liko visiškai atkirsti nuo 
laisvojo pasaulio. Jiems visiems yra atim
tos visos žmogiškosios asmens laisvės. 
Jie kasdien yra maitinami tik pavergėjų 
parengta ir labai akylai patikrinta pro
paganda, nukreipta prieš laisvąjį pasaulį, 
šios aklinos ir saugiai saugojamos uždan
gos veik pusę žmonijos uždarė į vieną 
milžinišką kalėjimą, šias uždangas yra 
sunku peržengti tiek laisviems, tiek pa
veiktiems. Bet, deja dar neišrasta me
džiaga, kuri galėtų sulaikyti radijo ban
gas ir tomis bangomis skleidžiamą žodį. 
Tad tas radijo ryšys ir beliko vienintelė 
susižinojimo Ir teisingos informacijos 
priemonė. Žinoma, pavergėjams tos radi
jo bangos tarnauja skleisti į visą pasaulį 
melą, šmeižtus ir apgaulę. Pavergėjai 
tas radijo bangas plačiai naudoja ir pa
vergtųjų išsilaisvinimo viltims slopinti.

Kasmet vis daugiau ir daugiau iš abie
jų pusių plečiant šias pastangas, prasidė
jo tikras rytų - vakarų karas, kuriame ty
li ginklai, bet prabyla žodžio mūzos I šią 
lemtingą dvikovą stojo pirmiausia didieji 
pasaulio galiūnai — Amerika ir bolševi
kiška Rusija.

mų (palikdami tai juos persekiojančiai 
valdžiai) ir todė turi gana ribotas gali
mybes veikti, būtent: demaskuoti val
džios sauvalę, leisti „Lietuvos katalikų 
Bažnyčios kroniką" ir kitą necenzuruotą 
spaudą, prisidėti prie žmogaus teisių gy
nimo, piie Helsinkio bei panašių grupių 
veiklos — tai beveik ir viskas. O ir toji, 
nors ir nemenka, bet ribota veikla yra be

Dr. A. ištromas

galo pavojinga ir daug kam atrodanti gry 
nai romantinė, neatsiekiantl apčiuopiamų 
praktiškų rezultatų. Tadėl palyginti tiek 
nedaug žmonių ir tėra į ją įsijungę.

Dėl šių ir kitų panašių priežasčių pla
tesnė bei radikalesnė rezistencinė veikla 
yra Lietuvoje, bent kol kas, neįmainoma. 
Neįmanoma todėl ir tikėtis, .kad pačioje 
Lietuvoje galėtų būti paruošti ir išplatin
ti politiniai planai ateičiai, kurie tinkamu 
momentu galėtų suburti apie save tautą 
ir būti visos tautos pastangomis vykdomi. 
Tuos planus turime paruošti mes — tau
tos nariai, esantieji laisvėje. Čia išeivijo
je mums reikia nustatyti veiklos tikslus, 
gaires, veikimo metodus — žodžiu, suda
ryti ateities programos pagrindus, tai, ką 
galėtume pavadinti „Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo programa“. Tai ir bū
tų vienas svarbiausių uždavinių, kurį tu
rėtų įvykdyti laisvos išeivijos veiksniai. 
Lemtingų įvykių užklupti, mūsų tautiečiai 
Lietuvoje 'be tokios programos bus pasi
metę ir nežinia ar sugebės pasiekti savo 
pagrindinį tikslą — nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstatymą. Su ja tai pa
daryti jiems bus žymiai lengviau. Mūsų 
veiksniai taip pat turėtų pasistengti su
daryti ir vieningą išeivijos organizacinę 
struktūrą, į kurią pavergta tauta galėtų 
užtikrintai orientuotis. Tik vieningai, be 

JONAS DAUGĖLA 

bangomis
radijų dvikova

Paskutiniu metu visoje šios šalies spau
doje yra labai madinga lyginti rytų ir va
karų pasaulių apsiginklavimo santykį. 
Vieni šį santykį pasveria tankų, lėktuvų, 
atominių ginklų ir pan. skaičiais. Tačiau 
dažniausiai daug dėmesio kreipiama, ko
kią dalį savo biudžeto valstybės skilia 
ginklams pirkti ir kariuomenei išlaikyti. 
Dėl visai skirtingų darbininkų atlyginimo 
ir kitų gamybos kainų sunkuiai yra įma
noma nustatyti šiuo būdu, kuri šalis yra 
stipresnė ar turi daugiau ginklų.

Šiomis dienomis amerikiečių ČIA įstai
ga pabandė apytikriai apskaičiuoti ir ra
dijo dvikovos jėgų santykį. Taip pat ban
dė įvertinti ir pasiektus šios kovos laimė, 
jiimus.

Sulinkti duomenys rodo, kad bolševikiš
ka Rusija kasmet iš savo valstybinio biu
džeto vien radijo propagandai į vakarus 
skiria 3.3 bilijonus dol., o tuo tarpu Ame
rika visai šiai ,,viešajai diplomatijai1’ iš
leidžia 448 milijonus dol. Net ir pridėjus 
dar 87 milijonus dol., kurie yra skiriami 
Iš kitų šaltinių „Laisvos Europos“ ir 
„Laisvės Radijo“ išlaikymui, Amerikos 
pinigiškos pastangos net iš tolo negali pri
lygti bolševikinei Rusijai. Dabartinė vy
riausybė, negailestingai karpydama val
džios Išlaidos, ketino ir šias kuklias sumas 
radijo karui dar apkarpyti. Tačiau valsty
bės sekretoriui A.Haigui griežtai pasiprie
šinus,išlaidos radijo programoms į paveng 
tuosius kraštus buvo paliktos tos pačios ir 
ateinantiems metams. Tačiau ir nepadi- 
diintos, kaip A. Haig prašė,

šiuo metu Amerika per savaitę į paveng 
tas šalis kalba 1,818 valandų 45 kalbomis. 
Tuo tarpu bolševikai šiam reikalui skiria 
2,022 savaitines valandas Ir kalba 82 kal
bomis, t.y. veik visomis kalbomis ir net 
tarmėmis, kuriomis tilk kalba 165 Vakarų 
pasaulio tautos.

Pagrindinis Amerikos radijo siųstuvas 
į pavergtąsias šalis yra „Amerikos Bal
sas“. Bolševikų visas programas paruošia 
ir patikrina bei jų perdavimu rūpinasi 
,,Radijo Maskva“, šias „Radijo Maskvos“ 
parengtas programas privalomai turi dar

asmeninių ar net išeiviškai — visuomeni
nių ambicijų, dirbdami laisvėje Lietuvos 
laisvės labui, pateisinsime save kaip poli
tinę, o ne geresnio gyvenimo ieškančią 
emigraciją netik savo pačių, bet ir tautos 
krašte akyse.

— Kokie, Jūsų nuomone, yra geriausi 
ir tiksliausi būdai kovoje prieš Lietuvos 
okupantus?

