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informacijos aidas VLIKo Pirmininkas Tol.
Abejojimai ir netikrumas, ar Vliko per 

Eltos įvairiomis kalbomis leidžiamus biu
letenius skleidžiamoji informacija apie 
Lietuvą bent kiek pasiekia tikslą, žymiai 
prasisklaidė po jubiliejinės Vasario 16- 
sios. Šimto JAV Kongreso narių pareiški
muose, ištisoje eilėje straipsnių, net ir re
dakcinių straipsnių įvairių kraštų laikraš
čiuose — net ir Amerikos laikraščiuose, 
kurie itin šykštūs kištis į tokias „smulk
menas“ kaip Lietuva — neabejotinai atsi
liepia tos be atvangos teikiamos informa
cijos aidas. Beveik visi tie pareiškimai ir 
straipsniai ryškiai paremti Politinės Lietu
vių Konferencijos Manifeste išdėstytomis 
tezėmis bei Eltos pateiktomis informacijo
mis. Kai kuriais atvejais aiškiai regima ir 
vietos lietuvių tarpininkavimo įtaka, kaip, 
pvz., tolimame EI Paso (Teksas) iškilmin
gas Lietuvos Nepriklausomybės Dienos 
minėjimas (su vysk. S.M. Metzger pamal
domis ir pamokslu katedroje) ir straipsnis 
El Paso Herald-Post, arba ištisas puslapis 
apie Lietuvą St. Petersburg Independent 
(Floridoje), paremtas gyvu neformaliu pa
sikalbėjimu su dr. D. Jasaičiu.

Ryškus pavyzdys, kad lietuvių informa
cija nėra „numesta į krepšį“, yra Los An
geles Times redakcijos vedamasis straips
nis vasario 15 d. — „Rusiškos mados impe
rializmas“. Įsidėmėtinos ir to laikraščio 
nuo savęs pareikštos pastabos — išvados

PAVERGTŲJŲ DEMONSTRACIJA

Per Velykas, balandžio 14 d., 3.30 vai. 
p.p., Londone, Trafalgar aikštėje, ruošia
ma antikomunistinė demonstracija, į ku
rią kviečiamos visos pavergtųjų kraštų 
tautybės. Demonstracijos rengėjai — ang
lų organizacija United Anti - Communist 
League — kviečia atsinešti savo tautai tin 
kamus plakatus, kuriuose būtų reikalau
jama laisvės kiekvienai komunistų pa
vergtai tautai. (j.v.)

Septynios DIENOS
Norima taikos Vietname

Atsisakydamas kandidatuoti į preziden
tus, prez. Johnsonas JAV vardu dar kartą 
pasiūlė pradėti derybas dėl taikos Viet
name.

Jis taip pat įsakė nebebombarduoti š. 
Vietnamo.

šįkart teigiamai dėl to pasisakė ir ko
munistinė Šiaurės Vietnamo vyriausybė. 
Tik nežinia, kokias sąlygas ji statys dery
boms pradėti. 1965 m. Š. Vietnamo sąlygos 
buvo kietos ir amerikiečiams bei jų są
jungininkams nepriimtinos. Buvo reika
laujama pripažinti visišką Vietnamo ne
priklausomybę, atitraukti amerikiečių ka
riuomenę, sustabdyti bombardavimus, 
leisti abiem Vietnamo dalim apsijungti, 
palikti patiems gyventojams spręsti savo 
vidaus reikalus, bet atsižvelgiant į Pietų 
Vietnamo išsivadavimo fronto (Vietcon- 
go) programą.

Biafra nori taikos
Buvęs Nigerijos prezidentas Azikiwe 

tvirtina, kad atskilusi nuo bendrosios 
valstybės ir Biafra pasivadinusi krašto da
lis yra pasiryžusi pradėti derybas dėl tai
kos.

Federalinė vyriausybė jau kuris laikas 
kariauja su Biafra.

Taikos advokatas
Britanijos min. pirm. Wilsonas kreipėsi 

į Sov. Sąjungos vyriausybę, paremdamas 
JAV prez. Johnsono pasiūlymą pradėti de
rybas dėl taikos Vietname.

Britų vyriausybė paprastai tokiais at
vejais stengiasi suvaidinti taikintojo rolę.

Milijonai iš užsienių
Britanija džiaugiasi, kad jos Rolls-Roy

ce bendrovė gauna iš užsienių, pirmoje 
eilėje iš JAV, vis daugiau užsakymų paga
minti lėktuvams galingų motorų.

Pasikeitimai tebevyksta
Čekoslovakijoje atsistatydino krašto 

apsaugos ministras Lomskys. Iš jo reika
laujama pasiaiškinti, kaip ten atsitiko, 
kad pabėgo gen. Sejna, kuris kaltinamas 
pasiėmęs ir slaptų dokumentų.

Be to. pasitraukė du partijos centro ko
miteto nariai. Vienas jų, Hendrychas, tu
rėjo savo žinioje ideologinius klausimus. 
Pernai jam buvo iškilę nesusipratimų su 
rašytojais. Kouckys turėjo rūpintis ry
šiais su kitų kraštų komunistinėmis par
tijomis.

iš informacijų ir esamų aplinkybių įverti
nimas. Sako:

— Jeigu jie (t.y. lietuviai, latviai, estai) 
tikisi sukelti žymesnį spaudimą i Sovietų 
Sąjungą, tai jiems greičiausia teks nusivil
ti. Jie neras daug užuojautos Jungtinėse 
Tautose, pavyzdžiui, kadangi narių daugu
ma tenai nepajėgia suvokt, kad ir balti eu
ropiečiai gali būti imperializmo aukos. 
Toks pat nepajėgumas, deja, yra ištikęs ir 
daugybę amerikiečių ir europiečių libera
lų, kurie pasipiktina kolonializmo neteisy
bėmis tokiose vietose, kaip Angola, bet nei 
nepasvajoja pareikalauti plebiscitų komu
nistinėj orbitoj.

— Niekas negali užtikrinti, kas atsitik
tų, jei Kremlius leistų Baltijos tautoms 
laisvai pasirinkti dabar tuojau ar nepri
klausomybę, ar priklausomybę Maskvai,— 
nors tokia teisė neva užtikrinta sovietinėj 
konstitucijoj. Bet viena yra aišku: Rusijos 
priesaikaujantieji „apsisprendimo“ gynė
jai nerodo jokios intencijos tą dalyką iš
bandyti...

Kova prieš „tylos sąmokslą“ apie Lietu
vos nepriklausomybės reikalą dar toli ne
laimėta, bet lietuvių informacijos aidai jau 
daugelio politikų ir laikraščių pasisaky
muose sklaido abejojimus jos prasmingu
mu ir skatina skirti jai dar daugiau dėme
sio, lėšų ir darbo. (ELTA)

VALSTYBĖS DEPARTAMENTE

PET Seimo delegacija — pirm. G. Di
mitrovas, S. Korbonskis ir V. Sidzikaus
kas — kovo 19 d. lankėsi JAV Valstybės 
Departamente, pas Rytų Europos reikalų 
skyriaus direktorių dr. Raymond E. Lisle 
ir Baltijos sektoriaus ved. A. Jenkins.

Lankymosi tikslas — Žmogaus Teisių 
Deklaracijos dėsnių Vidurio-Rytų Europos 
kraštuose įgyvendinimo rūpesčių išryški
nimas. (E)

Nušautas dr. Kingas
Memphise, Tennessės valstijoje. JAV, 

baltasis jaunuolis nušovė kovtoją už neg
rų teises negrą kunigą dr. Martyną Liute
rį Kingą, žudikas kol kas nepagautas.

Dr. Kingas buvo gandiško tipo kovoto
jas už negrų teises.

Dr. Kingo mirtis davė pradžią negrų 
riaušėms daugelyje JAV miestų.

Dešimt dėl aukso
Pastarojo meto nesusipratimai dėl auk

so privertė juo savo valiutas remiančius 
kraštus ieškoti išeities.

Svarstyti, kaip padengti valiutas tarp
tautinės rinkos atžvilgiu, buvo susirinkę 
10 kraštų atstovai. Jie sutarė, kad reikia 
atsisakyti aukso šitam reikalui.

Prancūzija tebėra už auksą. Ji buvo iš
jungta iš pasitarimų. Kiti EEB kraštai pa
sisakė prieš auksą.

Priemonės prieš studentus
Ispanijoje ilgesnėms atostogoms užda

rytas Madrido universitetas, kurio stu
dentai protestavo prieš vyriausybės prie
mones.

Po jo uždarytas ir Valencijos universi
tetas. Sevilijos universitete areštuoti 23 
studentai.

Kinijos duona
Kinija praeitais metais turėjusi geresnį 

derlių, negu tikėtasi. Buvę gauta ne ma
žiau kaip 200. o gal net 220 mil. tonų grū
dų.

Pradėtos naudoti cheminės trąšos, dėl 
to derliai turėtų dar labiau didėti.

švarios Dubčeko rankos
Naujasis Čekoslovakijos komunistų 

partijos vadas Aleksandras Dubčekas esąs 
„švarių rankų“ žmogus, nesusitepęs jokio
se bylose.

Slovakijos partijos skyriaus sekretorium 
jis buvo paskirtas tik prieš keletą metų. 
Ligi tol ėjo įvairias žemesnes pareigas.

Prieš intelektualus
Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 

Brežnevas pasakė kalbą prieš bruzdančius 
intelektualus.

Dar prieš tą kalbą buvo pašalintas iš 
partijos advokatas, kuris gynė vieną ne
seniai Maskvoje nuteistųjų jaunų inte
lektualų.

Taip pat pašalinti ir 5 intelektualai, ku
rie reiškė protestą dėl tos bylos.

Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnui besilan
kant Seule, Korėjos sostinėj, iškilo suma
nymas išleisti Korėjos pašto ženklą Lie
tuvos sukakčiai paminėti.

Vliko pirmininkas Seule tarėsi su Pa
saulio Prieškomunistinės Sąjungos gen. 
sekr. J. Hernandez, su Korėjos Prieškomu
nistinės Sąjungos pirm. gen. Eung-joon 
Lee, gen. sekr. Jun-yong Pak, susisiekimo 
ministru Jong-ryul Whang, viešosios in
formacijos viceministru Chun-sung Lee ir 
su užsienio reikalų ministru Kyu-hah 
Choi. Susisiekimo (pašto) ir užsienio rei
kalų ministrai pašto ženklo sumanymu 
palankiai susidomėjo. Galutinio sprendi
mo laukiama, kai užs. reik, ministerija 
patikrins tokio veiksmo teisines bei po
litines sąlygas.

To sumanymo įgyvendinimu toliau rū
pinasi Korėjos Prieškomunistinės Sąjun
gos vadovybė, ypač jos pirmininkas gene
rolas Lee, su kuriuo, remdamasis Vliko 
pirmininko informacija ir patarimu, ir iš 
New Yorko susisiekė einąs Vliko pirmi
ninko pareigas dr. B. Nemickas.

Lankydamasis pas Vatikano nunciatū
ros sekretorių monsinjorą J. V. Bulaitį, 
Vliko pirmininkas patyrė, kad ir Seulo 
vyskupas galės būti pakalbintas paremti 
savo patarimu Korėjos-Lietuvos pašto 
ženklo sumanymą. (Turima galvoj aplin
kybė, kad susisiekimo ministras yra kata
likas).

Viešosios informacijos viceministras 
itin tvirtai pritarė sumanymui išleisti kal
bamąjį ženklą ir aukštai vertino tokio 
ženklo reikšmę. Be to, pageidavo gyviau 
keistis su Vliku informacijomis ir paprašė 
ministerijai siuntinėti Eltos biuletenį ang
lų kalba.

Vliko pirmininkas lankė Seule leidžia
mo dienraščio Korea Herald leidėją ir re
daktorių. Laikraščio atstovo pasikalbėji
mas su pirmininku apie Lietuvos proble-

ATGARSIAI AUSTRALIJOJE

Vilkas gavo tokį pirmininkui dr. J. K. 
Valiūnui adresuotą Australijos ministro 
pirmininko laišką:

„Ačiū už Jūsų laišką, atkreipiantį dė
mesį į penkiasdešimtmetinę sukaktį nuo 
Lietuvos nepriklausomos valstybės paskel
bimo ir nurodantį į tragingus įvykius, at
nešusius prievartinį įjungimą į SSSR.

„Kaip žinote, Australija niekad nepripa
žino ir nepripažįsta Lietuvos į Sovietų Są
jungą įjungimo galiojimo. Mūsų atstovai 
Jungtinėse Tautose dažnai pareiškia Aust
ralijos pažiūrą į sovietinį kolonializmą ir, 
galiu Jums užtikrinti, darys tai ir toliau, 
iškilus kiekvienai progai“.

Tai yra atsakymas į Vliko pirmininko 
ir Lietuvos Diplomatijos Šefo laišką su 
Politinės Konferencijos manifesto pagrin
du parengtuoju memorandumu. Austraii- 
jos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas 
S. Narušis tą laišką ir memorandumą įtei
kė Australijos ministrui pirmininkui vasa
rio 16 d.

