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Telegramos pasaulio didiesiems Atsitikimas laukiamajame
Sausio 19 d. iš New Yorko radijo prane

šimu patyręs, kad sovietinis teismas Vil
niuje mirties bausme nuteisė Vytautą Si- 
mokaitj ir jo žmoną Gražiną (mergautinė 
pavardė — Mickutė) trejų metų kalėjimo 
bausme, Vlikas tuoj ėmėsi žygių Vytauto 
gyvybei gelbėti.

Nedelsiant apie įvykį buvo painformuoti 
Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. 
K. Bobelis, JAV Lietuvių Bendruomenės 
valdybos pirmininkas Vytautas Volertas, 
Lietuvos Atstovas Vašingtone Juozas Ra
jeckas. Šis pastarasis Vlikui suteikė apie 
įvykį smulkesnių žinių.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas ne-

ŠAUKSMAS LIETUVIO REIKALU
New Yorko dienraštis „New York Post“ 

sausio 21 d. išsispausdino pasikalbėjimą su 
Vliko Valdybos nariu ir „Amerikos Lietu
vių Akcijos Komiteto“ pirmininku Romu 
Keziū ir jo žmona Daiva. Dienraščio atsto
vė objektyviai suprato ir nušvietė lietuvių 
demonstracijų tikslą, ypač Simokaičių at
veju, palietė ir lietuvių laisvinimo veiklą. 
Straipsnio antraštė: „Didžiulio masto (mas
sive) šauksmas lietuvio reikalu“. (ELTA)

J. V. LINDSAY PAREIŠKIMAS
New Yorko miesto meras J. V. Lindsay 

ryšium su Simokaičių nuteisimu š. m. sau
sio 21 d. paskelbė tokio turinio pareiškimą:

„Esu sujaudintas, patyręs apie nuospren
dį, palietusį vieną iš kaltinamųjų Vilniaus 
teisme. To nuosprendžio aštrumas ypač su
krečia tuo metu, kai visame pasaulyje vy
ko protestai dėl neteisės Leningrado teis
me. Tai dar vienas atvejis, kuriame sovietų 
įstaigos turėtų parodyti pasigailėjimo“.

(ELTA

SEPTYNIOS dienos
Kapitalai geležiai ir plienui

Pagal naująjį biudžetą Sov.' Sąjunga 
1971 m. skirs milijardą svarų naujoms ge
ležies ir plieno įmonėms. Įmonės bus stato
mos Ukrainoje (Krivoj Rog), Kazachstane 
(Karagandoje) ir Urale (Čeliabinske).

1971 m. plieno gamybą pagal planą nori
ma pakelti iki 120 mil. tonų (keturiais mil. 
tonų daugiau kaip šiais metais).

Geležies rūdos iškasta šiais metais 195 
mil. tonų, ketaus pagaminta 86 mil. tonų.

Daugiau žydų išleista
Į Izraelį atskrido 48 žydai iš Sov. Sąjun

gos, daugiausia iš Latvijos sostinės Rygos. 
Daugumas jų laukę vizų išvažiuoti po 2-3 
metus.

Prieš tai tą pačią savaitę buvo leista iš
važiuoti 30 žydų iš Maskvos. Tai buvo tie, 
kurie neseniai suruošė demonstracijas Rau
donojoje aikštėje.

Kiek pašto laukia?
D. Britanijos paštininkai streikavo 47 

dienas. Streikas paštui kainavo apie 27 mil. 
svarų. Apie 11 milijonų paštu siunčiamųjų 
vienetų išstovėjo paštuose neįteikti, apie 
60 mil. vienetų laukė kituose kraštuose 
streiko pabaigos, kad būtų galima atsiųsti.

Vadinas, po streiko tik pamažu bus įeita 
į normalią žinių srovę.

Karo stovis
Ceilono vyriausybė paskelbė karo stovį. 

Kariuomenė padės policijai daryti kratas 
ir suiminėti.

Pagrindą karo stoviui įvesti sudaręs 
Liaudies išsilaisvinimo frontas (komunisti
nė organizacija), kuris norįs nuversti val
džią.

Pakistanas nerimauja
Rytų Pakistano vadai reikalauja, kad 

tai sričiai būtų suteikta nepriklausomybė 
ar autonomija.

Pakistano prezidentas pareiškė, kad apie 
bet kokius atsiskyrimus negali būti nė kal
bos. Dėl to ir Rytų Pakistano vadai jau 
linkę į nuolaidas, reikalaudami tik atsisa
kyti karinės diktatūros ir leisti tvarkytis 
demokratiškai išrinktiems žmonėms.

Kas vyraus Atlante?
NATO karinės vadovybės atstovas admi

rolas Van Rees pareiškė, kad Atlanto van
denyno kontrolė gali pereiti į Sov. Sąjun
gos rankas, nes NATO pajėgos yra jame 
menkesnės už sovietines.

Jis kvietė NATO sąjungai priklausančius 
kraštus pabusti.

Egiptas nebesutinka
Izraelis sutiko, kad būtų pratęstos pa

liaubos su arabų kraštais. 

trukus pasiuntė telegramas JAV preziden
tui R. M. Niksonui, Popiežiui Pauliui VI- 
jam, Princui Sadrudin Aga Khan, Aukšta
jam Pabėgėlių Reikalų Komisarui Ženevo
je, be to, D. Britanijos min. pirmininkui 
Edward Heath, Prancūzijos prezidentui Ge
orges Pompidou ir Švedijos min. pirminin
kui Olof Palme.