— Vienas geriausių ir svarbiausių būdų 
yra spauda. Spauda yra galingas ginklas. 
Jį gerai sumaniai naudojant, galima pa
siekti reikšmingų rezultatų. Spaudą, Infor 
maciją aplamai ir bet kurioje formoje, 
reikia visais įmanomais ir net neįmano
mais būdais gabenti į Lietuvą Ir tenai kuo 
masiškiau platinti.

Mums taip pat reikia siekti laisvojo pa
saulio vyriausybių griežtesnės politikos 
Sov. Sąjungos atžvilgiu. Kai JAV prezi
dentas R. Reaganas pirmomis savo prezi
dentavimo dienomis aiškiai pareiškė, kad 
užteks sovietų komunizmui terorizuoti pa
saulį, žmonės išsigando — manė, kad So
vietai pradės rodyti savo agresyvią politi
ką ne tik žodžiais, bet ir veiksmais. Išėjo 
visiškai kitaip — sovietų komunistai su
švelnėjo, dingo jų pasipūtimas, dirbtinas 
savimi pasitikėjimas bei įprastinis įžūlu
mas. Jie pasidarė nuolaidūs, pradėjo ieš
koti kompromiso su Vakarais (žiūr. kad 
ir Brežnevo kalbą 26-me Sovietų komunis
tų partijos suvažiavime 1981 m. vasario 
mėnesį).

Kai prezidentas Karteris paskelbė gin
siąs žmogaus teises, tačiau nesugebėjo tai 
gynybai surasti tinkamų .politinių priemo
nių, Brežnevo vadovybė, iš karto pajutusi 
jo politikos silpnimą, žymiai sustiprino 
disidentų persekiojimą, sustabdė žydų 
emigraciją ir panašiai tyčiojosi iš laisvo
jo pasaulio nepajėgumo. Af
ganistano akcija yra bene ryškiausias to 
pasityčiojimos pavyzdys. Reagano atveju 
Brežnevas suprato, kad šiuokart žodžiai 
nuo veiksmų per daug nenutols, ir iš kar
to pakeitė stilių. Bandymas įtikti Rea- 
ganui, jis žymiai palengvino žydų emig
raciją, pasiūlė išplėsti karinių manevrų 
kontrolės zoną iki Uralo kalnų Ir netgi 
sušaukti pasitarimą Afganistano proble
mai spręsti, nedalyvaujant Afganistano 
marijonetinės vyriausybės atstovams. Pa
sidarė, kitaip sakant, kone šilkinis Ir grū
dų embargo nuėmimu buvo Reagano pa
skatintas ir toliau tokiu likti.

Kieta Vakarų politika Sov. Sąjungos at
žvilgiu ne tik padeda Vakarams pasiekti 
Kremliaus nuolaidų einamosios politikos 
srityje, bet ir skatina pavergtąsias tautas 
ryžtingiau veikti, siekiant nusikratyti ko
munistinės vergijos jungo. Todėl visi 
mums prieinami spaudimo būdai turi būti 
planingai panaudoti tam, kad Vakarų vy- 

perduoti ir visos pavergtųjų šalių radijo 
stotys tų šalių pinigais. Pavyzdžiui Hava
nos radijo iš Cubos ,,Radijo Maskvos“ pa
rengtas programas ispanų kalba siunčia 
į visas Vidurio ir Pietų .Amerikos šalis. 
Tad komunistinei propagandai kas savai
tę savaime prisideda dar apie 5000 valan
dų, kurios Kremliui nieko nekaštuoja.

Be „Amerikos Balso" vakaruose dar vei
kia „Laisvos Europos“ ir „Laisvės Radi
jo“ ir dar atskirų tautybių pastangomis 
išlaikomos radijo stotys, šios visos stotys 
savo programas parengia nepriklausomai. 
Todėl jos ir yra kiek skirtingos nuo „Ame 
rikos Balso“.

Žinoma, yra labai sunku nors apytiks
liai suvokti, kiek klausytojų turi tos vi
sos laisvojo pasaulio programos. Manoma, 
kad pavergtose šalyse didžiausią pasiseki
mą turi Londono BBC programa, žinovai 
tvirtina, kad jos kasdien klausosi per 10 
milijonų klausytojų.
„Amerikos Balsas“ daugiau duoda žinias 

iš viso pasaulio ir stengiasi pavaizduoti 
eilinio žmogaus kasdieninį gyvenimą de
mokratiškoje Amerikoje. Tad ši programa 
didžiausią psisisekimą turi bolševikiškoje 
Rusijoje. Bolševikų santvarkoje visas 
spaudos ir radijo bei televizijos žinias tu
ri patikrinti ir patvirtinti komunistų par
tijos vadovybė. Jau nekalbant, kad šios 
žinios dažnai būna išbraukytos ir tenden
cingos, visa biurokratija užima daug lai
ko ir todėl jos visada būna pavėluotos.

Tad „Amerikos Balsas“ labai dažnai net 
iš pačios Rusijos naujausias žinias perduo
da anksčiau negu jų pačių Informacija. 
Pavyzdžiui, apie jų valdovo Kosygino mir- 
iš „Amerikos Balso“. Pavergtųjų šalių žmo 
tį Rusijos gyventojai sužinojo pirmiausia 
nes daugiausia klausosi „Laisvos Europos“ 
ir ,,Laisvės Radijo“ programas. Šias prog 
ramas parengia ir skaito daugiausia šių 
šalių politiniai Išeiviai. Daugelis jų yra 
klausytojams labai gerai žinomi ir pažįs
tami.

Tad nenuostabu, kad boševikai daugiau
sia yra susirūpinę šiomis programomis. 
Vien pereitais metais komunistų valdžia 
turėjo išleisti per 200 milijonų dol. šių 
programų trukdymui. O tai yra dvigubai 
daugiau, nei kainuoja visas metinis „Lais
vės Radijo“ išlaikymas. Kovo pradžioje 
Miunchene komunistų agentai išsprogdi
no „Laisvės Europos" radijo būstinę. Pa-

daryta nuostolių už 2 milijonus dol., ta
čiau radijo veikimas nebuvo nutrauktas 
nė vienai dienai.

Ypač šie trukdymai buvo sustiprinti 
Lenkijos darbininkų, ūkininkų ir studen
tų streikams prasidėjus. Pirmoje eilėje 
(bolševikai deda visas pastangas, kad va
karų pasaulio žodis ir visos informacijos 
nepasiektų Vengrijos ir Čekoslovakijos 
žmonių.

Tačiau ir pačios Lenkijos gyventojai, 
kas darosi jų žemėje, daugiausia sužino 
iš laisvojo pasaulio radijo. Lenkijos dar
bininkų vadas Soborą viešai pareišlrė: 
,,Aš galiu tiksliai sekti visus Lenkijos įvy 
kius Ir juos tikrinti, tik klausydamas lais
vojo vakarų pasaulio radijo pranešimus“. 
O kitas lenkų veikėjas St. Kisielowski vie
name pogrindžio spaudos leidinyje sako: 
„Visa žinių tarnyba Lenkijoje priklauso 
komunistų partijos elitui, bet ne tautai, 
kuri savo gyvenimą, visus socialinius kiau 
simus ir įvykius gaili sekti tik per „Lais
vosios Europos“ radiją.