Keturi Australijos dienraščiai — Times 
(Canberra, sostinė), The Herald (Mel
bourne), Advertiser (Adelaide) ir West 
Australia (Perth) išspausdino ALB pirm. 
S. Naručio pareiškimą, prasidedantį į ant
raštę iškeltu priminimu:

„Tebevykstant kovaį prieš užpuolimus 
ir prievartą, norėtumėm atkreipti Jūsų ir 
Jūsų skaitytojų mintis į faktą, kad, 23 
metai Antrajam pasauliniam karui pasi
baigus, trys Baltijos valstybės — Lietuva, 
Latvija ir Estija — tebėra pavergtos So
vietų Sąjungos“.

Visose didesnėse Australijos lietuvių ko
lonijose vasario 16 dienos sukaktuvinėse 
iškilmėse buvo Australijos vyriausybės ir 
parlamento atstovų. Pamaldose dalyvavo 
vietos arkivyskupai. (E)

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Kovo 25-26 d. Kaune buvo sušauktas 
trečiasis Lietuvos mokytojų suvažiavimas. 
Pirmasis toks suvažiavimas buvo sušauk
tas 1940 metų vasarą, pačioj rusų okupa
cijos pradžioj. Jis buvo skirtas prigrasyti 
Lietuvos mokytojams paklusniai pasiduo
ti komunistų partijos nurodymams. Ant
rasis buvo 1961 metais. Visi mokytojų su
važiavimai šaukti Kaune, Europos krep
šinio varžyboms pastatytoje patalpoje, 
kuri ir lig šiol Lietuvoj tebėra didžiausia. 
Šį kartą į suvažiavimą buvo sušaukta 3600 
mokytojų ir švietimo administratorių — 
dešimtadalis dabar Lietuvoj toje srityje 
dirbančiųjų.

M. Gedvilo suvažiavime pasakytoje kal
boje buvo kreipta nemaža dėmesio nebe į 
mokyklų, mokytojų bei mokinių didelius 
skaičius, kiek į reikalą kovoti su gausiais 
trūkumais mokymo darbe. (E) 

mas buvo paskelbtas dviejose to laikraščio 
laidose.

Ir Korėjos televizija perdavė 20 minu
čių pasikalbėjimą su Vliko pirmininku. 
Pasikalbėjimas buvo verčiamas iš anglų 
j korėjiečių kalbą. Pasikalbėjimo metu 
per visą ekraną parodytas, ryškiai maty
tas Lietuvos žemėlapis iš Vliko brošiūros.

Taipei, laisvos Kinijos sostinėj, irgi nu
matoma galimybė arba išleisti Lietuvos 
sukakčiai paminėti skirtą pašto ženklą, 
arba — greičiausia — tam tikrą laiką var
toti pašto antspaudą su atitinkamu įra
šu. kaip tai buvo padaryta Brazilijoj.

Ji buvo
Chicago Daily News vasario 12 d. iš

spausdino Georgie Anne Geyer didoką re
portažą apie Lietuvą. Laikraštis nurodo, 
kad užsienių žurnalistai retai kada pasi
rodo Lietuvoje. G. A. Geyer, ilgiau važinė
jusi po Sov. Sąjungą, buvo įleista į Vil
nių.

Lietuva, kiek jos matyti iš Vilniaus, jai 
sudarė ypatingą įspūdį. Ji pastebėjo, ypač 
jaunime, daug veržlumo, noro išsiskirti, 
savim pasididžiuoti. Tuos ypatingus nusi
teikimus ji pradeda rašytojų sąjungos pa
reigūno Algio Čekuolio anekdotu apie jau
nuolį, kuris 1940 m. buvo įkalintas kaip 
fašistas, nes jo tėvas toks buvęs. Sėdėda
mas kalėjime, jis išvirtęs komunistu, o da
bar vaikštąs skusta galva ženklan to, ką 
Lietuva yra išgyvenusi. Tačiau autorė da
rosi išvadą, kad Lietuva neskutanti sau 
galvos nei dėl praeities, nei dėl dabarties 
įvykių. Nuotaikos Vilniuje nesančios nei 
kerštu, nei liūdesiu persunktos. „Vilnius 
yra vienas gyvybingiausių miestų Sov. 
Sąjungoje“, rašo autorė, „daug gyvybin- 
gesnis, turtingesnis ir stilingesnis už bet 
kurį kitą sovietinį miestą“. „Lietuviai 
reiškiasi nepriklausomai, yra veržlios dva
sios“. Žmonės esą geriau apsirengę. Ilga
plaukių grupės ir dainininkai sekmadie
nių vakarais viešai traukia sau universi
tete „neigiamas“ vakarietiškas dainas.

Tik keletą dienų prabuvusi Vilniuj, au
torė nurodo, kad sunku apčiuopti, kas ten 
yra už to paviršiaus, bet gal esąs ir sim
boliškas tas atsitikimas ir paskui klausi
mas, kai vienas lietuvis vieną vakarą 
žiūrėjęs į girtą rusą darbininką, žiūrėjęs 
ir paskui taręs: „Ar žinot, kad sakoma, 
jog Vilniuje prasideda Europa? O ar galė
site dabar įsivaizduoti, kodėl taip sako
ma?“

Baltijos respublikoms kažkaip pasisekę 
išvengti pilko, dusinančio marksistinio 
uniformiškumo. Ji ypač pabrėžtinai nuro
do į jaunimo palinkimą būti naujais ir 
moderniais, o tai reiškiąsi miesto statybo
je. Rašytojų sąjungoje jai buvo pažerta 
šiek tiek oficialių frazių, bet A. Pocius pa
žymėjęs ir tai, kad „Mūsų istorija yra šiek 
tiek tragiška“. Jaunieji marksistiniai ra
šytojai tvirtinę, kad Lietuvoje jau spaus-

NELINKSMA SUKAKTIS

Kovo 22 d. Vilniaus laikraščiai priminė, 
kad pasibaigė žiema, atėjo pavasaris. 
Drauge su žiema išvyko iš Lietuvos ir 600 
rusų menininkų, kurie nuo kovo 10 d. bu
vo užtvindę Lietuvą rusiškais koncertais. 
Jų vietoj, Vilniaus apylinkėse pragydę 
vieversiai, skelbdami pavasarį... Bet tą 
dieną taip pat suėjo lygiai 20 metų, kaip 
Lietuvoj plačiu mastu buvo pradėta že
mės ūkio kolektyvizacija.

Prisimindama tą nelemtą sukaktį. Tie
sa rašė:

„Tuomet, prieš du dešimtmečius, vals
tietiškose trobose vyko nepaprastai dideli 
dalykai. Kailiniuoti, sermėgėti žmonės gal
vojo, svarstė, ginčijosi, kaip gyvens, dirbs, 
su kuo eis. Po ilgų ginčų ir svarstymų kar
tais išsiskirstydavo, nutarę pažiūrėti, ką 
darys kiti, bet dažniausiai vienas po kito 
artinosi prie žiburio ir atgrubusiais pirš
tais ant mokyklinio sąsiuvinio vedžio
jo raides: „Prašau mano šeimą priimti į 
kolektyvinį ūkį...“

Lietuvos ūkininkų „entuziazmas" eiti į 
kolchozus prisiminime atpasakotas lyg ir 
ne perdaug nutolstant nuo tiesos. Trūksta 
tik vieno labai svarbaus bruožo: kas atsi
tiko su dešimtimis tūkstančių tų. kurie 
bandė dar „pažiūrėti, ką kiti darys“ Tą 
tiesos dalį liudija Sibiro tundrose išbars
tyti tų „pasižiūrėti“ bandžiusiųjų kaulai 
ir gal kur nekur išlikusios pabėgusios su
niokotų šeimų liekanos, po dešimties ar 
daugiau metų grįžusios ir namie akmens 
ant akmens neradusios.

Trūksta ir atviro, sąžiningo įvertinimo, 
kokia kaina Lietuvos žemdirbiai, anot tos 
Tiesos, „turtina Tėvynės (Rusijos) aruo
dus“. (E)

Rytuose
Taipei Vliko pirmininkas matėsi ir tarė

si apie Lietuvos sukakties minėjimą su 
Prieškomunistinės Sąjungos Kinijos pada
linio pirmininku Ku Chenk-Kang. Su juo 
irgi tuo reikalu laiškais susisiekiama iš 
New Yorko.

Ir Taipei su Vliko pirmininku —prieš 
pat jam išvykstant į Manilą, aerodrome 
— padarė pasikalbėjimą Taivano televi
zijos atstovas Dahren Lo. Pasikalbėjimas 
truko 6 minutes (verčiamas į kinų kalbą) 
ir buvo parodytas tą patį vakarą tarptau
tinėse žiniose. (E)

Vilniuje
dinama „drąsių“ dalykų. Kaip tokio drą
saus darbo pavyzdys nurodomas V. Petke
vičiaus romanas „Duona, meilė ir šautu
vas“ iš pirmųjų pokario metų. Čekuolis 
pareiškęs, kad „Mes dabar jau nebebijo
me“. Rusija visada laikiusis atsiskyrusi. 
Bet, sako, tokio atsiskyrimo nepastebėsite 
čia, Lenkijoje ar Čekoslovakijoje.

Mažiau įdomios tos reportažo vietos, ku
riose kalbama apie pramonę ir jos pasie
kimus. Pati autorė suabejoja, ar kai kurie 
skaitmenys nebus tik išpūsti. Bet reporta
že vėl mus sudomina tos vietos, kur G. A. 
Geyer kalba apie propagandą. Vilniaus ki
nuose būsiąs rodomas filmas, kur vaizduo
jama į Lietuvą grįžtanti pabėgėlė. Ji tyčia 
rodoma tokia žiopla, nemokanti net mi
krofono laikyti rankoje, kai aerodrome ji 
apklausinėjama. Taip pat iš Amerikos at
važiavę lietuviai krepšininkai būtinai 
stengtasi taip fotografuoti, kad paaiškėtų, 
kaip jie suka žaisdami.

Kai kurios bažnyčios esančios atdaros. 
Maldininkų užtenka — per praeitas Vely
kas pagrindinėje aikštėje jų buvę susirin
kę apie 15.000. Antireliginei propagandai 
pavaizduoti autorė užsimena šv. Kazimie
ro bažnyčią. Ši 17 a. statytoji barokinio 
stiliaus gražybė paversta „Ateizmo mu
ziejum“. Išstatyti esą visokie velniai, bet 
nė vieno krikščioniško angelo, o tarytum 
tam, kad visas tas šėtoniškumas būtų pil
nai užbaigtas, ateizmo muziejaus direkto
rium pastatytas buvęs kunigas.

Autorės išvados yra tokios: „Gal Lietu
va, nieko nepaisydama, išlaikė nuosavą 
stilių, kad ji taip vėlai įėjo į Sov. Sąjun
gą. Gal dėl to, kad Baltijos tautos visada 
turėjo aukštesnį pragyvenimo lygį, į kurį 
rusai ir šiandien žiūri su pagarba. Man- 
drūs jaunieji sovietų intelektualai Mas
kvoje turi plačiai vartojamą naują žodį 
„čistmeš“. kuris naudojamas privačiai kal
bantis apie įvairias SSSR tautines grupes, 
į kuriuos žiūrima lyg į kokius gremėzdus 
ar net blogiau. Bet sakoma, kad į tas gru
pes neįskaitomi slavai ir... Baltijos tau
tos“.

INFORMACINIAI LEIDINIAI
Lietuvos Laisvės Kovų Metų programo

je numatytos ir Vliko jau išleistosios in
formacinės literatūros didelė dalis išpla
tinta įvairiuose pasaulio kraštuose.

Sąlankos Supreme Committee for Libe
ration of Lithuania išleista 23.000 egz. At
spausdinimo ir išplatinimo išlaidos — 
816.73 dol. Lithuania (su Mindaugo pa
veikslu) iš'eista 30.000 egz. Atspausdini
mas ir išplatinimas atsiėjo 1.832,68 dol. 
Lithuania (V. Vaitiekūno parengtai) bro
šiūrai atspausdinti ir platinti jau išleista 
1.477,10 dol. Manifestas - memorandumas 
(anglų ir kitomis kalbomis) su Vliko pir
mininko - L. Dipl. šefo laišku jau atsiėjo 
958,76 dol. Iš viso informacinei literatūrai 
jau išleista 5.085,27 doleriai.

Dar yra pasižadėta prisidėti prie a) 
vysk. V. Brizgio anglų kalba rengiamo lei
dinio (apie Bažnyčios ir religijos padėtį 
Lietuvoj) — 800 dol., b) Argentinos lietu
vių jaunimo jau išleisto leidinio ispanų 
kalba (Lietuva: jos istorija, menas ir kul
tūra, redagavo prof. E. Paršelis) — 600 
dolerių,

Literatūros pareikalavimas auga. Lietu
vos atstovas J. Kajeckas rašo Vilkui, kad 
Lietuvos pasiuntinybė Vašingtone per me
tus išsiuntinėjanti mažiausia 5-6 šimtus 
egz. brošiūrų. Rimtesnės dokumentacijos 
apie Lietuvą pareikalavimų pasiuntinybė
je gaunama apie 150 - 250 per metus.