Daugybę telegramų ne tik vyriausybių 
galvoms, popiežiui, bet ir kai kuriems kar
dinolams, Vatikano pareigūnams pasiuntė 
ALT pirmininkas, Lietuvos Laisvės Komi
tetas, Liet. Eendruomenė, Pavergtųjų Eu
ropos Tautų organizacija, BATUN, ištisa 
eilė lietuvių organizacijų ir daug paskirų 
asmenų.

Telegramoje prezidentui Niksonui Vli
ko pirm. dr. J. K. Valiūnas nurodė: „Pa
gal mūsų anksčiau gautąsias žinias, kurias 
■šiandien (sausio 19) patvirtino radijo pra. 
nešimai bei spauda, Vytautas Simokaitis 
su žmona Gražina praeitų metų lapkričio 9 
d. bandė nukreipti sovietų lėktuvą okup. 
Lietuvoje, š. m. sausio 14 d. sovietinis teis
mas Vilniuje nuteisė V. Simokaitį mirties 
bausme ir jo nėščią žmoną trejų metų ka
lėjimu.

Nuolankiai prašau Tamstą, Pone Prezi
dente, padaryti žygių sovietų įstaigose ir 
padėti išgelbėti gyvybę žmogaus, norėjusio 
pabėgti iš sovietų okupacijos ir pasiekti 
laisvės“.

Panašaus turinio telegramos pasiųstos 
popiežiui, vyriausybių galvoms.

Demonstracija New Yorke, skubiai suor
ganizuota „Amerikos Lietuvių Akcijos Ko
miteto“, įvyko dar tos pačios dienos, apie 
įvykį patyrus, — vakarą. Ji vyko netoli 
Sovietų Sąjungos J. Tautų misijos pastato 
Lietuvius, protestavusius prieš mirties nuo
sprendį, filmavo New Yorko televizijos sto
tys. Demonstracijai surengti talkininkavo

Egiptas nebesutiko ir pafrontėje visur 
sustiprino sargybas.

Sukilimo kaina
Dabar aiškėja, kad pietvakarių Tibete 

praeitą vasarą yra buvęs didelis sukilimas 
prieš kraštą okupavusius kiniečius.

Sukilimo metu žuvę daugiau kaip 1.000 
kiniečių karių. Okupantai sušaudę 124 su
kilėlius. Kai kurie sukilėliai buvę ne su
šaudyti, bet gyvi užkasti.

Nepabaigiamas teroras Ulsteryje
Britanija siunčia vis daugiau kariuome

nės į Ulsterį (šiaurės Airija), kur nuolat 
prasiveržia riaušės.

Dabar teroristai jau pradėjo žudyti britų 
karius.

Žydai Tasso agentūroje
Būrys jaunų žydų, protestuodami prieš 

savo tautiečių persekiojimą ir varžymą Sov. 
Sąjungoje, buvo užėmęs Tasso žinių agen
tūrą Londone.

Kol policija juos išvarė iš patalpų, viena 
mergina suspėjo teleprinto aparatu pasiųs
ti į Maskvą protestą.

Streikai kelia susirūpinimą
Buvusių karių suvažiavime Lenkijos ko

munistų partijos politbiuro narys Mocza- 
ras reiškė susirūpinimą dėl streikų ir rei
kalavo, kad dėl blogų sąlygų įmonėse dar
bininkai aiškintųsi geruoju su įmonių ad
ministracija.

Skubus įstatymas i“ i.
Švedijos vyriausybė pateikė parlamen

tui bėdos įstatymą, kuris leistų sutvarkyti 
krašto gyvenimą suparalyžavusius strei
kus.

Ten vyksta eilė streikų, į kuriuos yra įsi
jungę 47.000 valdininkų.

Ar bus atidarytas kanalas?
Egiptas buvo pažadėjęs pasirūpinti atida

ryti Suezo kanalą, jei Izraelis atitrauks to
lyn savo kariuomenę.

Izraelis esąs linkęs atitraukti kariuome
nę 16 mylių nuo kanalo. Bet Egipto tai ne
patenkina: Izraelis turįs pasitraukti iš visų 
užimtųjų žemių.

Prezidentas nusileidžia
Prez. Jahija Chanas sutinka patenkinti 

du Rytų Pakistano vado Ramano reikala
vimus: kraštą tvarkančius karinius dali
nius grąžinti į kareivines ir pravesti tardy
mą, kas kaltas už nužudytuosius riaušių 
metu.

Bet jis nesutinka atšaukti karo stovio ir 
perleisti valdžios rinktiems atstovams. 

Lietuvių Moterų Komitetas ir Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Komitetas. Demonstra
cijoje gausiai dalyvavo latviai bei estai.

Pagrindinė demonstracija New Yorke ir 
visoje eilėje kitų JAV mibstų įvyko sausio 
23 d. (ELTA)

SPRENDIMAS DĖL feRAZINSKŲ
Turkijos aukščiausiasis apeliacinis teis

mas kovo 8 d. nutarė, kad Pranas ir Algir
das Bražinskai gali būti išduoti Sov. Są
jungai.