Šiame radijo bangų kare labai svarbų 
vaidmenį vaidina ir mūsų pačių lietuvių 
įsteigtos mūsų pačių pastangomis Išlaiko
mos kelios VLIKo radijo programos. Dau
gelis paskutiniųjų pabėgėlių iš pavergtos 
šalies teigia, kad šios programos, paly
ginamai, yra gausiai klausomos Ir pasto
viai sekamos. Dažnokai nusiskundžiama, 
kad jos yra silpnai ir mėgėjiškai paren
giamos. Bet panašūs priekaištai yra da
romi ir ,,Laisvosios Europos“ ir „Laisvės 
Radijo“ programoms.

Karštajam karui šiandien yra dar tilk 
kalami ginklai ir didinamos branduolinių 
šaudmenų atsargos. Pats karas dar nepra
sidėjo. Bet karas oro bangomis jau vyksta 
pilnu greičiu. Jo svarbą pripažįsta tiek 
karo vadai, tiek politikai. Laisvojo pasau
lio žodis, siunčiamas radijo bangomis, pa
laiko pavergtųjų tautų kovos nuotaikas 
ir neleidžia užgesti laisvės viltim. Paga
liau šis žodis liudija jiems, kad jie nėra 
užmiršti.

Tad ir mūsų vadovaujančios organzaci- 
jos turėtų kreipti daugiau dėmesio į ra
dijo programas pavergtiesiems. Yra bū
tinas reikalas jas plėsti, didinti jų skai
čių ir tobulinti jų turinį. Visos šios pa
stangos turėtų susilaukti ir visų laisvojo 
pasaulio lietuvių dėmesio ir paramos.

„Draugas“

riausybės nenukryptų nuo kieto SSSR 
atžvilgiu politinio kurso, kad jos jį viso
keriopai toliau vystytų ir stiprintų.

Kaip matome, Išeivijos veikla Lietuvos 
laisvinimo baruose nėra antraeilė ar ne
reikšminga. Mums reikia tai tvirtai įsisą
moninti, patikėti, jog aktyvioje kovoje už 
tėvynės laisvę ir nepriklausomybę mūsų 
vaidmuo yra iš tikrųjų centrinis. Tik ta
da mes sugebėsime pasiekti realiai apčiuo 
piamų šios kovos rezultatų.

Be galo svarbus reikalas šia prasme yra 
tinkamai paruošti išeivijos jaunimą, pa
ruošti taip, kad mums iškeliavus amžiny
bėn, jis sugebėtų atsistoti mūsų vieton ir 
toliau tęstų ir tbbūlintų Lietuvos laisvini
mo darbą.

— Ar mūsų veiksnių — VLIKo, ALTos 
ir PLB-nės veikla turėtų būti keičiama, 
ar ir toliau tęsiama, kaip iki šiol?

— Minėti veiksniai turi tęsti savo svar
bų darbą būsimai laisvai Lietuvai, Tą veik 
lą reikėtų tik daugiau „sustyguoti“ ir 
koordinuoti.

Veiksnių skaldymas yra pragaištingas. 
.Jis naudingas ir teikia džiaugsmą tik mū
sų priešams. Visuomenė turėtų savo veiks 
nius kontroliuoti, primygtinai reikalauda
ma iš jų didesnės disciplinos, veiksmingu
mo ibei vienybės. Visuomenės nekontroliuo 
jami, veiksniai, deja, praranda atsakomy
bės bei pareigingumo jausmą, jie leidžia 
sau kovoti vienas su kitu kur kas įnirtin
giau, negu su Lietuvos pavergėjais. Laikas 
ryžtingai pareikalauti, kad visa ‘lietuviš
koji veikla, bet kurioje jos formoje, būtų 
ryžtingai pajungta Lietuvos laisvės kovai, 
kaip svarbiausiam ir vieningam tikslui. 
Reikalauti reikia būtent šito, o ne pačių 
veiksnių griovimo ar pašalinimo, kaip kai 
kurie veikėjai siūlo. Kol yra veiks
niai, lieka ir viltis, kad darbai gerės, to
bulės, kad veiksniai tinkamiau sugebės at
likti savo pareigą. Sugriovus ar pašalinus 
veiksnius, jokio vilties tikslingai veiklai 
nebeliks aplamai. Nebebus net kam adre
suoti savo pageidavimus ar reikalavimus.

Turiu, tačiau, pažymėti, kad atsakymas 
į pateiktą klausimą man nėra lengvas. Gy
vendamas toliau nuo tų veiksnių, Europo
je, nesu jų veiklos žinovas. Kiek žinau iš 
spaudos, yra peiktinų dalykų. Atrodo, kad 
dėl jų vieni ir kiti ginčų bei rietenų daly
viai po truputį yra kalti.Beprasmiai ginčai 
be reikalo eikvoja energiją, sveikatą, ner
vus ir brangų laiką. Juk mes visi turime 
vieną ir tą patį tikslą. Turime savo prob
lemas laisvai diskutuoti, gali būti skir
tingos nuomonės, bet tik neskęskime gin
čuose ir vieni kitų neužgauliokime.

Tiesa, reikia pripažinti, kad yra pada
ryta daug pozityvaus darbo, kuris paverg
toje tėvynėje yra labai vertinamas. Jeigu 
mes išeivijoje turėtume galimybę atstaty
ti Lietuvos valstybingumą kaip tam tik
rą politinį modelį ir įjungtume į jį visus 
veiksnius, tai turėtume tiek pat skirtingų 
nuomonių, bet darniai siektume vieno ir

(Nukelta į 4 psl.

MIRĖ JUOZAS KAROSAS
Birželio 6 d. Lietuvoje mirė muzikos 

profesorius, kompozitorius Juozas Karo
sas.

J. Karosas buvo gimęs 1890 m. liepos 
16 d. Spraiguičio km., Anykščių rajone. 
1921 m. įstojo į Rygos konservatoriją, kur 
mokėsi vargonavimo, dirigavimo ir kom
pozicijos. Nuo 1930 m. Kaune dirigavo 
chorams jr buvo pirmasis Kauno radiofo
no simfoninio orkestro dirigentas.

Nuo 1937 m. J. Karosas buvo Klaipėdos 
muzikos mokyklos direktorium. Po karo 
jis toliau dirbo Klaipėdoje, o vėliau iki 
mirties dėstė Valstybinėje konservatorijo
je.

Juozas Karosas yra sukūręs muzikos 
kūrinių chorams ir orkestrams. Bendradar 
biavo muzikos baruose ir kituose kultū
ros žurnaluose. Parašė muzikos vadovėlį 
mokykloms.