Gausesnis literatūros apie Lietuvą pa
skleidimas ne tik nepasotino pareikalavi
mo. bet. priešingai, sužadino platesnį susi
domėjimą ir jos pareikalavimą padidino. 
Iškyla akivaizdus reikalas kai kurių leidi
nių leisti naujas laidas.

Be to, jau yra išversta į ispanų kalbą 
Guerilla Warfare on the Amber Coast ir 
tariamasi dėl jos išleidimo. Ši knyga yra 
susilaukusi gerų įvertinimų Amerikos 
spaudoje. (E)
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
Kalbėdamas apie V/ Kazakevičiaus su

darytąją knygą „Graži tu, mano brangi 
tėvyne“, esu nurodęs Lietuvoje skelbtąjį 
pažadą iškeisti stambią, net dviejų tomų 
lietuvių poezijos antologiją.

Šiandien ta antologija jau skaitytojų 
rankose. Ji vadinasi Lietuvių poezija. Jos 
pirmąjį tomą yra sudaręs V. Vanagas, 
antrąjįį — V. Galinis (redakcinė abiejų 
komisija: V. Kubilius, Just. Marcinkevi
čius, A. Venclova ir V. Zaborskaitė). Iš
leista 10.000 egz.

Aptardamas ilgą, jau 420 metų, lietuvių 
poezijos kelią, visus jos posūkius ir lai
mėjimus, įvadiniame straipsnyje A. Venc
lova nurodo, kad antologija bus dar viena 
dovana tarybiniam skaitytojui, kuris ras 
joje savo senus pažįstamus ir mylimus 
poetus ir atidengs naujus vardus.

Manytume, kad iš tiesų tai ir bus dova
na. Pirma, Lietuvoje pastaraisiais metais 
tokių plačių ir be baimės sudarytų antolo
gijų nėra buvę. Neseniai išėjusioji V. Ka
zakevičiaus sudarytoji buvo pirmasis dar 
ne toks drąsus žingsnis. Anoj, tegu nebe
buvo pasitenkinta vien tik klasikais ir 
dabar Lietuvoj rašančiaisiais, teturėjome 
lietuvių poezijoje dažną, tačiau vis dėlto 
vieną motyvą: Lietuvos grožį, šitaip atsi
tiko, greičiausia, dėl to, kad antologija tu-

KAIP PAGERBIAMAS
A. ŽMUIDZINAVIČIUS

Vilniškė vyresnybė skelbiasi nutarusi, 
kaip turės būti įamžintas pernai mirusio 
dailininko Antano Žmuidzinavičiaus atmi
nimas. Petrašiūnų kapinėse numatė pasta
tydinti antkapį-paminklą. Prie Žmuidzina
vičiaus namo Kaune, kuris dailininkui dar 
gyvam esant jau buvo paverstas jo memo
rialiniu muziejum, numatyta pastatydinti 
Žmuidzinavičiaus biustą, o patį namą pra
plėsti ir įrengti jame taip pat ir kitų daili
ninkų, Žmuidzinavičiaus bendraamžių, 
pirmųjų lietuvių dailės parodų dalyvių — 
J. Zikaro, J. Šileikos ir kitų — nuolatinę 
parodą. Spaudos komitetas ir dailininkų 
sąjunga įpareigoti paruošti ir išleisti mo
nografiją apie senąją Lietuvių Dailės D-ją 
(Žmuidzinavičius buvo vienas iš tos drau
gijos steigėjų), o kinematografijos komi
tetas įpareigotas sukurti dokumentinę ki
no apybraižą apie dailininko gyvenimą ir 
kūrybą. Seirijuose, Žmuidzinavičiaus gim
tinėje, numatė pavadinti jo vardu vieną 
gatvę. (E)

K. B ARENAS

PROFESORIUS
(4)
Jau sutemo, profesorius po kelionės dar tebe

miegojo, o abu žižiūnai sėdėjo virtuvėje prie stalo. 
Pietų metu iškilęs debesiukas jau užmirštas. A, jie 
dabar taip abu užimti, kad, rodos, labiau nebuvo 
užimti ir anuomet, kai svarstė, kurin bankan padėti 
pirmąjį iš ūkio suspaustąjį šimtą dolerių, žižiūnas 
jau vėl trankiai kalba ir kvatojasi. Cha-cha-cha! 
Žmonai jo sumanymas patiko. Sukviesk pažįstamus, 
kaimynus, gimines, cha-cha-cha, ir parodyk jiems 
profesorių. Cha-cha-cha, cha-cha-cha.

— Tik neužmiršk pakviesti Senavaičio! — iš
tiesia jis ranką į žmoną, ir storas jo rodomasis pirš
tas beveik pasiekia jos nosį. — Senavaitį būtinai! 
Tas pasius iš pavydo, cha-cha-cha, cha-cha-cha.

Kol žmona spėja atsakyti, jis pasilenkia ties 
stalu ir senam kalendoriuj įrašo Senavaičių pavardę. 
Tų pavardžių daugėja, ir sekmadienį šitiems žmo
nėms jis parodys savo profesorių. Cha-cha-cha. 
Kviečia Vašoklius, kurie daugiausia turi prisivežę 
tremtinių, ir abu žižiūnai labai tikri, kad šitie at
važiuos. Kviečia Dirses ir Lagūnus ir Barzdelius - 
Beardus. šalia Vašoklių tai patys svarbiausi kvie
čiamieji, nes visi jie turi išsirašę čia po vieną, čia po 
du tremtinius. Bet nė vienas neturi profesoriaus! 
Cha-cha-cha, profesoriaus neturi nė vienas, tik ži
žiūnai tą seną, dirbti nebegalintį, aštuoniasdešimt 
dvejų metų, bet profesorių.

Kai pavardėmis buvo jau prikreivotas visas ka
lendoriaus puslapis, jau apie dvidešimt jų, neberado 
jie, ką čia dar verta būtų kviesti. Tada žižiūnas ėmė 
dairytis rašalo ir plunksnos, nes jis turės visiems pa
rašyti laiškus. Nuo lango jis nešėsi rašalinę, kai Ži- 
žiūnienė įspėjo:

— Būtinai šiandien parašyk, — tarė ji. — Tik 
aš bijau, kad užvalgys mūsų profesorius, užgers ge
rai, tai bijau, kad nemirtų prie žmonių. Tai mums 
būtų tada profesorius!

Žižiūnas atsisėdo, brūkštelėjo į nykščio galą 
plunksną ir nusikvatojo.

— Tu nebijok, — tarė jis. — Matei, kaip srėbė 
kopūstus? Iki sekmadienio jis šokinės čia, lyg ver
šiukas pievoj. Cha-cha-cha.

NAUJA POEZIJOS ANTOLOGIJA 

įėjo eiti į dviejų pasaulių skaitytojus — 
į tuos, kurie gyvena sovietiniame režime, 
ir į tuos, kurie išsisklaidę po plačiąją že
mę kitur.

Ši naujoji dvitomė antologija skiriama 
vien tik Lietuvos skaitytojui. Dažnam sve
tur gyvenančiam lietuviui, greičiausia, 
bus nepriimtini net ir įžangos žodžiai, ku
riais A. Venclova nurodo, kad sukaupia
mas praeities kultūrinis palikimas re
miantis „didžiojo Lenino nurodymu". Ka
dangi antrasis antologijos tomas yra skir
tas kūrybai tų poetų, kurie pradėjo rašy
ti prieš 1940 m. ir paskui įsijungė į so
vietinę lietuvių raštiją ar pradėjo rašyti 
jau pokario metais, tai ir vienas kitas ei
lėraštis tokį skaitytoją gal nugąsdintų. 
Bet ir tasai antrasis tomas malonus tam, 
kas nori susipažinti, kuo gyvi Lietuvos 
poetai ir ką gražaus jie yra sukūrę. Tasai 
antrasis tomas pradedamas V. Mykolaičiu 
Putinu, S. Nėrim, V. Montvila, K. Boruta, 
J. Šimkum, K. Jakubėnu, J. Paleckiu, T. 
Tilvyčiu, A. Venclova, K. Korsaku ir to
liau pro S. Anglickį, K. Inčiūrą, J. Grai- 
čiūną, A. Miškinį, V. Sirijos Girą, J. Kėkš
tą ir kitus eina vis jaunyn ir jaunyn iki 
S. Gedos, gimusio 1943 m. Tarp tos gau
sybės yra visas būrys jau plačiai pasireiš
kusių, įsistiprinusių poetų gretose ne tik 
sovietiniame pasaulyje, bet ir apskritai 
lietuvių poezijos. Dalis tų jaunųjų yra 
atėję į poeziją per paskutinįjį dešimtmetį, 
kada nebebuvo reikalaujama tokios dide
lės duoklės politikai, todėl daugelis jų dar
bų išliks kaip poezija.

Pirmasis tomas pradedamas pirmos'os 
lietuviškos žinomos knygos autorium Mar
tynu Mažvydu ir baigiamas karo metu 
Lietuvoje žuvusiu Vytautu Mačerniu, ku
rio eilėraščiai buvo išleisti svetur, o pa
staruoju metu šen ten pakartoti ir Lietu
voje. Jame yra mūsų klasikai ir tie svetur 
gyvenantieji ar gyvenusieji poetai, kurių 
knygos buvo išleistos seniau ar dabar Lie
tuvoje. Todėl čia turime po didesnį ar ma
žesnį pluoštą poezijos taip pat M. Vait
kaus, F. Kiršos, J. Mikuckio, A. Rimy- 
džio, J. Krumino, A. Rūko, S. Santvaro, 
J. Aisčio, B. Brazdžionio, V. Ališo, G. Tu- 
lauskaitės, K. Grigaitytės, B. Rutkūno ir 
H. Radausko. Jų kūryba panaudota tik iš 
Lietuvoje kadaise išėjusių knygų. Visiš
kai nepateko tie poetai, kurie svetur gy
vendami pradėjo rašyti. Manytume, kad 
žingsnį plačiau pristatyti Lietuvos skai
tytojams pačių ryškiausių svetur gyve

Rašė jis pamažu, žmonos vis pertraukiamas, 
nes toji, kai praėjo baimė dėl galimos profesoriaus 
mirties pačiam svečių tam sušturmuliavime, iš pra
džių buvo begrįžtanti prie kalbos apie kopūstus.

— Jei tu mėgtum kopūstus, tai irgi stipresnis 
būtum, — tarė ji.

— Aš stiprus.
— Vis tiek kopūstai gerai.
— Tai žinai, kad man tuoj rėmuo, — ramiai 

tarė jis pakėlęs gaivą, jau atkimšęs rašalą ir pamer
kęs plunksną.

— A, šerep, užtilk, plikas tu ožy! — suriko ji, 
ir žižiūnas nuleido galvą, plunksna pabaksnojo bu
teliuko dugną ir pradėjo rašyti. Paskui atvėso ir Ži- 
žiūnienė. Netrukus ji ėmė balsiai galvoti, ką duos 
svečiams, kuo valgydins, kuo girdys, žižiūnas pa
keldavo galvą, pasiklausydavo jos kalbų, bet tylė
jo, kol žmona vėl pasuko į kopūstus.

— Išvirsiu aš jiems ir kopūstų pietums! — su
plojo ji rankom. ■— Profesorius taip skaniai valgė.

— Tai žmonės ir patys išsiverda kopūstų, ■— 
atsargiai tarė jis. — Nebus nieko nauja.

— Gal tu ir teisybę sakai.
Vakaras jau ėjo į vidurnaktį, o laiškų rašymas 

į galą, žižiūnai užkandžiavo, gėrė arbatą ir dar kar
tą gėrė arbatą, žižiūnienė, padavusi ką nors vyrui, 
kiekvieną kartą bėgo vis klausytis, ar dar nekrabž
da profesorius. Dar kartą ją buvo užklupusi mintis, 
kad jis galėjo persivalgyti kopūstų ir mirti.

žižiūnui buvo likę tik trys laiškai. Jis ramiai 
gurkšnojo arbatą ir tada išgirdo, kad kažkas grabi
nėja sieną. Tuo metu žižiūnienė terkštelėjo lėkštu
tę, o žižiūnas pakėlė ranką, kad žmona nurimtų, ir 
įsiklausė. Kažkas vėl krapštelėjo sieną ir sudunksė
jo. Jis pašoko, plačiai atidarė duris ir įsižiūrėjo.

— Mūsų profesorius! Cha-cha-cha! Čia pra
šom, čia. Išmiegojai? Žinoma, alkanas? Cha-cha- 
cha. Verutė tuojau duos valgyti. O mes čia visas va
karas kalbam, sakom, sekmadienį savo profesorių 
parodysim visiems kaimynams ir pažįstamiems.