Tuo pakeistas žemesniojo teismo sprendi
mas, pagal kurį jie neturėjo būti išduoti. 
Tada buvo nurodyta, kad jie jau ruošiasi 
važiuoti į JAV.

Spaūda, be kita ko, nurodo, kad Turkija 
ir Sov. Sąjunga neturi tokios sutarties, ku
ri verstų išduoti lėktuvą pagrobusius.

RADIJO PASIKALBĖJIMAS
Los Angeles miesto KABC radijo stotis 

sausio 21d. susisiekė telefonu su Vliko Val
dybos nariu Romu Keziu Ir perdavė stoties 
atstovo Marv Gray 7 minučių pasikalbėji
mą apie Simokaičio bylą bei lietuvių pa
stangas gelbėti jo gyvybę. (ELTA)

VISI SKELBĖ ŽINIAS
Apie Vytauto Simokaičio ir Gražinos 

Mickutės-SimokaitienėS bandymą pabėgti j 
Vakarus, jų nuteisimą Viltliuje sausio 14 d. 
skelbė visa JAV spauda, fadijai ir televizi
jos stotys. Eltos gautomis žiniomis, apie Si- 
mokaičius plačiai skelbė ir Kanados, vak. 
Europos, Pietų Amerikos, Australijos spau
da bei radijai. Tylėjo tik Sovietų Sąjunga, 
apie įvykį ar teismo bylą nerašė nė okup. 
Lietuvos spauda. (ELTA)

TURI BŪTI GERBIAMI ŽMOGAUS
TEISĖS DĖSNIAI

Vytautą Simokaitį nuteisus mirties baus
me, šalia kitų organizacijų protestavo ir 
Tarptautinės Pagalbos Komitetas New Yor-
ke (International Rescue Committee, Inc.). 
Sausio 23 d. paskelbtame rašte Komitetas 
apgailestauja nuosprendį Vilniuje ir nuro
do: greičiausia, bylos negalėjo stebėti vi
suomenės ar spaudos atstovai, ir galima 
spėti, kad Simokaitis buvo nuteistas pagal 
Rusijos Federacijos baudžiamosios teisenos 
64A str„ kuriuo bėgimas iš krašto laikomas 
didžiuoju nusikaltimu.

Šis straipsnis, pabrėžia Komitetas, ryš
kiai pažeidžia dėsnį, pagal kurį visi turi 
teisę pasitraukti iš savo gyvenamųjų kraš
tų. Šis dėsnis įrašytas ir J. Tautų priimtoje 
Žmogaus teisių deklaracijoje.

Jis liečia ne tik lietuvius, bet ir visas 
tautybes, gyvenančias Sovietų Sąjungoje. 
Dėl to dėsnio pažeidimo privalo protestuoti 
visos tautos, kurioms rūpi laisvė. Komite
tas kreipėsi į Aukšč. Teismą Lietuvoje, 
prašydamas pasigailėti Vytauto Simokaičio 
gyvybės. Prašytos prisijungti ir visos orga
nizacijos, kurioms rūpi Žmogaus teisių dės- 
hiai ir pagarba teisei. (ELTA)

PATARIAMOJI EUROPOS TARYBA DĖL 
SIMOKAIČIŲ

Dėl Simokaičių Vilniuje nuteisimo įvai
riais kanalais buvo daromi žygiai paleng
vinti jų likimui. Sausio 22 d. Strasburgo Pa
tariamoji Europos tarybos asamblėja svars
tė rekomendacijas dėl Hagoje pasirašytos 
tarptautinės aviacijos konvencijos apie ne
leistiną keleivinių lėktuvų grobimą. Pirmi
ninkas Beverdin pranešė, jog ryšium su re
komendacijomis turės būti svarstomas ir 
naujausiasis sovietinio teismo sprendimas, 
■kuriuo paskirta mirties bausmė lietuviui 
už pasikėsinimą pagrobti lėktuvą.

Po trumpos olando M. Piket kalbos šne
kėjo turkas prof. M. Yalcon. Jis ilgiau su
stojo prie Bražinskų bylos. Pranešė, jog so
vietai darė didžiulį spaudimą, kad lietu
viai tėvas ir sūnus Bražinskai būtų išduoti. 
Tačiau Turkijos apeliaciniai rūmai atmetė 
sovietų ir prokuroro reikalavimus. Kalbė
tojo nuomone, negali būti laikoma nusikal
timu bėgimas į laisvę iš totalitariškai val
domo krašto.

Sekantis kalbėtojas, dr. Pittermann. 
Austrijos socialistų pirmininkas ir Socia
listų internacionalo pirmininkas, nurodė, 
kad lėktuvo grobimas yra baudžiamasis 
veiksmas, tačiau jis prieštarauja ekstradi- 
cijos dėsniui. Tokiais atvejais ypač netaiky
tina mirties bausmė. Jis siūlė kad dėl lietu
vio Simokaičio nuteisimo mirti asamblėja 
pareikštų tokį pat protestą, koks buvo pa
reikštas sovietų piliečių žydų byloje Lenin
grade. Pirmininkas Reverdin kalbėtojų siū
lymui pritarė. Jis konstatavo, kad ir kiti 
nariai yra tos pačios nuomonės. Telegrama 
tą pačią dieną buvo nusiųsta Sovietų Są
jungos pirmininkui Kosyginui.