MIRĖ POETAS S. ŠEMERYS
Gegužės 14 d. Klaipėdoje mirė poetas 

Salys šemerys - šmerauskas, eidamas 83 
metus.

Skaitytojų laiškai
SENIAI, (PASITRAUKITE!

To reikalauja jaunimo laikraštis „Ly- 
nes" Nr. 20, aprašydamas paskutinį DBLS 
suvažiavimą.

Straipsnio autorius Vidas Puodžiūnas, 
labai spalvingai aprašo suvažiavimo aud
ringas diskusijas, kurių išdava buvo nu
lis. Svarbūs dalykai liko nepaliesti, ir rei
kėjo tam specialaus suvažiavimo Notting- 
hame.

Su tuo negalima ginčytis, tik reikėtų 
ieškoti priežasčių, kodėl taip įvyko, kad 
tas nepasikartotų kituose suvažiavimuose.

Jaunimui reikėtų priminti, kad pasku
tinis suvažiavimas nebuvo charakterin
gas, bet gal blogiausias iš visų buvusių. 
Todėl nereikėtų darytis išvadų, kad visi 
suvažiavimai tokie buvo. Taip, atrodo gal
voja jaunimas apie mus, senius, spren
džiant iš Vido Puodžiūno straipsnio.

Jis sako, kad seni kareiviai (old sold- 
diersi) nežino kaip ir kada pasitraukti, o 
gi priėjo laikas radikaliems pakeitimams 
— naujoms idėjoms, geresnei organizaci
jai ir ypatingai naujam, jaunam kraujui. 
Jaunimo Sąjunga kitais metais gal galės 
įdėti bent kiek proto ir konstruktyvių 
idėjų į veiklą, rašo Vitas Puodžiūnas.

To mes, „seni kareiviai“, senai jau lau
kiame iŠ jaunimo. Tik gaila, kad kol kas 
vienintelė nauja idėja buvo parduoti Lie
tuvių Sodybą ir tuo sugriauti mūsų veik
los pagrindus, kuriuos sukūrė „seni ka
reiviai“, įsigyjant Lietuvių Namus, Sody
bą ir Nidos spaustuvę ir juos komerciškai 
ekplotuojant. Jeigu to neturėtume, tai 
ir jaunimo balso per ,,Lynes“ negirdėtu- 
me.

Gal ta Idėja, nebuvo jaunimo idėja, už 
tai „mea culpa“.

Bet, mielas jaunime, ateik ir perimk 
mūsų pareigas. Aš beveik kas savaitė da
lyvauju mano prietellų laidotuvėse.

Kas juos pakeis?
Jaunime įsijunk į mūsų veiklą! gali 

mums seniams padėti, ne vien idėjomis bet 
ir organizaciniai. Mes daug galime pasi
mokyti iš seniausios pasaulio demokrati
jos, kurioje gyvename. Bet gal ne visi tu
rime progos, ar noro tuo pasinaudoti. Jau
nimas yra daugiau pasimokęs ir gali 
mums duoti daugiau nurodymų ar pata
rimų, kaip pravesti susirinkimus ir suva
žiavimus, kad nepasitaikytų, kas 'įvyko 
šiais metais. M. Bajorinas

DAR IDĖL A.A. STASIO LEŠČIUKAICIO 
TESTAMENTO

Dėl korespondencijos, tilpusios E.L. 23 
Nr. kronikoje, turiu pasakyti, kad kaip 
pirmu, ir antru atveju velionis padarė 
testamentus Hamburge gyvenančių lietu
vių prikalbėtas. Žinau, kad testamentą 
surašyti yra geras dalykas ir ne dėl to čia 
eina kalba. Tuo tarpu kaip vieni, o taipgi 
ir kiti, pirmiausia nepramatė, kad Po 
mirties iš velionies palikimo būtų 25 me
tams apmokėta kapinių administracijai, 
arba daržininkui sąskaita už kapo prie
žiūrą ir kad būtų pastatytas padorus pa
minklas prie velionies kapo. Vasario 16 
gimnazija ir Hamburgo Lietuvių Savišal
pos Fondas yra antraeiliai reikalai. Vėl 
kyla klausimas ar reikėjo iš Hamburgo 
karstą vežti palaidojimui į Huettenfeldą 
ir daryti apie tris tūkstančius markių pa
pildomų išlaidų? Hamburge taipgi yra la
bai gražių ir tvarkingai užlaikytų kapi
nių. Vasario 16 gimnazija Huettenfefl.de 
veikla ne mirusių lietuvių kapams prižiū
rėti ir nereikia iš to daryti istoriją. Be to, 
gimnaziją likvidavus vangu kas iš lietu
vių bepaliks gyventi Huettenfelde, o to
kiame Hamburge, tikriausia, ir po pen- 
kiadešimt metų lietuviai dar gyvens.

Velionis buvo nerviniai nesveikas, tad 
testamento vykdytojai turėtų pirmiausia 
pasirūpinti kapo priežiūra ir paminklo 
pastatymu, o tik likutį nukreipti ten, kur 
tiksliausia. Tai yra testamento vykdy
tojų pareiga buvusiam Lietuvos karinin
kui. J. Pyragas

3
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KALENDORIUS 1981 M.
VII. 3-5 Vasario 16 d. Gimnazijos buv. 
mokinių suvažiavimas, Huettenfeld, Vo
kietija.
VII. 4. Vasaros Šventė, Wolverhamptone 
(Lenkų klube, Stafford Rd).
VII. 25-VIII. 1. Skautų/čių Vasaros Sto
vykla, Headley Park, Hampshire.
VII. 26-VIII. 2. VLJS Stovykla, Romuva, 
Huettenfeld, Vokietija.
VIII. 2-9. 28-oji Europos Lietuviškųjų Stu
dijų Savaitė, Chateaux de Montviliar- 
genne, Chantiliy-Gouvieux, Prancūzija.
IX. 12. Britanijos Lietuvių Rudens Sąs
krydis, Manchester.
X. 10. Boltono lietuvių, vid. Anglijoje, šo
kiai.

„NIDOS" ATOSTOGOS
Rugpjūčio pradžioje „NIDOS“ spaustu

vės darbininkai turės dviejų savaičių atos
togas. Todėl „Europos Lietuvis" nebus 
spausdinamas.

Paskutinis priešatostoginis E.L. numeris 
išeis rugipiūčio 3 d.

TAUTINĖS (PARAMOS FONDUI 
AUKOJO:

Dr. S. Kuzminskas 20 sv.
Už auką nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

PADĖKA
Reiškiu viešą nuoširdžią padėką „E. 

Lietuvio“ Redakcijai ir Amin'istracijai už 
sveikinimus vardinių dienoje. Taip pat, 
reiškiu nuoširdžią padėką kun. S. Matu
liui už sveikinimą vardinių dienoje ir už 
mano gyvenimui krikščioniškus patari
mus. Dėkoju ir kitiems, kurie mane svei
kino. Ketteringiškis, Jonas Liobė

Londonas
,,UNIVERSE“ APIE LIETUVIŲ 

BAŽNYČIĄ
Lietuvaitės redaguojamas katalikų sa

vaitraštis „Universe“ vėl išigarsino Lietu
vą.