Jis kumštin sugniaužta ranka stuktelėjo profe
sorių Kivėną, nusikvatojo ir dar tarė:

— Tegu suvažiuoja, parodysim. Senas žmogus, 
nei dirbti, nei mylėti nebegali, bet vis tiek profeso
rius. Tik valgyk daugiau kopūstų, cha-cha-cha. žmo
nių čia privažiuos mūsų profesoriaus pasižiūrėti 
o-ho-ho-ho kiek!

Kivėnas mirkčiojo mažom ir žvitriom, bet dar

užmiegotom akutėm. Antrasis žižiūno niuksas, ro
dos, privertė jį galutinai atsipeikėti.

— Aš nenusipelniau čia jokios garbės, — tarė 
jis, truputį linktelėdamas į žižiūną.

— Gal iš tiesų kopūstų? — atiterškindama į 
stalą arbatos puoduką, o kitoj rankoj duoną ir 
sviestą, paklausė sustojusi žižiūnienė.

— Ačiū, ponia, — linktelėjo jis dabar žižiū- 
nienei. — Ačiū. Man viskas gerai.

— Mano vyrui tai ne viskas gerai. Jam, kai tik 
kopūstai, tai tuoj tas rėmuo.

žižiūnas laukė. Kai viską pastačiusi ant stalo ir 
nusišypsojusi profesoriui žmona nuėjo tolyn, tada 
jis pakėlė galvą ir tarė:

— Tavo garbės čia niekas nenori. Man bus 
garbė! — pirštu jis dūrė sau į krūtinę. — Man bus 
garbė ir Veronikai, kad turim profesorių. Well, tu
rim pinigo, turim visko, o dabar įsitaisėm dar pro
fesorių. Well, — jis pliaukštelėjo rankom ir stipriai 
patrynė savo delnus. — Garbė, čia jau garbė. Mums 
garbė, supranti? Niekas neturi profesoriaus, šiaip vi
sokių prisivežė. Well, dabar sėsk jau valgyti.

Kivėnas pavalgė, truputį dar pasėdėjo, ir žižiū
nienė vėl nulydėjo jį lovon. Rytą buvo išsiųsti laiš
kai, ir trumpam aprimo profesoriaus parsigabenimo 
sukeltas įkarštis.

Pats profesorius nemaža valgė, daug miegojo, 
niekuo ypačiai nesidomėjo, o kol būdavo virtuvėje, 
tai žvitriom akutėm aplakstydavo sienas ir langus, 
o kai tos akutės nebetekdavo žvitrumo, tai žižiūnie
nė ir pasiūlydavo jam eiti išsitiesti ir nusnausti.

[ galą savaitės suplaukė atsakymai į žižiūno 
laiškus. Su pirmaisiais atsakymais žižiūnų namuose 
atgijo domėjimasis profesoriaus buvimu. Po pirmo
sios atvykimo dienos iki sekmadienio, rodos, buvo 
jam palikta nerašytinė, bet neginčijama teisė valgy
ti, snausti ir miegoti. O kai tarp pirmųjų atsakymų 
Žižiūnas atplėšė ir perskaitė Senavaičio laišką, tai 
niuktelėjo po pietų snaudžiančiam senukui Kivėnui 
ir sušuko:

— Senavaitis atvažiuos! Tas pavydininkas! 
Cha-cha-cha.

Beveik visi pažadėjo, o kas nebus, tai trejetas 
tų pačių nereikšmingųjų, dėl kurių buvimo ži
žiūnui nei šilta, nei šalta ir kuriuos kvietė tik dėl 
to, kad pažinojo, susitikdavo, sveikindavosi ir ku
riems dabar taip pat norėjo parodyti profesorių ir 
tuo neišskirti jų.

(Bus daugiau)

nančių lietuvių poetų reikia laikyti ir drą
siu ir išmintingu, kuris išeis į naudą skai
tytojui.

Tos drąsos ir išminties matyti antologi
joje ir kitur. Anksčiau, pristatant V. Ku
dirką, būdavo bijomasi jo kūrinio, kurį 
mes esame pasidarę tautiniu himnu. Šį
kart jis, pavadintas „Tautiška giesme“, 
gražiausiai išspausdintas tarp kitų V. Ku
dirkos kūrinių, žiūrim Maironį — tarp jo 
kūrinių išspausdinta „Kur bėga Šešupė“ 
su visais posmais apie Vytautą Didį ir su 
prašymu Aukščiausią saugoti mylimą ša-

VIVOS PLANGO
Po V. Mykolaičio-Putino mirties, tur būt, 

beveik per visą užsienio lietuvių spaudą 
buvo perleisti du didesni jo eilėraščiai-po- 
emėlės „Vivos plango“ ir „Mortuos voco“.

Tie eilėraščiai nebuvo išspausdinti Lie
tuvoje išėjusiuose rinkiniuose. Abu jie yra 
maištingi, iš abiejų veržiasi poeto nusitei
kimas prieš tironus, prieš tribunolus, ku
riuose žmogžudžiai smerkia teisinguosius, 
prieš nuožmius ir piktus nepalaimos hero
jus. Dėl to, tur būt, nėra ko net stebėtis, 
kad tie eilėraščiai nepateko į rinkinius, at
sidūrė užsieniuose ir sukėlė laikraščių su
sidomėjimą.

Dabar, ruošdamas V. Mykolaičiui-Puti- 
nui paminėti vakarą, Pedagoginis Lituanis
tikos Institutas, pinigais paremtas buvusių 
poeto-profesoriaus mokinių ir jo kūrybos 
gerbėjų, išleido abu tuos eilėraščius atski
ru leidiniu. Leidinukas didelio formato ir, 
turint galvoje mūsų šiandienines sąlygas, 
gana puošnokas. Prie jo dailiosios pusės 
savo rankos juk yra pridėjęs dail. A. Ku- 
rauskas. Redagavo D. Velička.

Tasai Lituanistikos Institutas išleidžia 
nebe pirmą tokį sukaktinį leidinį. Atsime
name, vienas savo metu buvo skirtas Maž
vydui, kitas Donelaičiui. Kai tokio Mažvy
do niekas, tur būt, svetur nesiryžtų viso 
pakartoti, o Donelaitis kartą jau buvo pa
kartotas, tai ir šnekėti tektų tik apie V. 
Mykolaitį-Putiną. Argi jis tik tiek mums 
brangus, kad ryštamės pateikti visuome
nei vien du jo eilėraščius?

Tiesa, prieš krūvą metų „Terra“ buvo 
pakartojus V. Mykolaičio-Putino rinktinę. 
Po to Lietuvoje išėjo tik trys poeto nauji 
eilėraščių rinkiniai, bet visi trys, atrodo, 
maža kam svetur tepažįstami. Ar tas dide

lį ir neapleisti mūsų brangios tėvynės. 
Nuo maironiškojo Aukščiausio antologinis 
skiriasi tik tuo, kad rašomas mažąja rai
de...

Apie drąsą ir išmintį kalbame ne bet 
sau. Nebebijomą savo šešėlio, ir tai laiky
tina drąsa. O ligšiolinis slapstymas ir 
slapstymasis nerodė daug išminties, net 
ir turint galvoje tai, kad režimas tuo sten
gtųsi apsaugoti visuomenę nuo bet kokių 
marksizmui ar rusiškajam imperializmui 
nepalankių minčių net ir klasikų poezijo
je. Uždraustas vaisius visada brangesnis 
už leidžiamąjį, ir, tur būt, supratimas to 
gyvenimiško dėsnio leido šią antologiją 
padaryti turiningesnę ir turtingesnę.

Be kita ko, abu antologijos tomai suda
ro iš viso apie 1300 puslapių.

K. Plaučiūnas

lis poetas ne daug gražiau būtų buvęs pa
gerbtas, jei Institutas ar kas nors kitas bū
tų paleidęs didesnį rinkinį, bent su tais 
paskutiniųjų metų eilėraščiais?

Gali būti, kad leidėjus-gerbėjus bus 
ypač sužavėjęs iš tų dviejų eilėraščių dvel
kiąs galimas antisovietinis nusiteikimas. 
Bet tie du eilėraščiai toli gražu nėra dides
nė pažintis su poeto kūryba — tai tik tru
pinėlis, ir dėl to gaila, kad pasitenkinta 
vien trupinėliu. K. Abr.

NAUJAS PROF. J. BALTRUŠAIČIO 
VEIKALAS

Vasario pabaigoj Paryžiuj išleista 15 
prof. Jurgio Baltrušaičio knyga, meno is
torijos studija, „La Quete dTsis“ (Izidos 
ieškojimas) —• legendų apie Egipto deivę 
Izidą tyrinėjimai ir „egiptomanijos“ įsiga
lėjimas. Išleido O. Perrin, 300 psl., 160 
iliustracijų. Kaina 78 frankai (15,60 dol.). 
Jau pasirodė eilė labai teigiamų šio leidi
nio įvertinimų.

(E)
STRAIPSNIAI URUGVAJAUS 

LAIKRAŠČIUOSE
Montevideo, Urugvajaus sostinės, dien

raščiai EI Pas, El Dia, El Debate, El Pla
ta, EI Diario Espanol vasario 16 d. paskel
bė K. Čibiro parengtus redakcinius 
straipsnius apie Lietuvą ir jos nepriklau
somybės atkūrimo 50 metų sukakties 
reikšmę esamoje padėtyje. O La Manana, 
vienas iš įtakingiausiųjų, paskelbė Lietu
vių Politinės Konferencijos Vašingtone iš
leistąjį manifestą. Montevideo radijas Lie
tuvos sukakties tema pateikė paskaitų bei 
pranešimų eilę jau nuo pat vasario pra
džios. (E)

PRISIKĖLIMAS

Kristus kėlės! 
Garbė Dievui! 
Aleliuja!

Velykų rytą viso pasaulio krikščionys 
nušvitusiais veidais ir iš džiaugsmo aša
rotomis akimis reiškia savo meilę, tikėji
mą, atsidavimą ir giliausią pagarbą V. Jė
zui Eucharistinėje procesijoje. Lietuviai tą 
rytą eisenoje gieda: „Linksma diena 
mums nušvito, visi laukėm džiaugsmo ši
to: kėlės Kristus, mirtis krito, aleliuja, 
aleliuja!“

Kristaus priešai, nužudę jį, prikalę prie 
kryžiaus ir ietimi pervėrę jo širdį, neabe
jojo dėl jo mirties, tik pasirūpino, kad jo 
kapas būtų antspauduotas, kad trims die
noms būtų pastatyta prie kapo sargyba, 
nes jie atsiminė, jog V. Jėzus buvo žadėjęs 
trečią dieną keltis iš numirusiųjų. Ir tie 
kariškiai buvo pirmieji liudytojai, kad 
Kristus tikrai prisikėlė. „Kai kurie sargai 
atėjo į miestą ir pasakė vyriausiems kuni
gams visa tai. kas buvo atsitikę“ (Mato 
28.11).
Gyvenimo tiesa

V. Jėzus savo galia prisikėlė iš mirusių, 
įrodydamas tuo savo žodžių tikrumą, kad 
jis yra Dievo Sūnus, kad mes visi kelsi
mės iš mirusiųjų, kad mums yra skirtas 
amžinas gyvenimas, o ne sunykimas. 
Apaštalas Tomas abejojo Jėzaus prisikė
limu, kol nepačiupinėjo jo pervertų vini
mis rankų, kol neįdėjo savo rankos į jo 
atvertą šoną. Ir jam Jėzus prie liudininkų 
tarė: „Kadangi mane matei, Tomai, tu įti
kėjai; palaiminti, kurie nematė ir tikėjo“ 
(Jono 20, 29).

Šią gyvenimo tiesą pabrėžė šv. Povilas 
Korintiečiams: „jei skelbiama apie Kristų, 
kad jis kėlėsi iš numirusiųjų, tai kaipgi 
kai kurie jūsų tarpe sako nesą mirusiųjų 
prisikėlimo? O jei Kristus neprisikėlė, tai 
mūsų skelbimas yra tuščias, tuščias ir jū
sų tikėjimas... Bet iš tikrųjų Kristus yra 
prisikėlęs iš numirusiųjų“ (1 Kor. 15, 12- 
14 ir20).

Bažnyčia giesmėje išreiškia savo gilų 
tikėjimą: „Per tavo šventą prisikėlimą, 
Dievo Sūnau, atleisk mums mūsų nusidė
jimą. Tikime Jėzų Kristų kėlusi ir dangų 
mums atvėrusį, nuo mirties amžinos mus 
gelbėjusį. Aleliuja, aleliuja!“

„Dievo malonė pasirodė visiems žmo
nėms ir moko mus, kad, išsižadėję bedie
vystės ir pasaulinių užgaidų, gyventume 
šiame pasaulyje blaiviai, teisingai ir pa
maldžiai“ (Tit. 2, 12).

Kristus kėlės, aleliuja!
K. A. M.