Kovo 10 d. Maskvoje buvo išplūsti ir iš
varyti iš Aukščiausios tarybos laukiamojo 
britų, amerikiečių ir vakariečių vokiečių 
laikraščių ir žinių agentūrų atstovai, ku
riuos ten buvo patraukęs žydų susibūri
mas. Kai kurie žurnalistai buvo ne tik iš
plūsti ir pakaltinti kišimu nosies ne į savo 
reikalus, bet dar ir nufotografuoti.

Mat, tądien į Aukščiausios tarybos būs
tinę atėjo iš Latvijos atvažiavę 57 žydai. 
Jie sakėsi, kad nori įteikti prez. Podgornui 
ir min. pirm. Kosyginui prašymą leisti

MIRĖ MINISTERIS A. TORMA
Kovo 12 d., penktadienį, Londone mirė 

Estijos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgalio
tas Ministeris Britanijai August Tornia. iš
tiktas širdies smūgio.

Jis buvo 76 m. amžiaus.
Po jo Pasiuntinybę perėmė Patarėjas 

Ernst Sarapera.

PADĖKA DR. PITTERMANNUI
Ryšium su pasisakymu sausio 22 d. Pata

riamojoje Europos taryboje dr. Pitterman- 
nui Lietuvos Socialdemokratų Partijos var
du Jonas Glemža pasiuntė tokią telegramą:

„Lietuvos Socialdemokratų Partijos egzi- 
lėje vardu reiškiu tamstai padėką už Stras- 
sburge pasakytąją kalbą ir už rūpestį, kad 
būtų sušvelnintas lietuvių Simokaičių liki
mas“.

MEMORANDUMAS DĖL BRITANIJOS 
POLITIKOS

Pirmininko John Graham vadovaujama 
British League for European Freedom de
legacija įteikė Britanijos užsienio reikalų 
ministeriui sir Alec Douglas-Home memo
randumą dėl santykių su Sov. Sąjunga.

Memorandume sakoma, kad Britanijos 
vyriausybė, kaip jos vadovai yra pareiškę, 
laikosi tokios užsienio politikos, kuri pa
tikrintų britams saugumą ir gerovę. Taip 
Jungtinėse Tautose pasakytoje kalboje yra 
išsireiškęs ministeris pirmininkas. Užsienio 
reikalų ministeris yra prasitaręs apie gali
mybes „susitaikyti“ su Rusija, „pasiekti 
atoslūgio“ ir pasidžiaugęs, kad V. Vokieti
ja, pritariama sąjungininkų, sutarė su Sov. 
Sąjunga.

Tai priminus, memorandume toliau pa
brėžiama, kad rusai gi niekada nėra atsisa
kę savo galutinio tikslo — pasiekti viso pa 
šaulio mastu rusiškojo komunizmo perga
lės ir sužlugdyti kapitalizmą ir demokra
tiją. „Taikaus sambūvio“ sąvoka yra tiktai 
taktinis šūkis, kad būtų galima saugiau 
įvykdyti tą siekimą. Čia pat pacituojama ir 
tokia pastraipa iš 1970 m. išleistosios „So 
vietų Sąjungos komunistų partijos istori
jos“:

„Taikus sambūvis yra klasinės kovos for
ma ir negali vesti į susitaikymą tarp socia
listinės ir buržuazinės ideologijų. Jis paro
do, kad toliau vystosi darbo klasės kova už 
socializmo idėjų pergalę ir tolimesnį laimė
jimą išsilaisvinimo kovoje ir yra liaudies 
revoliucinės kovos įrankis“.

Pacituojamas ir Tomaševskio straipsnis 
iš 1970 m. rusiškojo „Komunisto“ žurnalo 
apie taikųjį sambūvį, kur taip pat teigia
ma, kaip ir partijos istorijoje.

Dėl to primenama, kad Sov. Sąjunga, 
nors viduje ir susiduria su sunkumais pa
vergtosiose tautose, užsienio politikoje su
silaukia vis naujų laimėjimų. Taigi ir susi
tarimas su Williu Brandtu tik įteisina Ru
sijos nukariavimus Europos rytuose ir nie
ko neatneša Vakarų demokratinėms vy
riausybėms. Priešingai, rusai tuo susidaro 
pagrindą viltims, kad jų remiamoji Euro
pos saugumo konferencija dar stipriau pa
tvirtins jų nukariavimus.

Taigi visa kas rodytų, kad ne britų sau
gumui ir gerovei į naudą išeina „susitai. 
kymo“ ir sugyvenimo su rusais politika. 
Priešingai, toks sugyvenimas išduoda britų 
interesus ir galutinai pakirs viltis milijonų 
pavergtųjų, kurie trokšta, kad rusiškoji 
imperija subyrėtų.

Britanija, kuri didžiuojasi, kad davė lais
vę ir nepriklausomybę buvusioms koloni
joms. nėra de jure pripažinusi rusiškosios 
okupacijos Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. 
Daug tūkstančių-emigrantų iš tų kraštų, 
kurie surado prieglobstį Britanijoje, kartu 
su tūkstančiais lenkų, ukrainiečių ir dau
geliu kitų pavergtųjų tikisi, kad Britanija, 
kaip ligi šiol, kels vis aikštėn rusiškąją ko
lonijų politiką.