Didžiojo altoriaus nuotrauką įsidėjo vi
duriniame puslapy su aprašymu, kad 
prieš altorių stovi, kun. Jonas Sakevičius, 
šv. Kazimiero, Hackney, Londono lietuvių 
parapijos klebonas su parapijiečiais.

Toliau laikraštis rašo, kad altorius bu
vo padarytas Austrijos Tirolyje ir jis bu
vo išstatytas 1861 metų Londono parodoje. 
Jis buvo laikomas 60 metų sandėlyje, kol 
jį kun. K. J. Matulaitis nupirko 1911 me
tais už 300 svarų.

,,Universe" toliau pamini birželio depor
tacijas ir jų minėjimą St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, kur prie lietuvių prisi
jungė latviai jr estai.

Coventry
BRANGUS, RETAS SVEČIAS PAS (MUS

Liepos 5 dieną, 16 vai., lietuviškose pa
maldose šv. Elzbietos bažnyčioje dalyvau
ja žymusis aktorius Vitalis Žukauskas iš 
Amerikos ir po to vietos klubo patalpose 
susirinkusiems tautiečiams savo menu nu
teiks rimtai ir linksmai. Tad nepraleiski- 
me vienintelės progos ir pasinaudokime!

Bendrija

Manchesteris
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d. Mančesterio visuomenė 
paminėjo Mostono kapinėse prie lietuvių 
paminklinio kryžiaus visus ištremtuosius 
Už Lietuvos ribų. Dalyvavo visos Mančes
teryje veikiančios organizacijos su savo 
vėliavomis ir apie 65 žmonės, nors buvo 
tikėtasi lietaus.

Prie kryžiaus buvo padėtas visų bendras 
vainikas, j;į padėjo K. Steponavičius. Ten 
palaidotoji) artimieji kapus papuošė gy
vomis gėlėmis. Minėjimą pravedė kan. V. 
Kamaitis, kuris paskaitė progai tinkamas 
maldas ir tarė žodi, kuriame prisiminė 
mūsų tautos vargingą kelią, laisvės pra
radimą, tremtį, ir viltį vėl sugrįžti j lais
vą ir Nepriklausomą Lietuvą. Visi sugie
dojo Marija, Marija. Minėjimas baigtas 
sugiedant Lietuvos himną. Po to dauguma 
nuvyko į lietuvių klubą. Bet skelbtosios 
paskaitos, dėl nepramatytų kliūčių, nebu
vo.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.0o 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

Vėliau liet, klube visuomeninėje veik
loje besireiškiantieji — Jaloveckas, Ja
kimavičius, Pačkauskas — atšventė šau
nias Antanines. Visi jiems sugiedojo Il
giausių Metų. Antaninės, skambant šau
nioms dienoms, nusitęsė iki vėlaus vaka
ro. A. P-kis

Wolverhamptonas
KVIETIMAS Į VASAROS (ŠVENTŲ
Liepos mėn. 4 d., šeštadienį, didelėje 

Lenkų Klubo salėje Stafford Rd., Oxley, 
W-ton vyksta DBLS-gos šio Skyriaus ruo
šiama lietuviška vakaronė. Programą iš
pildo vietiniai „saviveiklininkai“ — šo
kio Ir dainos mėgėjai. Vakaro „žvaigždė“ 
bus artistas iš JAV Vitalis Žukauskas,

Visus iš arti ir toli maloniai kviečiame 
į Wolverhamptoną.

Sk. Valdyba

Olandija
OLANDIJOJE ĮSTEIGTA (LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖ
Išvežtųjų Ir sukilimo metinių (minėjimas

Š.m. birželio 14 d. į Leidschendamą su
važiavo lietuviai iš Amsterdamo, Roter
damo, Hagos ir kitų Olandijos vietovių, 
svečiai iš kaimyninės Belgijos. Nutarta 
įsteigti Olandijos lietuvių bendruomenę. 
Pirmininku išrinktas Romas Sinius.

Susirinkę pagerbė tylos minute 1941 
m. birželio išvežimų ir tautinio sukilimo 
aukas, pasidalino atsiminimais apie tuos 
įvykius. Kalbėta dėl pasiruošimo 28-ąjai 
Europos lietuviškųjų studijų savaitei.

Šveicarija
Lietuves gamta šveicarų laikraštyje
Šveicarų ornitologinių draugijų sąjun

gos organas „Voegel der Heimat“ birže
lio mėn. numeryje paskelbė ilgą straiipsniį 
apie „Žuvinto" draustinį Lietuvoje (tarp 
Marijampolės ir Simno). Autorius Dr. F. 
Robiiler iš Weimaro, Rytų Vokietijoje, sa
kosi, jau antrą kartą lankąs šį gamtos 
apsaugos rezervatą, kurį jis vadina Lie
tuvos ornitologų Mekka. Draustinio įkū
rėjas prof. Tadas Ivanauskas esąs Lietu
voje pasidaręs net legendarine asmenybe.

Dr. Robider supažindina skaitytojus su 
Žuvinto ežero atsiradimo istorija ir jo 
būdingomis savybėmis. Dėl savo sekilumo 
(jo vidutinis gylis tėra 67 centimetrai), 
vešlios augalijos bei zooplanktonų gau
sumo rezervate telkiasi apie 20 ančių rū
šių. Ypač Žuvintas pagarsėjo gulbėmis ne
bylėmis. Iš viso Žuvinto ežere (jo pavir
šius užima 1039 hektarų), j.į supančiose 
pelkėsi (2.881 ha priklauso prie drausti

nio) ir 1.211 ha didumo gretimame miške 
susekta 247 paukščių rūšių (iš viso Euro
pos žemyne priskaltoma apie 450 rūšių), 
kurių 130 rūšių ten peri. Tarp Žuvinto re
zervate aptinkamų ar ten perinčių rūšių 
yra daug paukščių, kurie dėl jų retumo 
bei nykimo įtraukti į „raudonąją knygą“, 
kaip antai juodasis gandras, gervės, sa
kalai keleiviai, jūrų ereliai, baubliai, di
džioji kuolinga, baltaskruostė žuvėdra ir 
kt.

Autorius apibūdina Žuvinto rezervatą 
kaip vienkartini gamtos kampelį, kur ve
ša reti augalai ir gyvena bei veisiasi daug 
gyvūnų, ypač paukščių.

Vokietija
VOKIETIJOS LIET. JAUNIMO 

SUVAŽIAVIMAS
Tradicinis VLJS-os suvažiavimas Va

sario 16 d. gimnazijoje, gegužės mėn. 1-3 
d., sėkmingai praėjo. Kartu su vyresniai
siais gimnazistais įvairiuose suvažiavi
mo parengimuose dalyvavo net 50 jau
nuolių.