KOVA DĖL VYSKUPUOS
Mus pasiekė naujas vokiečių kalba iš

spausdintas prof. Z. Ivinskio darbas „Aus 
den entscheidenden Jahren der Restaura- 
tion des Katholizismus in Litauen“.

Mūsų profesorius nagrinėja ne visą ka
talikybės atgimimo temą, bet vieną siau
resnį klausimą — kovą dėl Medininkų - 
Žemaičių vyskupo vietos. Kovą laimėjo 
Merkelis Giedraitis, vienas didžiųjų Lietu
vos vyskupų, stambiai įsirėžęs lietuviška
me gyvenime (prof. Z. Ivinskis tvirtina, 
kad jį galima lyginti nebent su vėlesniu M. 
Valančium). Bet ir kitas kandidatas, len
kas Jokūbas Voronieckis, turėjo gerų rė
mėjų ir šalininkų. M. Giedraičio kandida
tūrą į vyskupus, be kita ko, nulėmė ir tai, 
kad jis mokėjo savo busimųjų ganomųjų 
kalbą. O pačią kovą prof. Z. Ivinskis vadi
na dramatiška, žinoma, jeigu šalininkų 
argumentai būtų pakrypę kiek kitaip ar 
kuris nors stiprių pečių rėmėjas būtų nu
ėjęs su Voronieckiu, kitaip, tur būt, būtų 
pakrypęs ir katalikybės reikalas Lietuvoje. 
M. Giedraitis lietuvis buvo ir lietuviams 
dirbo.

Prof. Z. Ivinskis šiai temai plačiau nu
šviesti yra pasinaudojęs gausia ir dar ma
ža kieno naudota Vatikano archyvų me
džiaga. Mūsų žiniomis, tos istorinės me
džiagos jis ten nemaža yra prisirinkęs, tik, 
deja, laiko stoka neleidžia jos panaudoti 
naujiems darbams.

Šis naujasis prof. Z. Ivinskio darbas iš
spausdintas kolektyviniam leidiny „Fest
schrift fuer Margarete Woltner zum 70. 
Geburstag“ (Carl Winter universitetinė 
leidykla Heidelberge, 1967).

PAMINĖTAS VYDŪNAS

Šimto metų nuo Vydūno gimimo sukak
ties proga Tiesoj ir Literatūroj ir mene 
buvo paskelbti straipsniai, kuriuose san
tūriai ir objektyviai buvo papasakota, kas
buvo Vydūnas, nesikėsinant padaryti iš jo 
bolševizmo pranašą. Vagos leidykla žada 
netrukus išleisti Vydūno raštų tomą, ku
riame būsiančios ir Vydūno dramos „Am
žinoji ugnis“, „Prabočių šešėliai“ ir ,Pa~ 
šaulio gaisras“. (®)
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TOKS TEN GYVENIMAS... ANGLIJOS LIET. KLUBO PAREIŠKIMAS
Pilietis K. iš Klaipėdos ir dar du jo drau

gai jau 8 metai reikalauja leisti išvyk
ti į Vakarų Vokietiją. Jų giminės ir arti
mieji gyvena ten. 1967 m. vasarą už reika
lavimą išvykti jį milicijoje smarkiai ap
stumdė. Jis galvojo nuvažiuoti į Maskvą ir 
ten apskųsti miliciją už žiaurų elgesį ir su
žinoti, kodėl jo dokumentai išvykti, kaip 
taisyklė, kas treji metai pasensta ir vis yra 
atmetami, bet priežasties nenurodoma.

Jis penktadienį nuėjo, nusipirko trauki
nio bilietą ir sekmadienį ėjo važiuoti. Tai
gi sekmadienį laukia traukinio Klaipėdoje 
stoties aikštelėje. Staiga prisistato 3 parei
gūnai — vienas civilis, du uniformuoti.

„Pilieti, rodyk dokumentus“, pareika
lauja iš jo. „Prašau!“ Paima jo dokumen
tus, įsideda į kišenę ir sako: „Jūs, pilieti, 
areštuotas“. „Už ką? Kaip?“ nustemba 
žmogus. „Milicijoje paaiškės. Einam!“

Tą civilį pažino. Jis buvo tas pats mili
cininkas, kuris prieš kelias dienas milici
joje mušė. Tad jis suprato, kad jau pateko 
į pinkles. Bet kad žmogus esi nekaltas, tai 
mažai ko bijai. Milicijoje jį nugabena pas 
tardytoją. Čia įsakymas: „Iškratyt! Daik
tus sudėt ant stalo“. Jį iškrato, viskas, ką 
turėjo, sudėta ant stalo. Po to jam sakoma:

„Jūs kaltinamas vagyste. Jūs šiandien, 
pirkdamas traukinio bilietą, ištraukėte ši
tam piliečiui pinigus“, ir parodė į tą civilį. 
K. sako: „Na, ką jūs, drg. tardytojau! Aš 
nieko nevogiau, pinigai yra mano. Kada aš 
jam ištraukiau tuos pinigus ir kiek?“

„Penkis šimtus rublių. Šiandien eilėje, 
pirkdamas bilietą į traukinį, prie kasos. 
Jis tave atpažino, be to, turim ir liudinin
kų. Pinigus atimam tuojau pat, o teismas 
bus vėliau“.

K. sako: „Ne, drg. tardytojau. Aš šian
dien jokio bilieto nepirkau ir eilėje nesto
vėjau. Pinigų taip pat neištraukiau“.

Ir parodo bilietą, prieš dvi dienas pirktą.
Tardytojas: „Na, tai apsirikom, susi

griebk savo turtą ir marš“.
Matot, jeigu K. būtų bilietą pirkęs tą 

dieną, argi jis nebūtų be kaltės tapęs kal
tu? O jis važiuoja toliau.

Pirmadienį jis išlipo Vilniuje. Į Maskvą 
traukinys išeina po kelių valandų. Tai jis 
su savo dviem draugais nusiperka užval
gyti, susėda prie stoties ir valgo. Prisistato 
vėl du uniformuoti. Matyt, Klaipėda jau 
spėjo pranešti Vilniui, kad tokie ir tokie 
važiuoja į Maskvą.

„Jūs, piliečiai, areštuoti“, sako jiems. 
„Kaip? Už ką?“ „Paaiškės LTSR Viešosios 
Tvarkos Apsaugos Ministerijoje, pas mili
cijos pulkininką Kisielevičių“. Kisielevi- 
čius išvykimo dokumentų tvarkymo virši
ninkas. Taigi nuvaro juos į ministeriją,
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[

| MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS

E Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos 
į siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
= Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
t pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
E Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų ? 

ypač naudingi jūsų giminėms: |

VASARINIS 1968. 1: |

Z Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės ang-
7 liškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3J jardo vilnonės medžiagos
E moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marš

kiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
H kojinių. z
z Kaina £25.0.0. |
= 2

| VASARINIS 1968. 2: g

z Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3Į jardo
z angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba

nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai

= marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių. =
| Kaina £27.10.0. |

E Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
z siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais, 
š kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
= Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš-
. kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, nai-
z loninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

I BALTIC STORES LTD. |
(Z. JURAS) I

E 421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
E Tel. SHO 8734. g
z Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos |
| siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako, 
E kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių z
7 supirktuosius siuntinius.
7 Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income

Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais z
z Income Tax klausimais.

Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester. 1 
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KAIP NEKALTAS GALI TAPTI KALTU
įveda pas minėtąjį pulkininką, ir unifor
muotieji pasišalino. Dar nespėjus ką nors 
pradėti sakyt, pulkininkas visa gerkle pra
dėjo šaukti: gelbėkit, muša. Tuojau subėga 
uniformuotieji, rankas užlaužia ir į dabok
lę. Kitą rytą jiems praneša, kad jie gauna 
po 5 paras už triukšmo kėlimą pas pulki
ninką. Taip draugai atsėdėjo 5 paras, irgi 
be kaltės kalti. Atsėdėję paras, vis tiek va
žiuoja į Maskvą. Nuvažiavę užėjo į Užsie
nio Reikalų Ministeriją. Kai tik jie pradė
jo sakyti, ko nori, tuoj gavo nurodymą: 

„Mes šiandien nežinom, ateikit rytoj“.
Mat, jiems reikėjo susiskambinti su Vil

niumi. Kitą rytą jau rado paruoštą raštą, 
kad dokumentai atmesti. Priežastis nenu
rodyta. Važiuokite į Vilnių, ten paaiškins.

Išėję iš Užsienio Reikalų Ministerijos, 
sutarė eiti pasiguosti į vokiečių ambasadą. 
I ambasadą neleido sovietų pareigūnai.
Tad K. nuėjo ir telefonu paskambino į vo- Kaethe M.

DĖL LIETUVOS MINISTERJO A.A.
B. K. BALUČIO PAMINKLO

DBLS suvažiavimo aprašyme nurodyta 
min. B. K. Balučio paminklui statyti ko
misijos sudėtis, o taip pat ir tai, kad Z. 
Juras iškėlė klausimą, kur siųsti tam rei
kalui aukas. Jeigu komisijos narys Z. Ju
ras nežino, kur siųsti aukas, tai iš kur su
važiavimo dalyviai galėjo tai žinoti! Be 
to, vargu ar kas žino, kas tą komisiją su
darė ir ar ta komisija galės atlikti darbą, 
jeigu net nežino, kur aukas siųsti.

Mano manymu, komisija turėtų būti 
praplėsta: visos didesnės organizacijos tu
rėtų būti atstovaujamos, įskaitant ir Ško
tijos lietuvius, nes Škotijos Lietuvių Tary
ba su visomis savo organizacijomis turi 
daugiau narių, negu pati DBLS. Tad Ško
tijos Liet. Tarybos pirmininkas toje ko
misijoje būtinai turėtų dalyvauti. A.a. 
B. K. Balutis buvo visų lietuvių vadovas, 
o ne vienos grupės ar organizacijos.

Paminklą galima statyti, bet koks jis 
turės būti, dėl to turės svarų žodį tarti 
lietuviško kapinių ploto vadovybė su kle
bonu priekyje.

Konkretus pasiūlymas: išplėsti statymo 
komisiją. Pakviesti į ją lietuvius dailinin
kus, kad paruoštų paminklo projektus, dėl 
to kreipiantis i viso pasaulio lietuvius dai
lininkus. Gavus projektus ir atrinkus tin
kamiausią. bus jau galima sužinoti, kiek 
maždaug kainuos pastatymas. 

kiečių ambasadą ir susitarė pasimatyti 
mažoje kavinėje. Susitiko, pasikalbėjo, bet 
kai išėjo ir atsisveikino su ambasados pa
reigūnu, vėl pristojo milicijos pareigūnai: 
„Jūs areštuoti“.

Vėl nuvaro į miliciją. Ten patikrina do
kumentus ir apkaltina šnipinėjimu.

Kadangi jis turėjo iš savo darbovietės 
Klaipėdoje pažymėjimus, kad gali važiuo
ti į Maskvą ir yra 5 dienoms atleistas nuo 
darbo, tai po 3 dienų tardymo surašė pro
tokolą ir uždėjo baudą 110 rublių. Tada 
paleido važiuoti namo. Baudą jiems reikė
jo mokėti dėl to, kad jie turėjo vokiečių 
tautybės ir pilietybės pasus. Su tokiais pa
sais iš rajono ribų išvažiuoti negalima. Iš
vykti į Vokietiją irgi neleidžia. Tad, no
rint rasti teisybę, teko ir šaltojoje patupė
ti ir baudą sumokėti.

Kol visa tai bus padaryta, tektų vyk
dyti fondo vajų ir aukas siųsti komisijos 
pirmininkui P. B. Varkalai, nes komisijos 
narys Z. Juras nežino, ir suvažiavimas 
jam nepaaiškino, kur siųsti.

S. Kasparas
DĖL KLUBŲ CHICAGOJE

Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Skaitau EL nuo jo įsikūrimo per 20 me

tų, bet niekada neteko tiek daug būti pa
liestam, kaip praeituose numeriuose, kur 
Algirdas Pužauskas mane plaka.

Apie patį Chicagos Anglijos Lietuvių 
Klubą nerašysiu, tik noriu kai ką patiks
linti. A. Pužauskas rašo, kad Leonas Venc
kus ir Balys Sebastijonas buvome kviesti 
ir vienerius metus dirbome klube, o vėliau 
pasitraukėme. Tai yra netiesa. Tuo metu 
buvusiam pirm. Baliui Brazdžioniui pra
šant, mes padėjome tik metinės vakarie
nės metu padirbėtu. Tai ir buvo visas dar
bas. Ir tai ne L. Venckus ir B. Sebastijo
nas dirbo, bet J. L. Venckai ir A. B. Se
bastijonai.