UŽDARBIS IŠ PALIKIMŲ
Teisininkė dr. M. šveikauskienė Wood- 

havene (JAV) pareiškė, kad Sov. Rusija 
gavo apie 18 milijonų dolerių pomirtiniu 
palikimų vien tik iš Naujosios Anglijos bal 
tiečių, įskaitant ir lietuvius. 

jiems išvažiuoti į Izraelį. Juos, aišku, to
kiam žygiui paskatino nesenas panašus at
sitikimas, kai 30 žydų prieš dvi savaites 
taip išsėdėjo ten pat, ir jiems buvo leista 
išvažiuoti.

Tuojau po to gretimame kieme sustojo 
keletas autobusų — suvažiavo daug milici
jos, viešosios ir slaptosios. Saugumiečių ir 
policijos buvę apie 400. Bet kol tie 57 sėdė
jo laukiamajame, dar atvažiavo 69 žydai iš 
Lietuvos ir 20 iš kitų Sov. Sąjungos vietų.

Vakare iš neoficialių šaltinių gauta ži
nių, kad žydai ramiai išėjo iš pastato ir nė 
vienas nebuvęs areštuotas.

Be kita ko, iš ryto žurnalistams buvo 
leista įeiti į laukiamąjį, kur sėdėjo žydai. 
Tik popiet milicija ir saugumiečiai pradė
jo juos varinėti ir kaltinti ir nebeleido į vi
dų.

Tarp tų laukiančiųjų buvusi Ieva Men
delevio, kurios brolis Juozas nuteistas 12 
metų stovyklos Leningrado byloje, kaip da
lyvavęs suokalbyje pagrobti lėktuvą. Girša 
Valkas pasisakė žurnalistams, kad jau 14 
metų, kai jis su šeima bandąs išvažiuoti.

PAŠAVLYJP
— Britanijoje prieš 160 metų baigė iš

nykti paukščiai, didžiaisiais bustardais va
dinami, kai kieno maišomi su gervėmis, 
patys didžiausi pasaulyje skraidantieji 
paukščiai, sveriantieji iki 35 svarų, o dabar ’ 
2 bustardai ir 4 bustardės buvo importuoti
iš Portugalijos, ir Salisburio lygumoje 
jiems paskirta 10 akrų žemės, ir ten, gina
mi nuo lapių tinkamų tvorų, galės gyventi, 
daugintis ir džiuginti žmones.

— Per sausio mėnesį dėl streikų Britani
ja neteko arti 2 milijonų darbo dienų, tuo 
atžvilgiu dar nebuvę kito tokio mėnesio 
krašto pramonės istorijoje.

— 75 m. amžiaus anglė K. Denton iš Nor- 
folko rasta pasikorusį, o jos paliktame raš
telyje rašoma, kad ji esanti apimta rūpes
čių, kaip reikės susitvarkyti su naujais pi
nigais (dešimtine sistema).

— Pagal dabar ruošiamąjį kanonų teisės 
pakeitimą katalikų Bažnyčia su apeigomis, 
galės laidoti savižudžius, eretikus ir maso
nus.

— Vokiečių magazinas „Der Spiegei“ 
skelbiasi, kad praeitais metais keturioliko
je kraštų buvo uždrausta platinti jo 77 nu
meriai.

— Britanijoje keliamas klausimas kad 
laiškanešiams būtų dar uždėta pareiga laik
raščius išnešioti ir pieną išvežioti, ir tada 
jie,' sako, galėtų gauti didesnius atlygini
mus.

— V. Vokietijos atitinkama komisija pri
ėjo išvados: neįmanoma atsakyti, kas 1969 
m. taip užteršė Reino upę, kad žuvo maž
daug už 300 tūkstančių svarų žuvies.

— Suomija iš Lapių žemės siunčia į Čilę 
100 šiaurės elnių, ir jei ten jiems seksis, 
tai Čilė rimtai pradės plėsti jų ūkį.

— Šveicarijoje susirinkę specialistai 
svarsto, ką daryti, kad galutinai neišnyktų 
didieji jūros vėžliai (o didėja pareikalavi
mas vėžlių sriubos, kiaušinių ir alyvos).

— „Vecernje Novosti“ rašo, kad Jugosla
vijoje baigiamas ruošti ir greit viešai bus 
pradėtas svarstyti projektas įstatymo, ku
riame, be kita ko, numatyta streiko teisė.

— 1939-45 m. kare dalyvavęs amerikietis 
Williamas Colombo pametė anuomet už
dirbtąjį savo žymenį Purple Heart ir pa
prašė krašto apsaugos ministeriją, ar neiš, 
duotų jam kito, o ministerija jam atsiuntė 
ne tik tą prašytąjį, bet ir dar penkis kito
kius įvairių rūšių (jie priklausę jam, bet 
niekad nebuvę išduoti, o jis net nežinojo, 
kad jam priklauso).

-r Aukščiausioji Uzbekistano taryba pa
šalino tos respublikos ministerį pirminin
ką Rachmankulą Kurbanovą.