Penktadienio programa susidėjo iš gry
nai pramoginių paruošimų. Diena buvo 
skirta autų mašinų varžybom. Prieš pie
tus piešėme plakatus, su kuriais vėliau 
papuošėme mašinas. Po pietų kiekviena 
iš 11 užsiregistravusiųjų komandų gavo 
po mašrutą su 43 klausimais, į kuriuos 
reikėjo atsakyti važiuojant tam tikru ke
liu. Tad šias „lenktynes“ nulėmė nei ma
šinų greitumas nei PS‘ų kiekis, bet koman 
dos kombinacijos ir pastabumo sugebėji
mai. Varžybos taip įdomiai praėjo, kad 
dar iki vėlyvo vakaro skambėjo nuotykių, 
įvykių Ir atsitikimų pasakojimai.

šeštadienis buvo skirtas paskaitoms ir 
diskusijoms. Paskaitų kambaryje buvo 
suruošta meno paroda, kurioje Živilė VU- 
činskaitė ir Wolfgangas Fischeris rodė 
savo meno kūrybą. Priešpietinės paskaitos 
tematiką „Meilė" mums vaizdingai išdės
tė kun. J. Dėdinas, Vas. 16-osios gimnazi
jos kapelionas. Po pietų jaunimas užėmė 
paskaitininkų vietas: inž. Alfredas Lucas 
Išsamiai referavo apie „JS — veikią". 
Kaipo buvusis JS — pirmininkas jis iš
dėstė JS‘os istoriją, bei veikimo proble
mas ir JS'os tikslu. Galop prasidėjo Vas. 
16-osios gimnazijos mokinių simpoziumas: 
Robertas Šlavikas aiškino apie patriotiz
mo ir tautiškumo ryšį ir šių sąvokų aktu
alumą. Robertas Schneideris išnagrinėjo, 
kaip jaunuolis gali tapti sąmoningu lie
tuviu ir kodėl mišriose šeimose išaugęs 
jaunuolis pasirenka lietuvybę. O Ingrida 
išdėstė skirtumus tarp lietuviško ir vo
kiško jaunimo.

Vakarinė programa prasidėjo su „Ta
lentų vakaru". Iš suvažiavusiųjų ir iš 
gimnazistų tarpo pasirodė dainininkai, 
juokdariai, indėnai, motocydininkai ir 
aktoriai. Po šių talentų pasirodymų sekė 
varžybų laimėtojų iškilmingas premijavi
mas. Pirmas tris vietas laimėjusios maši
nos buvo premijuotos. Vakaras užsibaigė 
šokiais ir dainavimu. Sekmadienio rytą 
jaunimas susirinko paskutinį kartą užbai
giamoms diskusijoms. Po Mišių Huetten- 
feldo bažnyčioje suvažiavimas užsibaigė.

Europos Liet. Jaunimo Stovykla vyks
ta šią vasarą nuo liepos mėn. 26 d. Iki 
nugpiūčio mėn. 2d. Vas. 16-osios gimna
zijoje, Huettenfelde, tema „Lietuviški liau 
dies papročiai“.

Stovyklos atdarymas ir susipažinimo va
karas bus sekmadienį, liepos mėn. 26 d., 
20.00 vai. Sekančios paskaitos yra numa
tytos: mok. V. Bartusevičius „Liaudies 
papročiai ir tradicijos“, kun. B. Liubinas 
„Lietuvių emigracija“, p. A. Grinienė 
„Lietuviški patiekalai“, A. Hermanas „Bal 
taragio malūnas“. Pramoginę programą 
sudarys sporto būrelis, kepimo būrelis, 
chorelis, Joninių laužas, įvairios iškylos 
ir pan.

Stovyklautojų amlius nuo 16 metų. Re
gistracija vyksta iki birželio mėn. 30 d. 
pas Kęstutį Ivinskį, Oppelner Star. 61, 
53 Bonn 1. Stovyklos pragyvenimas kai 
nuos 150. — vokiškų markių. Mes kvie
čiame mielai europietišką ir neeuropietiš
ką lietuvišką jaunimą dalyvauti mūsų 
stovykloje

Dainų atranka mūs lietuviškam daino- 
rėliui yra užbaigta. Solistė Violeta Her- 
manaitė apsiėmė surašyti šių dainų gai
das.

Netrukus du VLJ Sąjungos valdybos 
nailai, Jūratė ir Romas, sukurs šeimą. 
Sveikiname jaunuosius!

VLJS Valdyba

BETTY REKLAITIENĖ
Birželio 7 d. Marburge, Vokietijoje, gy

venanti B. Reklaitienė atšventė 90-ąjiį glm 
tadienį. Jubiliatė yra gimusi 1891 Mari
jampolėj. Studijavo germanistiką Petra
pilio ir Marburgo universitetuose. Dėstė 
vokiečių kabą Lenkijoj. 1915 ištekėjo už 
jūrų inž. Viktoro Rėklaičio. I pas. karo 
metu gyveno Helsinkyje, kur jos vyras 
tarnavo Rusijos karo laivyne. 1918 grįžo 
į Lietuvą.

1941 repatrijavo Vokietijon. 1942 mirė 
jos vyras. Vyriausias sūnus inž. Mečislo
vas Rėklaitis buvo paimtas į vokiečių ka
riuomenę. Jis žuvo 1945 balandį. Duktė 
Ona 1948 emigravo į JAV-bes. Pas ją 
1951 nuvyko ir motina. Dukteriai Onai 
Agllnskienei 1975 mirus, B. Reklaitienė 
1976 grįžo į Vokietiją ir apsigyveno Mar
burge, kur jauna studijavo ir kur dabar 
gyvena jaunesnysis sūnus dr. Povilas Rėk 
lailtis.

Nors gimusi ir augusi vokiškoje evan
gelikų bažnyčios kantoriaus ir mokytojo 
Gottlieb Wallner'io šeimoje, 1915 perėju
si į katalikų Bažnyčią ir ištekėjusi už lie
tuvio, įaugo į lietuvių kultūrą, visą gyve
nimą sekė jos apraiškas ir ta dvasia iš
auklėjo savo vaikus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Gloucesteryje — liepos 11 d., 12 vai., Šv. 

Petre, London Rr.
Stroude — liepos 11 d., 17.30 vai., Beeches 

Green.
Nottinghame — liepos 5 d., 11.15 vai., Liet. 

Židinyje.
Leamingtone Spa — liepos 5 d., 14 vai., 

šv. Petre.
Coventry — liepos 5 d., 16 vai., šv. Elzbie

toje.
Bradforde — liepos 5 d., 12.30 vai.
Lcedse — liepos 12 d., 3 vai. p.p.
Bradforde — liepos 19 d., 12.30 vai
Halifaxe — liepos 26 d., 1 vai. p.p.: Petriu

ko Poplevio Pirmoji Komunija.
Nottinghame — liepos 12 d., 11.15 vai.. 