Po metų, kai pirmininkavo jau Bronius 
Paliulis, mes, trylika Anglijoje gyvenusių 
lietuvių, raštu kreipėmės į tuo metu buvu
sią valdybą su prašymu sušaukti visuotinį 
Anglijoje gyvenusių lietuvių susirinkimą 
išrinkti valdybai ir revizijos komisijai. 
Valdybos buvo tai pažadėta, bet vėliau 
nuo tos minties atsisakyta. Tad 1967 me
tų vasarą pasirašėme 50 Anglijoje gyve
nusių lietuvių ir tuo raštu kreipėmės į 
anuometinę valdybą, dar kartą prašyda
mi sušaukti visuotinį susirinkimą. Bet 
Klubo valdyba į jokius pasitarimus nesi
leido. Tuomet buvome priversti eiti kitu 
keliu, būtent, buvo sušauktas susirinki
mas ir išrinktas laikinasis komitetas su 
teise dar kartą vesti su klubo valdyba pa
sitarimus ir prireikus sušaukti visuotinį 
Anglijoje gyvenusių lietuvių susirinkimą. 
Tai buvo senosios valdybos ignoruojama. 
1967 m. spalio 29 d. Chicagoje iš tiesų bu
vo sušauktas visuotinis susirinkimas. Iš
rinktos demokratiniais pagrindais valdy
ba ir revizijos komisija, ir klubas, daugu
mai pageidaujant, įėjo į normalias vėžes.

Su pagarba
B. Sebastijonas

KĄ GAMINA LIETUVA?
Vasario 5 d. Maskvoje įsteigta „bendra- 

sąjunginė“ mašinų gamybos ministerija.
Pernai Montrealio parodon atvežtieji 

„Lietuvos delegatai“ uždavinėjo publikai 
tokią mįslę: kokio produkto Lietuva dabar 
daugiausia gamina? Ir „stebino pasaulį“ 
atsakymu: „Manot, kad vis dar žemės ūkio 
produktai? Ne! — Mašinos!“

Mašinų pramonė lig šiol Lietuvoje pri
klausė įvairioms sovietinėms ministeri
joms. Kai kurios iš tų ministerijų — vadi
namosios „sąjunginės-respublikinės“ — tu
ri savo padalinius ir Vilniuje. Dabar, kai 
įsteigta viena „bendrasąjunginė“ mašinų 
gamybos ministerija, ji perims savo žinion 
visą mašinų pramonę ir valdys ją tiesiai iš 
Maskvos, be tarpininkų Vilniuje. Tad bus 
dar aiškiau, negu kada nors, kad Lietuvoje 
mašinų pramonės tai yra nemaža, bet bus 
jau visai akivaizdu, kad tai ne Lietuvos 
pramonė, o Rusijos pramonė Lietuvoje. 
Taip, kaip būdavo anglų bendrovės pra
monė Indijoj, belgų — Konge, arba dar ir 
dabar tebėra portugalų pramonė Angoloj.

Klausimas, ko bei kiek dabar Lietuva 
gamina, klaidingai pasakytas. Tikslus 
klausimas yra — kiek dabar Rusija ko ga
mina Lietuvos žemėje ir skurdžiai atlygi
namomis Lietuvos darbo jėgomis? (E)

SANTAUPOS
Sovietinė statistika skelbia, kad Lietu

vos gyventojai praėjusių metų gale turėjo 
339 mil. rublių pasidėję taupomosiose ka
sose. Taupomosios kasos yra vienintelė 
vieta santaupoms laikyti. Tai išeitų, kad 
vienam asmeniui santaupų vidutiniškai 
yra tik 111 rublių 85 kapeikos. Statistikos 
įstaiga rodo j tas santaupas, kaip didėlį 
ūkinės gerovės pakilimo ženklą... (E)

Ryšium su neseniai Europos Lietuvyje 
išspausdintuoju Anglijos Lietuvių Klubo 
Chicagoje aprašymu, mes, minėtojo Klu
bo valdybos nariai, paliesti tame Alg. Pu
žausko aprašyme kandžiais pasišaipymais 
ir kaltinimais, norime irgi pasisakyti ir 
pastatyti į tikrą šviesą jo iškraipytus arba 
visai nutylėtus faktus, kad po to skaityto
jai galėtų susidaryti sau bešališkas nuo
mones. Kadangi Chicagoje gyvenantiems 
buv. D. Britanijos lietuviams visos aplin
kybės ir smulkmenos pakankamai gerai 
žinomos, kitur gyvenantiems EL skaityto
jams pateikiame atsakymus tik į svar
biausius su mūsų klubu susijusius punk
tus, vienbalsiai pareikšdami:

ŠITAIP ŽIŪRI BRITAS
Mūsų rankose tik vienui viena man- 

chesteriškio laikraščio Evening News and 
Chronicle iškarpa (kovo 28 d.) — laiškų 
skyrelis. Ta iškarpa rodytų, kad kažkurią 
kitą dieną laikraštis buvo išspausdinęs ve
damąjį, kuriame suminėjo ir Baltijos 
kraštus, o taip pat kažkokio Pococko laiš
ką, kuriame reikalaujama baigt su Smi
th© režimu Rodezijoje.

Pačiu paskutiniuoju tarp tų laiškų iš 
spausdintas Liūdnu Lietuviu iš Eccles pa
sirašytasis nustebimas, kad laikraštis sa
vo vedamajame kaip Baltijos kraštus su
minėjo tik Estiją ir Latviją, o praleido 
taip pat Rusijos pavergtą Lietuvą. O ke
liuose kituose laiškuose ypač smarkiai 
puolamas tasai Pocockis, kuris savo laiš
ke parodęs prosovietinio nusiteikimo. Bū
dingas komunistinis pasisakymas: pato
giai užmiršti, ką Rusija daro su čekais, 
lenkais, Baltijos kraštais, raudonosios Ki
nijos spaudimu Tibete, pietryčių Azijoje, 
nervų karu Indijos pasienyje, nuolatiniais 
neramumais Malajuose, Korėjoje ir Viet
name.

Kitame laiške primenama tam Pocockui 
klausimu, ar jis dar neužmiršęs, kai ru
siški „didvyriškos“ armijos tankai treški- 
no žmones Budapešte? Ar jis tada protes
tavęs? Ar jis protestavęs prieš prievartinį 
Lietuvos, Latvijos ir. Estijos įjungimą j 
Sov. Sąjungą?

Dar kitame laiške patariama tam Po
cockui pareikalauti, kad Rusija pasi
trauktų iš Baltijos kraštų, o Kinija iš Ti
beto ir tik tada sakyti Britanijai, kaip jai 
tvarkytis su Rodezija.

Dar viename laiške irgi iškeliamos so
vietų padarytosios piktadarybės.

Tokias ištraukas pasiskaitęs, kas dar ga 
lėtų pasakyti, kad britai taip jau smar
kiai nesidomi politika ir kitų tautų reika
lais?

JAUNIMUI
I LAISVĘ

Kai naktis užėjo, mes išlipom iš tos 
tamsios skylės, kuri mus apsaugo nuo tos 
karštos dieninės saulės, kuri greit išduo
da. Ji jau buvo nusileidus, ir aš pradėjau 
galvoti, kas įvyko per tas keletą dienų. 
Pasirodo, kad prieš daug metų, kai mes 
buvom apsuptos tokiom aukštom sienom, 
tokiom didelėm storom vielom, kai aš pra
dėjau galvoti, ar mes tikrai buvom kali
nės tokios gražios ir galingos tautos.

Mūsų pabėgimas jau buvo paaiškėjęs, ir 
jie jau pradėjo mūsų ieškoti. Mes ir anks
čiau buvom pabėgusios. Bet jie greit su
gavo mus, ir užėjo mirties šešėliai, ir dėl 
tų mirties šešėlių daugelis žuvo, maža be
liko, kas praneštų apie mūsų tėvynės žu
dytojus. Su kitais ir aš atsiminsiu tą nak
tį, kol mums bus leista gyventi, nes mir
tis pareina nuo jų.

Mėnulis pakilo ir spindėjo ant mano se
sers galvos. Jos plaukai blizgėjo kaip 
auksas, ir jos akys buvo pilnos ašarų, ku
rios krito nevaržomos, bet nenorom nuo 
pat jos gimimo dienos. Ji atsisuko į mane 
ir sakė bijodama:

— Jie nepagavo! Mes laisvos! Mes lais
vos!

Aš pažiūrėjau į jos veidą. Pasirodo, ji 
norėjo žinoti, ar aš leisiu jai būti laisvai: 
aš turėjau jos pasą į laisvę.

— Ne, mažike, dar ne. Mes turim eiti 
slapstytis. Turim būti gudrios. Tada bū
sim laisvos, bet dabar dar ne.

Jos veidas nuliūdo ir akys pamažu užsi
merkė, ir vėl ašaros pradėjo riedėti, bet 
jau nebebuvo laiko. Mėnulis jau buvo vi
siškai patekėjęs, ir miške kažkas gyvas 
sujudėjo. O aš ją užsikėliau ant nugaros ir 
pradėjau eiti per šaltą naktį į laisvę.

Nijolė Kutkutė

LAIŠKAS JAUNIMO SKYRIAUS 
TVARKYTOJAMS

Mieli Jaunimo skyriaus vedėjai.
Spausdinamos korespondencijos ir ap

rašymai turi būti teisingi. Paskutiniame 
EL numeryje aprašydamas Kazimierines, 
J. G. išvardino visus garbinguosius sve
čius su titulais, o C. Sipovič taip ir liko 
kažkokiuo Sipovič. Kiek man žinoma, jis 
yra vyskupas ir vyriausiasis marijonų vir

1. A. Pužausko tvirtinimas, kad Chica
goje veikia du Anglijos Lietuvių Klu
bai, yra tik išpūstas burbulas. Faktiškai 
veikia tik vienas, nors 1960 metais įsteig
tas, bet tik 1968 m. sausio 23 d. Illinois 
valstybės sostinėje Springfielde pagal šio 
krašto reikalavimus ir potvarkius įregist
ruotas kaip nepolitinė ir ne pelno siekian
ti lietuvių organizacija, pavadinta Angli
jos Lietuvių Klubas. Kito to paties ar pa
našaus pavadinimo klubo Chicagoje nėra. 
Šito klubo valdyba buvo išrinkta 1967 m. 
spalio 2 9d. Chicagoje įvykusiame visuo
tiniame buv. Anglijos lietuvių susirinki
me. Valdybos sudėtyje yra ir S. Kaulėnie- 
nė, kuri kartu su savo vyru a.a. Algirdu 
Kaulėnu yra viena pirmųjų Anglijos Lie
tuvių Klubo steigimo iniciatorių ir dar
buotojų. Senoji, prieš tai buvusi valdy
ba, nenorėdama sutikti su įvykusiu faktu, 
kad ji yra atstatydinta, mėgina sudaryti 
vaizdą, kad įsisteigė antras to paties pa
vadinimo klubas, kas visiškai neatitinka 
tikrenybės.

2. Klubo perorganizavimą sukėlė seno
sios valdybos užsispyrusi laikysena apsi- 
liboti tik labai negausiu narių skaičiumi 
iš artimųjų ratelio ir nebojimas buv. Ang
lijos lietuvių pakarttotinių iš pradžių pa
vienių. o vėliau organizuotų reikalavimų 
tvarkyti klubą viešoms organizacijoms 
priimtomis tasyklėmis, šaukiant susirin
kimus, duodant nariams pilnas apyskai
tas, pravedant valdybos rinkimus ir pan. 
Šią teisę Anglijos lietuviai turėjo, nes val
dyba veikdama kalbėjo jų vardu ta pras
me, kad ji atstovauja visiems Chicagoje 
gyvenantiems „anglikonams". Tik pasku
tiniuoju laiku, kai pastarųjų spaudimai 
valdybai pasidarė per stiprūs, kad ji beat- 
silaikytų, tai ji mėgina lietuvių visuome
nę įtikinti, kad kažkokie „pašaliniai“ už
simanę jai statyti reikalavimus, neturėda
mi tam teisės.

(Tąsa sek. nr.)

GRĄŽTAI Į ŠVEDIJĄ
Sov. S-gos Vilniuj pasistatydinto grąžtų 

fabriko gaminiai eksportuojami į 40 ša
lių. Neseniai 10.000 Vilniuje pagamintų 
grąžtų komplektų nupirkusi švedų firma. 
Įmonės direktorius tą pardavimą vadina 
dideliu laimėjimu, nes, esą, švedai gi ir 
patys gerai moka grąžtus gaminti.

Akstinas švedams pirkti iš sovietų Vil
niuje pagamintų grąžtų, šalia patenkina
mos kokybės, turėjo būti ir žemesnė kai
na, kuri pranešime neminima. Sovietai ga
li sau leisti parduoti gaminius į užsienius 
pigiau, nes naudojasi daug pigiau, negu 
Švedijoj ar kituose Vakarų kraštuose, at
lyginamu darbu.

šininkas, tad kodėl jo nepatituluoti, kai 
tie titulai jam priklauso?

Ar verta Eur. Lietuvyje apie „Pop“ kar
toti tai, kas aprašoma kiekviename ang
lų dienraštyje? Apie lietuvišką muziką iš 
tikrųjų būtų verta turėti tokį skyrelį...