— Rytų Vokietijos pasienio sargybiniai 
užtiko tarp Rytų ir Vakarų Berlyno 120 
jardų ilgumo tunelį, kuriuo ruošėsi pabėg
ti 17 žmonių.
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Rezistencijos tema
Neseniai turėjome garbę minėti Bronio 

Railos knygą „Dialogas su lietuviais“, skir
tą kronikoms bendradarbiavimo su Lietu
va tema. Tada esame sakę, kad tų kronikų 
autorius ir talentingas, ir darbštus, ir pro- 
duktingas ir kad anoji knyga tik dalelė 
spaudoje paskelbtųjų jo kronikų.

Dabar skaitome naują jo knygą — Vers
mės ir verpetai. Tai trečioji Akimirksnių 
kronikų knyga, taip pat stambi (352 psl.), 
didelio formato, išleista Broniaus ir Anta
ninos Budginų (kaina 5 dol.). Ta proga bū
tų gal primintina, kad tai yra jau penktoji 
E. Railos publicistikos-kronikų knyga, o vi
sos penkios sudaro 2.144 puslapius!

Taip jau, matyt, leidybinių sąlygų liki
mas lėmė, kad didžioji šios knygos dalis 
yra tokios temos, kurias autorius nagrinė
jo dar prieš rašydamas savo „Dialogą su 
lietuviais“. Tai rodo ne tik po atskirais 
straipsniais atžymėtosios datos, kada jie 
parašyti, bet ir autoriaus, pasakytume, ki
toks nusiteikimas.

Be kita ko, knyga turi ir vedamąją liniją, 
sakytume; vieną temą, sudarytą iš straips
nių straipsnelių gausybės. Toks, pasirodo, 
yra buvęs užsimojimas, jau prieš kiek me
tų tariantis su leidėju. Inž. B. Budginui rū
pėjo knyga rezistencine tema su labai pa
geidaujamu skyrium apie Laisvės Kovoto
jų Sąjungą. Taigi pirmasis knygos skyrius 
ir sudaro tos organizacijos istorijos frag
mentus, kuriems panaudota K. Drungos pa
teiktoji medžiaga. Tasai istorinis skyrius, 
rašytas prieš dvidešimt penkerius metus, 
Įdomus ypač tuo, kad jame iškeliama ne
maža nežinomų, o taip pat ir primirštų 
faktų. Be kita ko, ir visas to skyriaus pla
čiai suprantamasis tonas yra kitoks, ne 
toks būdingas pastarųjų keliolikos metų 
Railai.

Kitas didelis skyrius yra skirtas Jono 
Deksnio temai, to paties Deksnio, kuris dar 
pirmosios bolševikų okupacijos metais įsi
traukė į pogrindinį darbą, pateko į kalėji
mą, o iš jo išėjo jau užsigrūdinęs rezisten
tas. Vokiečiai įgrūdo jį į konclagerį, iš ku
rio išėjęs jis grįžo Lietuvon, iš Lietuvos — 
į užsienius ir vėl Lietuvon, kol apie jį ten 
ėmė veržtis enkavedistų lankas ir kol pa
galiau Deksnys 1960 m. pradžioje per „Tie
są“ pradėjo kalbėti, žinoma, nebe savo se
nųjų draugų iš rezistencinių sambūrių, bet 
jau naujųjų ponų lūpomis. B. Raila įrodi
nėja, kad jis ne savo valia prabilo nauju 
balsu, bet po ilgų tardymų.

J. Deksnio istorija knygoje, sakytume, ir 
baigiama rezistencijos istorija ir apologija. 

PASKUTINĖ PAMOKA
K. BARĖNAS

Koridoriuje dar tebestoviniavo moterys ir gau
dė Veronikos žvilgsnį. Bet kai Kuzma nužingsniavo 
į baro kambarį, tai jos susišaukė savo vaikus ir iš
kalbėjo į gatvę. Veronika laukė, kol jos išeis. Ji jau
tė savo nepasisekimą ir nenorėjo, kad Blusienė dar 
pristotų. Laukdama nuskubėjo į kiemo duris — tegu 
tos moterys galvoja, kad ji užimta ir kažko ieško. 
Grįžusi ji vis taip pat paskubom įsmuko į klasės 
kambarį. Tuomet moterys jau baigė raginti vaikus 
pro duris.

Ligi pat namų Veronika neaprimo. Savo darbu 
mokykloje ji buvo patenkinta. Su pabėgimu iš savo 
krašto jai nutrūko visa praeitis — dingo ta jaunų 
veidų gausybė iš akių ir nebegirdėti linksmo klegėji
mo jau keletas metų- šičia ji surado atšvaitą anų 
daugelio metų. O ar dabar čia būtina, kad subėgtų 
trejetas aikštingų bobų ir atimtų jai tą malonumą? 
Blusius, Blusius! Jeigu nepatinka Blusius, tai 
nusimesk tą negražią išnarą, apsisiausk švariu dra
bužiu ir būsi nebeatpažįstamas, tartum naujai gimęs. 
Tai kodėl gi Blusiai šitaip nepadaro? Jie Vokietijo
je galėjo persikrikštyti į bet kokį vabalėlį, net į Die
vo Karvutę. Nė šuo nebūtų sulojęs dėl tokio pakeiti
mo. Galėjo paprašyti stovyklos komitetą, tas brūkš
telėtų pažymėjimą, ir Blusius gal sužydėtų Dieme
džiu ar nuo tos dienos nešiotųsi su savim garsaus ku
nigaikščio Šarūno pavardę. Kodėl gi Blusius anuo
met šito nepadarė, o dabar susiperdusi boba laksto 
paskui savo Blusiukus su reikalavimais ir kabinėja
si kitiems į skvernus. Dar net kitas dvi prikalbino — 
įsteigė ponišką draugijėlę. Atsirado, matai, plikbajo- 
riški filomatai-filaretai!