Židinyje.
Peterborough — liepos 12 d., S. B. Vait

kevičiaus rezidencijoje, 325 Eastfiėld 
Rd., 13.30 vai., minint Lietuvos tragiš
ką ir herdšką 40 metų sukaktį. Laukia
mi ir apylinkių lietuviai.

Nottinghame — liepos 19 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

Derbyje — liepos 19 d., 14 vai., Bridge 
Gate.

Skautiškuoju keliu
SKAUTŲ,—CIŲ SAVAITGALIO 
STOVYKLA (NOTTINGHAME

Birželio 5-7 dienomis Nottinghamo Auš
ros Vartų Marijos Židinio draugovė su
rengė skautų,-čių stovyklą Židinio patal
pose.

Išvakarėse suvažiavo tolimesnieji sto
vyklautojai, stovyklos vadas, draugovės 
draugininkas ps. S. B. Vaitkevičius iš Pe
terborough, s. A. Jakimavičius iš Man. 
chesterio ir Seserys Rajono Vadeivė s. J. 
Traškienė iš Bradfordo.

Po vakarienės ps. kun. dr. S. Matulis 
MIC atidaro stovyklą su malda, o stovyk
los vadas pasveikino susirinkusiuosius, 
trumpai apibudino stovyklos tvarką ir 
prašo būti drausmingais ir pavyzdingais 
stovyklautojais. Tada kun. dr. S. Matulis 
rodo mums ant ekrano spalvuotus paveiks 
lūs su paaiškinimais ši Jeruzalės, Neteko 
visų paveikslų pamatyti, kelionės Išvar
ginti stovyklautojai škubėjo poilsiui.

šeštadienį pradedame šv. Mišiomis, pui
kiais pusryčiais. Atvyksta vietiniai skau
tai, nuo jų neatsilieka ir mūsų E. Rajono 
Vadas v.s. J. Alkis, ps. E. Šova su sūne
liu psfl. Gintu ir s.v. si. Mindas Gerdžiū- 
nas iš Huddersfield. Stovyklautojų šeima 
išauga iki 27.

Viskas eina pagal nustatytą programą. 
Kiekvienas skautininkas atlieka jam pa
skirtą pašnekesį: ps. S. B. Vaitkevičius — 
Lietuvos istorija; s. J. Traškienė Kas yra 
Skautas? įstatymai, įsakymai... ps. E. šo
va — skiltis, sueiga. Vida Gasperienė mo 
ko skautiškų, liaudies dainų.

Laike pertraukų skautai žaidė sodely
je vadovaujami skautų vyčių psi. R. juo- 
zelskio ir si. M. Gerdžiūno.

Po pietų Rūta Popikienė iš Derby, tu
rėjo labai įdomų pašnekesį apie menišką 
kiaušinių kevalų išdirbimą ir meniškus 

dirbinius iš iškarpytų skardinių dėžučių, 
Savo pašnekesį paįvairindama puikiais 
dirbiniais. Visi gėrėjomės puikiais meniš
kais kiaušiniais, skardinių dėžučių iškar
pymais, kurių ji atsivežė visą dėžę. Vė
liau buvo surengta parodėlė, kurią gėrė
josi ne tik stovyklautojai, bet ir tėveliai, 
svečiai. R. Popikienei nuoširdus skautiš
kas ačiū.

Stovyklos programos paįvairinimui iš
vykstame apžiūrėti Nottinghamo. Šiais 
mėtais aplankome tarptautinių baidarių 
enktynių ežerus. Išvyka visi buvo paten
kinti.

Po vakarienės, visi žiūrime VI-sios Tau 
tinės stovyklos Australijoj filmą, kurią 
mūsų E. Rajono Vadas v.s. J. Alkis pasi
skolino iš v.s. H. Antanaičio, kuris šiuo 
metu lankosi Anglijoj. Labai gaila, kad 
svečias negalėjo pas mus į stovyklą apsi
lankyti. Filmą visi buvom sužavėti, už ką 
stovyklautojų vardu dėkojam.

Iš Australijos stovyklavietės grįžtame 
'į mūsų Sodybą. Brolis Eimutis rodo praė
jusių metų vasaros stovyklos filmą. Ma
tome savo pačių veidus, prisiminimais grlįž 
tame i puikų Sodybos miškelį. Broliui Ei
mučiui skautiškas ačiū.

Pradeda rinktis skautų tėveliai, svečiai 
laužui. (Turiu apgailestauti, kad šiais 
metais jų labai mažai turėjom). Imitaci
nį laužą padega mūsų brangi skautų rė
mėja T. Bakaltienė. Laužą praveda Vida 
Gasperienė talkininkaujant E. Rajono Va
dui ir Seserijos Rajono Vadeivai. Prie lau
žo puikiai pasirodo V. Važgauskas, R. 
Gasperaitė, A. Gasperas ir Renata su And 
riuiku Venskai.

Laike laužo, stovyklos vadas įteikė s. 
A. Jakimavičiui visų stovyklautojų pasi
rašytą sveikinimą 65 metų gimimo proga, 
visi linkime jam dar daug, daug saulėtų 
skautiškų metų, Ir sudainuojam „Ilgiau
sių Metų“. Laužas baigiamas tradicine 
daina „Ateina naktis“. Skirstomės poil
siui broliai Židinyje, o sesės Skautės su s. 
J. Traškiene priešaky pas T. Baikaitienę.

Sekmadienį pradedame mankšta, pus
ryčiais, pasirengiam iškilmingai sueigai, 
įžodžiui.

Šv. Mišias atnašauja mūsų dvasios va
das ps. kun. dr. S. Matulis MIC, unifor
muoti skautai patarnauja mišioms. Jau
nutė Renata Vensikutė prie piano, padeda 
choristams. Laike šv. Mišių skaito šv. Jė
zaus širdies litaniją ps. S. B. Vaitkevičius 
ir s. J. Traškienė.

Po šv. Mišių renkamės į sodelį iškilmin 
gai sueigai. Atnešamos vėliavos — trispal 
vė Ir „Šiluvos“ skaučių vėliava. Skaito
mi seserijos ir brolijos įsakymai. Renata 
Venskutė duoda skautės 'įžodį, — kakla- 
raiitį užriša s. J. Traškienė. A. Gasperas 
ir A. Venskus duoda vilkiuko įžodį, jiems 
kaklaraiščius užriša ps. S. B. Vaitkevi
čius. Naujiems seserijos ir brolijos na
riams gero darbo mazgelį užriša ps. kun 
dr. S. Matulis MIC.

Įteikiamas s.v. si. Mindui Gerdžiūnui Vė 
liavos Žymenys. Žymenį prisega s. J. 
Traškienė, o rozetę s. A. Jakimavičius. 
(Brolis Mindas buvo L.S.S Vyriausio skau 
tininko apdovanotas Vėliavos Žymeniu 
1.LL.80, bet nebuvo progos jam jiį 'įteikti).

Apdovanojami lietuviškomis knygomis 
geriausi, pavyzdingiausi stovyklautojai: 
— R. ir A. Gasperai, R. ir A. Venskai, D. 
Pilcher ri A. Masiliūnas.