Pagaliau tegu jaunuoliai bando daryti 
tų angliškų laikraščių aprašymų apie pop 
muziką vertimus į lietuvių kalbą. Gal, taip 
besidarbuodami, šiek tiek geriau lietuviš
kai išmoks.

Visais kitais atvejais linkiu geros sėk
mės pasiimtajame darbe!

Jaunimo sk. skaitytojas

nnn uliariosios
I U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Delilah,
Tom Jones

2. Lady Madonna,
Beatles

3. Wonderful world,
Louis Armstrong

4. Congratulations,
Cliff Richards

5. The Dock of the Bay,
Otis Redding

6. Cinderella-Rockefella,
Esther & Abi Afarini

7. Step inside, love,
Cilla Black

8. If I were a Carpenter,
The Four Tops

9. Legend of Xanadu,
Dave Dee etc.

10. If I only had time,
John Rowles♦ * *

— Gene Pitney išleido naują plokštelę 
„Somewhere in the Country“. Savo plokš
telėmis jis paprastai taikosi į „hit“ atran
ką. Ir jo pastaroji plokštelė turi galimy
bių. nors jos melodija ir nėra tokia pagau
nanti kaip „Gotten Hold of my Heart“.

— „Philade'.phijos garso“ grupė ateina 
su savo pirmąja plokštele „Ain‘t nothing 
but a house party". Grupei daug padėjo 
„soul" dainininkas Solomon Burke, kurio 
du broliai toje grupėje dainuoja.
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MŪSŲ RĖMĖJAI

Mūsų atstovės Vokietijoje pranešimu, 
visa eilė tenykščių lietuvių, apsimokėdami 
už Nidos Knygų Klubo leidinius, Europos 
Lietuvį ar sieninį kalendorių, vienkartinė
mis aukomis ar nuolatiniais priedais yra 
parėmę lietuvišką spausdintą žodį.

Vechtoje gyvenąs St. Motuzas Lietuvos 
nepriklausomybės sukakties 50 metų pro
ga parėmė spausdintą žodį DM 50.

Apsimokėdami Europos Lietuvio prenu
meratą ir už kalendorių, kas sudarytų iš 
viso po DM 26,20, atsiuntė po DM 30 A. 
Aleksejus, J. Damskis, A. Germanavičius, 
J. Kalvus, Z. Vencius ir W. Wucherpfen- 
nig. Po tokią pat sumą yra atsiuntę už
1967 m. mokėjusieji J. Gataveckas, P. 
Gelszinnis, P. Grenda, J. Mackewic, K. 
Melnik, M. Neumann, A. Pranskūnas ir A. 
Pleinys, o St. Kundrotas DM 35.

P. Bajoriūnas aukojo DM 4. F. Skėrys už
1968 m. kalendorių sumokėjo ne 4,20, bet 
DM 11. G. Gronau aukojo DM 7. Visuomet 
su aukomis atsiliepia I. Sragauskas.

PABAUDA SAU PAČIAM
Šitokią pabaudą sau užsidėjo JAV gy

venąs tautietis Z. Rumšą.
Jis laiku nesusigriebė apsimokėti už Ni

dos Knygų Klubo leidinius — buvo dar at
silikęs su mokėjimu už porą knygų.

Gavęs dvi paskutiniąsias, tuojau suskai
čiavo viską ir prie skolos visos sumos pri
dėjo dolerį priedo: „Pabaudos už pavėluo
tą mokėjimą“!

Kai dalis tautiečių net ir raginami ne
prisiruošia išlyginti kur kas didesnių su
mų, Z. Rumšą pats užsidėjo sau pabaudą!

Gražiau negu gražu.

KETTERINQAS
PASKUTINIS, BET PLATAUS 

MASTO MINĖJIMAS
Visos veikliosios Anglijos lietuvių kolo

nijos jau atšventė Lietuvos nepriklauso
mybės penkiasdešimtmečio jubiliejų, tad 
DBLS Ketteringo skyriaus ruošiamasis 
minėjmas bus jau paskutinysis šios auksi
nės sukakties atžymėjimas, tačiau jis bus 
plataus masto ir sujungtas su Motinos die
nos paminėjimu.

Minėjimas įvyks gegužės 4 d., 6.30 vai. 
vak., USF klube. Gold Street, Kettering.

Be oficialiosios dalies su įdomia paskai
ta, minėjimo programoje dalyvaus Not
tinghamo lietuviškasis jaunimas su daino
mis, tautiniais šokiais, eilėraščiais, o lon- 
doniškis P. Parulis gros akordeonu. Be to, 
veiks tikrai turtinga loterija.

Po programos iki 11.30 vai. tęsis šokiai 
su užkandžiais ir alučiu.

Laukiama ekskursijų ir pavienių svečių 
iš Londono ir kitų lietuviškųjų telkinių. 
Visi lietuviai iš arti ir toli nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti paskutiniame Lietu
vos nepriklausomybės minėjime Ketterin- 
ge!

Skyriaus Valdyba

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Londono Moterų šv. Onos draugijos 
margučių balius bus balandžio 20 d., šeš
tadienį, Sporto ir socialinio klubo salėje. 
Pradžia 7.30 vai. vak.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Prisilaikant lietuviškų tradicijų, Moti

nos diena bus minima gegužės 5 d., sekma
dienį.

Programą sudarys Londono jaunimas.
Minėjimas bus Sporto ir Socialinio klu

bo salėje.

EKSKURSIJA Į NOTTINGHAMĄ
Gegužės 11d. Nottinghamo Jaunimo Ži

dinys rengia jaunimo pasirodymo vakarą. 
Londoniečiai pakviesti prisidėti.

Ta proga rengiama ekskursija į Notting- 
hamą. Norintieji kartu vykti, prašomi už
sirašyti pas jaunimo tėvų komiteto na
rius: S. Kačiną, V Girėną, B. Namajuškie- 
nę, Z. Juro krautuvėje, klebonijoje ar pas 
S. Kasparą.

Užsirašyti prašom nesivėluoti, kad būtų 
galima žinoti, kokio dydžio autobusas rei
kalingas.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS VALDYBA
Šv. Onos Moterų Draugijos mėnesinis 

susirinkimas įvyko kovo 31 d. Valdyba li
ko ta pati: pirm. M. Damidavičienė, vice- 
pirm. M. Parulienė, kasin. A. čiupaitienė, 
sekr. V. Puidokienė, revizorė R. Černienė.

Komitetas: V. Jurienė, M. Knabikienė, 
A. Kriaučiūnienė, B. Namajuškienė, M. 
Pukštienė, K. Urbonienė.

V. Puidokienė

NOTTINQHAMAS
VELYKŲ MARGUČIAI

Balandžio 15 d., Velykų II d., 7 vai. po
piet, ukrainiečių klubo salėje (30 Bent- 
inck Rd.) rengiama Velykų margučių pa
silinksminimas - šokiai. Grieš gera muzi
ka, bus loterija. Be to, bus premijuojamas 
gražiausias ir stipriausias margutis.

Kviečiami visi tautiečiai su gražiausiais 
ir stipriausiais Velykų margučiais.

DBLS Skyriaus Valdyba

MARGUČIŲ BALIUS
LAS Nottinghamo skyrius balandžio 14 

d., 7 vai. p.p., Napaleon klubo patalpose 
ruošia velykinį Margučių balių.

Įėjimas aukomis. Kviečiame Nottingha
mo ir apylinkės lietuvius gausiai dalyvau
ti.

Skyriaus Valdyba

VISI KELIAI IR KELELIAI
Greit užkukuos gegutė, ir greit gegužės 

11 d., 7 vai., 30 Bentnick Rd., Nottingha- 
me, bus smagus vakaras mūsų jaunimui ir 
suaugusiems, kurį rengia Liet. Jaunimo 
Židinys, padedant plačiai liet, visuomenei. 
Sąskrydis vyks Lietuvos auksinės sukak
ties ženkle.

Programa bus įvairi, šokiams muzika 
gera. Jau ruošiasi ekskursijos iš Londono 
ir kitur.

Visi keliai ir keleliai iš visur ves gegu
žės 11 d. link Nottinghamo.

Laukiame!

SKAUTIŠKA ŠVENTĖ
Balandžio 27 d., punktualiai 6 vai. vak., 

Nottinghame, ukrainiečių salėje (Bent- 
nick Rd.) įvyks skautų-čių šventė. Po ofi
cialios dalies bus skautų lauželis. Po to 
šokiai iki 11.45 vai. Veiks baras ir turtin
ga loterija. Kviečiame visus iš arti ir toli 
ko gausiaus dalyvauti šioje šventėje.

— Šiomis dienomis DBLS Manchesterio 
skyrius surengė J. Basanavičiaus 105 me
tų gimimo ir 41 metų mirties sukakties 
minėjimą. Prelegentas mok. A. Dičpetris 
skaitė paskaitą apie tą mūsų patriarchą. 
Kadangi toks minėjimas čia buvo pirmuti
nis, tai ir įdomi kaip visuomet prelegento 
paskaita išklausyta su dėmesiu ir susilau
kė katučių.

— Manchesterio mokyklos ir skautų ko
mitetai susijungė į vieną vienetą, kurio 
pirmininku išrinktas V. Bernatavičius. 
Skautės, skautai ir mokiniai mokymo, 
auklėjimo ir organizacinį darbą dirbs 
bendrai. Sesė draugininke su savo bend
radarbėmis kartu tampa ir mokytojomis. 
Didžiuojamės savo jaunąja Irena Jaku- 
baityte.

■— DBLS jaunimo skyrius vėl pradėjo 
intensyvų darbą. Pirmininkė B. Snabai- 
tienė ruošia programą Motinos dienai, ku
ri bus Bradforde.

D. Dainutis

MARGUČIŲ BALIUS
Velykų pirmąją dieną, 7 vai. vak., Man

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdy
ba savo patalpose rengia Margučių balių 
su šokiais. Trys gražiausi margučiai gaus 
premijas.

Prašome gausiai dalyvauti.
Klubo Valdyba

PAVASARIO ŠOKIAI
Balandžio 20 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose rengia Pavasario 
šokius su programa. Programai vadovaus 
Jonas Virbickas.

Prašome atvykti ir smagiai praleisti va
karą.

Klubo Valdyba

KVIETIMAS JAUNIMUI
Manchesterio lietuviai kiekvienais me

tais ruošia „Margučių balių“, kur gražiau
si margučiai premijuojami.

Manau, kad būtų labai įdomu, jeigu ir 
kitose kolonijose atsirastų kandidatų su 
gražiausiais margučiais. O tada iš gra
žiausiųjų visų kolonijų margučių išrinkti 
vieną Britanijos lietuvių dailiausią mar
gutį.

Jaunimas čia turėtų pasinaudoti proga 
ir pasirodyti su savo sugebėjimais.

Jonas Podvoiskis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Balandžio 27 d. Nottinghamo skautų 
vienetai švenčia savo metines ir skautų 
patrono šv. Jurgio šventę. Mielus vadovus, 
skautus ir skautes kviečiame šioje mūsų 
šventėje ko gausiau dalyvauti. Po sueigos 
bus lauželis su skautiška programa ir pa
sirodymais. Vienetus ir pavienius skautus 
prašome prie programos prisidėti. Visi 
skautai renkasi punktualiai 5 vai., prašo
me nevėluoti.

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 15 d., Velykų antrąją dieną, 
7 vai. vak., Lenkų atsargos karių klubo sa
lėje, Whitefriars Lane, DBLS Coventrio 
Skyriaus Valdyba rengia Margučių balių.

Gražiausi margučiai bus premijuojami. 
Veiks baras ir užkandinė, bus loterija, šo
kiams iki 1 vai. ryto gros E. Dragūno va
dovaujama kapela.

Visus tautiečius ir svečius iš arti ir toli 
maloniai kviečiame atsilankyti į šį links
mą lietuvišką parengimą.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — balandžio 14 d. 12.30 vai.
BRADFORD — balandžio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — balandžio 28 d., 12 vai.
WOLVERHAMPTON — bal. 13 d., Did. 

šeštadienį, 7 vai. vak., rekolekcijų pa
mokslas, išpažintys. Velykų 1 d., 11 vai., 
šv. Mišios. Prieš jas išpažintys.

NOTTINGHAM — D. Ketvirtadienį 8 vai. 
vak.; Did. Penkt., 3 vai. Did. šeštad. 8 
vai. vak. Visos pamaldos Jaun. Židiny.

NOTTINGHAM — Velykų I ir II d., 11 
vai., Jaun. Židiny.

STOKE-ON-TRENT — Velykų II d., 12 
vai., Tunstall.

DERBY — bal. 21 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — bal. 21 d., 11 vai., Ži

dinyje.
ECCLES — Velykų I d., 12.15 vai.
BOLTON — Velykų II d., 10.30 vai., St. 

Patrick's bažn. (Great Moor St.).
MANCHESTER — bal. 28 d., 11 val.