Veronika ieškojo atsakymo. Kodėl gi Blusius 
ne Diemedis, ne Šarūnas, ne Dievo Karvutė? Matyt, 
jis nori išsiskirti ir pasilikti dar ponu bajoru- Prose
nelis. senelis- ir tėvas buvo Blusevičiai ir tik sūnus 
mužikišku kirviu apsikapojo savo pavardę, kad bū
tu panašesnis į šalia jo gyvenusį ūkininką Kūlį ar 
Rueį ar kalvį Kuzmą, kurie naujaisiais laikais, tur 
būt, stipresni jautėsi už ruginiais šiaudais savo kar
ves šeriančius Blusevičius ir Sviestavičius.

Namie Veronikai nelindo vakarienė. Nesėkmin
ga buvo diena. Ji kaltino ne tik moteris, o ypač Blu- 
sienę, bet ir Kuzmą, kad jis toks atšakus, ir jo sūnų 
Vytautą. Jie čia, matyt, irgi yra prikišę savo nagus į 
tą erzelį. Bet ji nusistatė išsijungti iš tos bajoriškos i

istorijos. Tegu sau visi pasikaria ant to paties me
džio šakų ir dar kad vienam virvės gale kabotų trys 
bobos, o kitam — užsispyrėlis Kuzma!

Kitą sekmadienį Veronika jau buvo užmiršusi 
tą linkėjimą pasikarti, ir pamokose viskas praėjo, 
kaip sviestu patepta. Pertraukos metu ji kelis kartus 
ėjo į kiemą pasiklausyti vaikų alasingo klegėjimo, 
bet nieko neišgirdo. Dar kitą sekmadienį ji važiavo 
ypač linksma. Matyt, aprimo viskas. Bet šįkart ne
pasirodė nė vienas Blusiukų. Ji laukė. Gal po per
traukos bus, gal autobusas per vėlai atvažiavo, kai 
sekmadieniais jie rečiau vaikščioja. Tačiau pertrau
kos metu koridoriuje jos laukė pirmininkas Grigo
nis.

— Dabar tik išleidau ponią Blusienę, — pasi
sveikinęs pradėjo jis.

— Ar vaikai serga?
— Ne, vaikai sveiki. O ji atbėgo pas mane 

skųstis dėl tos pavardės. Reikia ką nors daryti. Jos 
du vaikai. Sviestavičių vienas. Kmitų vienas. Aš ne
žinau... Jei visi nebeateis... Gal išmesti Kuzmos Vy
tautą? Geriau keturi, negu tas vienas. Reikia prisi
taikyti prie žmonių. Tikra bėda!

— Ką gi jis, pirmininke, padarė, tas Vytautas? 
— paklausė Veronika.

— Blusiukai ir Blusiukai...
— Jie ir yra Blusiukai, tamsta. O kas gi jie 

yra? — paskubom išbėrė Veronika ir tuoj pat prisi
minė, kad tai yra Kuzmos žodžiai ir pažiūra.

— Gal tamsta juos pamokytum atskirai? Su
prantu, tamstai reikėtų daugiau laiko sugaišti.

— Atsirado, matai, ponai bajorai! — su pyk
čiu paskubėjo Veronika.

— Na, dėl bajorų, ponia, tai ir aš kaip ir bajo
ras, — atsakė Grigonis. — Mano tėvas dar mėgdavo 
lenkiškai pašnekėti- Visoj parapijoj vienas toks bu
vo, kaip tamsta sakai, ponas bajoras.

— Negali būti!
— Tikrai, ponia.
— Aš tikiu, tikiu, pone pirmininke. Nežinojau, 

bet tikiu. O stebiuos aš tik tuo, kad į šitą miestą su
sirinko tiek daug Lietuvos ponų bajorų. Žiūrėk, jau 
keturis pažįstu. Galima būtų steigti atskirą respub
liką.

— Ne, mes respublikos nenorim, ponia. Aš sa
kau, kaip yra. Be to, noriu ponią pataisyti: Kurnėtos

ir Sviestavičiai nėra jokie bajorai. Tokiais jie ir ne
sinešė. Blusienė, matyt, prikalbėjo savo kaimynes, 
tai ir laikosi dabar visos. Bet atskiros respublikos 
mes tikrai nenorim. O gal kartais Blusienė ir norėtų, 
— šyptelėjo jis.

— Bet norėtumėt atskirą mokyklą turėti! Ne, 
aš neturiu laiko atskirai mokyti kiekvieną vaiką, — 
ir ji apsigrįžo ir nuskubėjo į klasę. Paskutinis kartas! 
Gal ji turėjo pasakyti Grigoniui jau dabar, kad rei
kalas baigtas, ir važiuoti sau namo? Bet argi ji bėgs 
iš klasės ir gaudys Grigonį? Suspės po pamokos pa
simatyti ir pasakyti. Bet pamoka jos tikrai bus pas
kutinė.