Trumpus sveikinimus išreiškė ps. kun. 
dr. S. Matulis MIC ir K. Bivalnis. Kun. S. 
Matulis perdavė stovyklai Jo Ekscelenci
jos vysk. A. Deksnio sveikinimą. Užbai
giant, stovyklos vadas ps. S. B. Vaitkevi-

BENDRAS TIKSIĄS - 
BENDRA KOVA

(Atkelta Iš 3 psl.)
to paties tikslo. Tuo pačiu mes pilnai pa
teisintume tautiečių tėvynėje aukštą mū
sų veiklos vertinimą, jų dedamas į mus 
dideles viltis. Esantieji tėvynėje tautiečiai 
nesusigaudo mūsų veiksnių struktūroje ir 
veikloje. Jiems iš tolo atrodo, kad čia 
viskas vyksta vieningoje ir darnioje „in 
pluribus unum“ nuotaikoje. Tai tegul 
taip iš tikrųjų ir būna, kaip jiems tenais 
atrodo, kad yra.

Išeivijos nuolatinė komunikacija su 
kraštu yra būtina. Be jos politinė emigra
cija nustoja savo prasmės, pavirsta vie
nos iš daugelio etninių grupių vietinės 
reikšmės atstovybe. Mes negalime leisti, 
kad mūsų emigracija taptų tokia ir todėl 
turime daug ryžtingiau persiorientuoti į 
visokeriopą ryšių su Lietuva skatinimą. 
Tačiau ryšys su kraštu neturi būti grin
džiamas vien tik nostalgija, vedančia 'į 
atsisakymą nuo politinės kovos už krašto 
laisvę. Nostalgijai negalima leisti pakeisti 
tautinį sąmoningumą. Atvirkščiai, nostal
gijos jausmus reikia pajungti tautinės są
monės stiprinimui.

— Ko iš mūsų išeivijos laukia ir tikisi 
mūsų pavergti broliai ir sesės okupuoto
je Lietuvoje?

— Mūsų tautiečiai tėvynėje tikisi, kad 
mes čia išsaugosime Lietuvos sielą, o oku
puotoje Lietuvoje jie išsaugos jos kūną.

Priespaudos režimui pradėjus byrėti (o 
tai ryšium su Lenkijos įvykiais pasidarė 
visiškai realistinė artimos ateities perspėk 
tyva), mūsų sujungtų pastangų dėka sie
la su kūnu turėtų susijungti taip, kad to 
susijungimo išdavoje vėl atgimtų .laisva 
ir nepriklausoma Lietuva.

Tautiečiai Lietuvoje taip pat tikisi, kad 
mūsų išeivijos jaunimas nenutautės, ne
nuleis nuo savo tėvų gimtojo krašto, jo in
teresų. Jie norėtų, kad laisvės valandą tas 
jaunimas susijungtų su tautos kamienu ir 
tuo įskiepytų dirbtinai atskirai nuo Vaka
rų pasaulio Lietuvai tą vakarietiškumo 
dvasią, kurioje šis jaunimas auklėjosi bei 
brendo. Lietuva nori tapti Vakarų pasau- 
b'o organine dalimi ir tikisi, kad Vaka
ruose užaugęs jos jaunimas padės jai tą 
norą realiai įgyvendinti.

Tautiečiai Lietuvoje taip pat tikisi, kad 
jų atstovai išeivijoje ieško pritarimo ir 
paramos Lietuvos laisvės bylai ne tik Va
karų visuomenėse, bet ir kaimyninių Lie
tuvai tautų išelvijose, atstovaujančiose 
tas tautas taip pat, kaip mūsų išeivija at
stovauja Lietuvą.

Jie žino, kad Lietuva viena pati sau ne
priklausomybės ir laisvės neišsikovos. 
Tam reikalinga visų pavergtųjų tautų vie
ninga veikla ir (bendradarbiavimas. Bend
rom jėgom greičiau ir sėkmingiau galėsi
me siekti trokštamo tikslo. Komunizmas 
yra visų pavergtųjų tautų priešas, tad vi
st turime prieš j!į bendrai kovoti. Panašia 
kryptimi ėjo ir mūsų garbingieji tautos 
veikėjai su dr. Jonu Basanavičium prieša
kyje — Didžiajame Vilniaus Seime 1905 
m. jie nutarė vesti kovą už laisvę ir Lie
tuvos autonomiją, dalyvaudami bendroje 
(pačių rusų ir Rusijos pavergtųjų tautų 
kovoje už Rusijos demokratizavimą, ,,už 
mūsų ir .jūsų laisvę“, kaip sakė Adomas 
Mickevičius, kreipdamasis į pažangiuosius 
Rusijos inteligentus. Tas šūkis tinka 
mums ir šiandien. Bendras tikslas — 
bendra kova.

čius, padėkojo kun. S. Matuliui MIC ir 
T. Bakaltienei už patalpas, K. Bivainiui 
tėvų komiteto pirmininkui — kasininkui 
J. Damuševičiui Nottinghamo Moterų 
D-jos pirmininkei F. Domaševičienet, R. 
ir P. Popikams, V. ir H. Gasperams, J. ir 
I Venskams, E. Vainorienei už savo lėšo
mis ir dahbu patiektus puikius pietus, Ve
rutei Montivilaitei, Gen. Feilienei, Astai 
Kučinskaitei, J. Dubickui Ir visiems ku
rie prisidėjo darbu ar parama sėkmingos 
stovyklos labui, o tėveliams ir svečiams 
už apsilankymą.

Sugiedamas Tautos Himnas, išnešamos 
vėliavos, Stovykla uždaroma.

Papietavę skautai,-ės ir vadai pamažu 
pradėjo skirstytis į namus atsisveikinda
mi iki pasimatymo vasaros stovykloje — 
Sodyboje.

Stovyklautojus rūpestingai ir skaniai 
maitino Verutė Montvdlaitė, Genovaitė 
Feilienė, Asta Kučinskaitė ir E. Vainorie 
nė. Jos anksti rytą atveždavo ir parvež
davo H. Gasperas. Puikioms šeiminin
kėms skautai, skautės ir vadai širdingai 
dėkoja.

Maisto išlaidoms padengti aukojo DBLS 
Nottinghamo skyrius £10, Nottinghamo 
Lietuvių Moterų D-ja £10, T. Bakaitienė 
£10, (Draugovės reikalams). Aukotojams 
skautiškas ačiū.

ps. (S. B. Vaitkevičius

— Liepos 1 d. kinai švęs savo 60 metų 
revoliucijos sukaktį. Spėjama, kad ta pro 
ga bus padarytas ir mirusio pirmininko 
Mao darbų įvertinimas.

— Filipinų prezidento rinkimus laimė
jo F. Marcos, kuris jau 16 metų valdo 
kraštą. Tai pirmieji rinkimai nuo 1969 
metų.
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