-w-

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS 
VELYKOMS 

DAINUOJAME SU RŪTA. Pragėriau žir
gelį ir kitos.
MES ŽENGIAME SU DAINA. Gaudžia 
trimitai.
LIETUVOS ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ. 
Oi berneli, vientury.
ŽIBUOKLĖS. O Ramunėle, pasakyk... 
LIETUVOS SENOS IR NAUJOS DAINOS. 
Barbutė ir Pilypėlis.
LIETUVOS AIDAI. Akordeonas. Birutės 
polka. Dzimdzi-dzimdzi.
OPERŲ ARIJOS. Dainuoja St. Baras.

Plokštelės kaina su persiuntimu 2 sv. 15 
šil., tik St. Baro plokštelė kainuoja 3 sv.

KNYGOS
POPULAR LITHUANIAN RECIPES 22 š. 
TIMELESS LITHUANIA - Owen J. C. No
rem 35 šil.
MEILĖ TRIKAMPY. Romanas. 26 šil. 6 p.

Rašyti: Dainora, 14 Priory Road, Kew, 
Surrey.

MANSFIELDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Balandžio 20 d., 6 vai. vak., ukrainiečių 
socialiniame klube (54 Nottingham Rd.) 
DBLS Mansfieldo skyrius rengia Motinos 
dienos minėjimą.

Programoje: kun. S. Matulio paskaita, o 
po to vietos jaunimas suvaidins tai dienai 
pritaikytą veikalą ir pašoks tautinių šo
kių.

Baras veiks iki 11.30 vai., šokiai bus iki 
11.45 vai. Be to, dar turėsime vertingą lo
teriją, bus užkandžių.

Visus tautiečius, jaunus ir senus, iš arti 
ir toli, maloniai kviečiame gausiai atsilan 
kyti. Gailėtis neteks.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
šokiai

Velykų antrosios dienos vakare, balan
džio 15 d., pirmadienį, Vyties klube bus 
šokiai.

Kviečiami visi pasilinksminti.
Vyties Klubo Valdyba

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Ako. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

Kovo 29-31 d. Huettenfelde, gimnazijos 
salėje, įvyko Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos suvažiavimas. Jame 
dalyvavo 13 Tarybos narių. Kun. senj. A. 
Keleris dėl ligos negalėjo atvykti į suva
žiavimą. Suvažiavimui vadovavo išrinktas 
šių asmenų prezidiumas: dr. J. Grinius, 
E. Simonaitis ir Boehm.

Priėmus darbotvarkę, pranešimą darė 
pirm. J. Valiūnas. Jis painformavo, kad 
šiuo metu veikia apie 33 apylinkės. Narių 
skaičius dar nežinomas, nes vyksta narių 
registracija pagal naują statutą. Taip pat 
veikia 7 vargo mokyklos. Kultūrinė veikla 
apylinkėse priklausanti nuo įgaliotinių ak
tyvumo. Buvę nemaža įvairių minėjimų. 
Centrinis Vasario 16 minėjimas įspūdingai 
praėjęs Mannheime.

Kontrolės komisijos pirm. J. Glemža 
įvadiniame žodyje be kitko taip pareiškė: 
„Iš vadovybės girdime nusiskundimų dėl 
bendruomenės ir apylinkių pasyvumo, o iš 
apylinkių nusiskundžiama dėl Krašto Val
dybos silpno veikimo ir silpnų ryšių su 
apylinkėmis. Apylinkės siaurėja ir mažė
ja. Tai iš kurgi plauks lėšos? Nėra veiklos, 
nėra lėšų. Buvo sukviesti apylinkių pir
mininkai. Krašto valdyba Jiems nepateikė 
plano, kaip padidinti pajamas ir atgauti 
savarankumą. Išeitį reikalinga rasti. Ji 
mumyse ir pirmoj eilėj artimame kontak
te su bendruomene. Tuo keliu Krašto Val
dybai reikia eiti, bet pamirštama. Demo
kratiškai nesitariama, bet norima primes
ti savo valią iš viršaus. Krašto Valdyba 
seniai pasmerktais metodais nori tvarkyti 
bendruomenę. Tokie metodai pavojingi. 
Jie gali pakenkti bendruomenės vieningu
mui“.

Protokole Kontrolės komisija buvo įra
šiusi, kad Bendruomenės statuto Vokieti
jai pakeitimas Krašto Valdybos buvo at
liktas netiksliai ir kad Studijų savaičių 
organizavimo būdas kelia eventualių ne
aiškumų. Dėl visa tai kilo smarkios dis
kusijos. Tarybos narys Stp. Vykintas pa
žymėjo, kad Vok. bendruomenė nyksta 
dėl per mažo kontakto su apylinkėmis. 
Kultūrinė veikla labai susilpnėjusi. Nėra 
impulsų iš Krašto Valdybos pusės.

Garbės Teismo pirm. dr. P. Karvelis 
pranešė apie pasibaigusią Krašto Valdy
bos ir V. Mariūno bylą. Nors abi besiby
linėjančios pusės susitaikė, bet liko neaiš
kumų, dėl kurių buvo dar ginčytasi. Atro
do. kad dėl Mariūno bylos iškilimo yra 
kalti ir tie, kurie padėjo Mariūnui iškilti 
bendruomenėje.

Vasario 16 gimnazijos dir. V. Natkevi
čius pranešė, kad šiuo metu gimnaziją 
lanko 97 mok: 59 berniukai ir 38 mergai
tės. Dėsto 18 mokytojų, iš jų 13 lietuvių. 
Svarbiausios problemos — mokinių skai
čiaus didinimas, lietuvybės stiprinimas, 
lietuviškos sąmonės kėlimas ir naujovinio 
auklėjimo ugdymas.

Šviet. komisijos pirm. prel. dr. J. Aviža 
painformavo apie komisijos veiklą, direk
torių pasikeitimus ir kuratoriją.

Patvirtinus apyskaitas ir priėmus sąma
tas, buvo svarstomas Vasario 16 gimnazi
jos Kuratorijos klausimas. Po gyvų dis
kusijų buvo nutarta steigti kuratoriją. 
Stp. Vykintas, F. Skėrys ir dr. J. Grinius 
siūlė steigti kuratoriją ne kaip atskirą 
draugiją, bet kaip bendruomenės padali
nį. Tačiau dauguma balsų buvo nutarta 
steigti kaip užregistruotą vokiečių teisme 
atskirą draugiją. S. Vykintas pasisakė 
prieš kuratorijos narių sudėtį, nes ji nu
matyta sudaryti ne demokratiniais rinki
mo, bet skyrimo principais. Daugumai nu
tarus priešingai, kuratoriją sudarys: 4 
VK Tarybos renkami nariai, Kr. Valdybos 
skirtas atstovas, katalikų ir evangelikų po 
1 skiriami atstovai, Balfo, Lietuvių Fon
do ir kun. Suginto po 1 skiriami atstovai 
ir gimnazijos direktorius — nuolatinis 
narys. Be to, lietuvių švietimui ir gimna
zijos rėmimui nusipelnę asmenys 3 kura
torijos narių pasiūlymu paprasta balsų 
dauguma, bet ne mažiau kaip 6 balsais, 
gali būti pakviesti į kuratoriją pilnatei
siais nariais. Tačiau tokių narių negali 
būti daugiau kaip 3. Taigi Vasario 16 gim
nazijos Kuratoriją sudarys daugiausia 14 
narių.

Visų Tarybos narių vieningai buvo su
tarta ruoštis naujo Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybai. Paruošiamiesiems

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

darbams svarstyti buvo išrinkta šių asme
nų komisija: tėv. Bernatonis, dr. P. Kar
velis ir J. Valiūnas.

Nemaža ginčų sukėlė dr. J. Griniaus 
pranešimas apie Vliko ir PLB santykius. 
Referentas gerokai kritikavo PLB Centro 
Valdybą dėl Jaunimo kongreso rezoliucijų 
nepaisymo.

Krašto Tarybos rinkimų nuostatus priė
mus, buvo renkami vykdomieji organai. 
Pažymėtina, kad tautinių ir liberalinių 
pažiūrų Tarybos nariai šiemet atsisakė ei
ti į koaliciją, kada pernai daugumos jie 
buvo iš visur išjungti. Buvo pasiūlyti į 
Rinkimų komisiją Al. Šukys ir į Kuratori
ją dr .inž. M. Baublys ir dr. V. Lėnertas. 
Už juos Tarybos dauguma nebalsavo. Tai
gi ir Rinkimų komisiją išrinko tokią, ko
kią dauguma nustatė. Rinkimų rezultatai: 
Krašto Valdybon išrinkti: J. Valiūnas — 
11 balsų, Barusevičienė — 11, A. Lingė — 
11, Barasas — 11 ir kun. B. Liubinas — 
9 bals. Kontrolės komisijon: J. Glemža — 
11 bals., Matulaitis — 12, Pauliukevičius 
— 10 bals. Garbės teisman: pirmininku J. 
Lukošius ir nariais A. Jasinskas ir kun. A. 
Bunga. Rinkimų komisijon: A. Brakaus- 
kas, R. Hermanas. S. Laukaitienė, Pauliu
kevičius ir P. česūnas. Kuratorijon atsto
vais nuo Tarybos: E. Simonaitis — 11 b., 
dr. P. Karvelis — 10, J. Valiūnas — 10 ir 
tėv. Bernatonis — 7 bals. Kand.: dr. inž. 
M. Baublys ir dr. V. Lėnertas — po 4 bis. 
Seimo atstovais: V. Natkevičius — 13 bal
sų, J. Valiūnas — 12, Grinius, tėv. Berna
tonis ir A. Lingė po 8 balsus.

Toliau vyko karštos diskusijos įvairiais 
bendruomeniniais klausimais. Buvo pri
imtos rezoliucijos ir sveikinimai. Kartu su 
gimnazijos mokiniais Tarybos nariai ir 
svečiai, nuleidžiant vėliavą, sugiedojo 
Tautos himną.

Apskritai Vokietijos Liet. Bendruome
nės Tarybos suvažiavimas praėjo darbin
goje nuotaikoje.

M. S.

Peticijos 
organizavimas

Vlikas deda pastangas, kad visoms ar 
bent daugumai laisvojo pasaulio vyriau
sybių iki šių metų rugsėjo mėnesio būtų 
įteiktos peticijos — prašymai, kaid tos 
vyriausybės padėtų Lietuvai jos laisvės 
bei nepriklausomybės byloje: keltų Jungt. 
Tautose bei kituose tarptautiniuose foru
muose reikalavimą, kad Sov. Sąjungos 
įvykdytasis Lietuvos užėmimas būtų pa
smerktas, kad Sov. S-gos kariuomenė ir 
administracija iš Lietuvos pasišalintų ir 
kad būtų pašalintos visos kitos kliūtys 
Lietuvai vėl tvarkytis kaip nepriklauso
mai valstybei.

Siekiama, kad kiekvienai vyriausybei 
adresuotoji peticija būtų pasirašyta ati
tinkamo krašto įžymių bei įtakingų asme
nybių.

Į tokius asmenis Vlikas kreiptis kviečia 
tuose kraštuose gyvenančius lietuvius per 
jų bendrinėms organizacijoms vadovau
jančius asmenis.

Vliko valdyba jau parengė ir išsiuntinė
jo į daugelį kraštų atitinkamus laiškus, 
nurodančius, kaip peticiją parengti ir kaip 
suorganizuoti parašų rinkimą bei petici
jos įteikimą. Prie laiškų pridėta informa
cinės literatūros.

Laiškai su pagalbine medžiaga jau iš
siųsti PLB Australijos Krašto Valdybos 
pirm. S. Naručiui, Nauj. Zelandijos Kraš
to Valdybos sekretorei E. Liutikienei, Ka
nados Kr. Valdybos pirm. A. Rinkūnui, 
Prancūzijos Kr. Valdybos pirm. kun. J. 
Petrošiui. Vokietijos Kr. Valdybos pirm. 
J. Valiūnui. Belgijos Kr. Valdybos pirm. 
S. Ba’.tuvienei, D. Britanijos Liet. Sąjun
gos pirm. J. Vilčinskui, Vliko atstovui Ro
moje prel. V. Mincevičiui, Vliko atstovy
bės Kolumbijoje pirm. V. Didžiuliui, Vil
ko atstovybės pirm. Argentinoje I. Pad- 
valskiui, Vliko atstovybės vicepirm. Ve- 
necueloje V. Venckui. Vliko atstovybės 
pirm. Brazilijoje J. Valavičiui, Vliko at
stovybės pirm. Urugvajuje G. K. Mačans- 
kui, dr. A. Geručiui Šveicarijoje, kun. K. 
Patalavičiui Ispanijoje, prof. J. Lingiui 
Švedijoje, Č. Sliasinskui Danijoje. R. G. 
Vildžiui Filipinuose ir V. Paškevičiui Pe
ru. Dar aiškinamasi, kas peticijos rengi
mo darbą koordinuos kituose kraštuose.

(ELTA)
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