Stengdamasi susikaupti, Veronika niekur nesu
triko. Ji klausinėjo vaikus ir aiškino jiems, o tuo pat 
metu akimis sekė veidus, tartum norėdama susirinkti 
visų atvaizdus ir išsinešti su savim, kad paskui atsi
mintų, kaip kuris atrodė. Gal kada nors gyvenime ji 
susitiks juos, tegu ir ne visus, bet jau ištįsusius ir ne
be tais smulkučiais veidukais, gal jau suaugusius 
moteris ir vyrus- Pratars jie savo pavardes, o Veroni
ka tuomet ištrauks iš savo atminties gilumų senuo
sius, vaikiškus jų atvaizdus ir palygins. Va, koks tu 
buvai anuomet, vaikeliuk!

Baigdama pamoką, ji pasakė:
— Aš daugiau jau nebemokysiu jūsų, — pasa

kiusi atsisveikino, liepė pasėdėti ir palaukti pirmi
ninko Grigonio, kuris nurodys, kada susirinkti.

— Paleisk, tamsta, juos atostogų, — paprašė 
Grigonis, o paskui jiedu susėdo abu prie staliuko, 
atokiau nuo kitų žmonių, ir iš naujo pradėjo kalbą. 
Ką gi, Dieve, padarysi su tom bobom? Perdegs vis
kas ir pasibaigs. Reikia tik truputėlio kantrybės, po
nia, sakė jis, ir visi ponai bajorai aprims. Grįžkit 
rudenį, grįžkit, ponia, miela ponia, sakė jis. Kad pa
sikalbėjimas nuoširdžiau eitų, pirmininkas Grigonis 
atnešė Veronikai stikliuką saldaus gėrimo ir dar 
sėsdamasis pagyrė savo pirkinį.

— Žiūrėsim rudenį, — pasakė Veronika, kai 
jai nusibodo ginčas ir pirmininko įtikinėjimai. Bet 
ji išėjo nutarusi nebegrįžti. Ateisi, ir vėl prasidės bo
bų lakstymas ir skundai. Net ir taip nutarusi, ji vis 
dėlto autobuse susigraudino. Ašaros, girdi, byra! Ko 
gi dabar tos ašaros? Ar jai gaila tų sekmadienių, kai 
jos valioj būdavo šitiek vaikų? O gal Grigonio at
neštasis saldaus gėrimo stikliukas dabar sugraudino 
ją? Stikliuką ji išgėrė iki dugno. O gal jai pagailo 
pirmininko Grigonio? Šitaip jis nuoširdžiai kalbėjo, 
tarpais net užsirydamas savo žodžiais, kad, rodos, 
imtum ir atiduotum žmogui širdį, kaip ir jis tau.

Toliau autorius pereina jau į bėgamojo gy
venimo kroniką. Bet ir toje kronikes da
lyje jis tebėra rezistentas, kuris skelbia ko
vą visiems padedantiems ginklus, norin
tiems susitaikyti su esamąja padėtimi Lie
tuvoje, girti tai, kas ten vyksta, ar pradėti 
bendradarbiauti. Įžiūri jis neteisingą ke
lią „Metmenų“ žurnalo rašymuose apie 
„trečiąjį frontą“, „Vienybėje“ ir kitur (net 
ir „Europos Lietuvyje“ kadaise Tavo Jono 
viename pasisakyme), išnagrinėja atskirų 
asmenų klaidingą laikyseną, pasmerkda
mas tokios rūšies pakeleiviškąjį liberaliz
mą ir primindamas Vilniaus universiteto 
prorektoriaus J. Eulavo 1940 m. pasakytuo
sius žodžius apie liberalus-minkštapilvius.

Taigi Bronys Raila šioje knygoje reiškia
si kaip neatlaidus antibolševikas ir priešas 
visų tų, kurie vienais ar kitais sumetimais 
jau laiko akis įspyrę į Vilnių ir iš tenykš
čių įstaigų pradeda semtis stiprybę. Jis kri
tiškai žiūri ir į lietuviškų politiškų veiks
nių pamėgimą pasitenkinti daugiau kalbo
mis. Bet, baigdamas šią savo knygą, jis su
randa mūsų aplinkoje ir teigiamų dalykų, 
o taip pat išvardija visą krūvą sąlygų, ku
rias turėdami galėtume susilaukti daug ge
ra. Tokios išvados ypač malonios, nes turi 
gi ar gali būti ir kas nors teigiama.

Bet šioje knygoje, imdamas medžiagą iš 
bėgančio gyvenimo, Br. Raila ne kartą pri
mena. kad keičiasi laikai, o taip pat ir mes 
juose. Prasitaria jis ir apie savo pažiūrų 
keitimąsi. Tas jo keitimasis, sakytume, pa
stebimas ir tarp abiejų paskutiniųjų kny
gų. Pasirodęs šioje knygoje kaip neatlaidus 
bendradarbiautojų ir nuolaidžiųjų kriti
kas, „Dialoge su lietuviais“ mūsų kroniki
ninkas suveda sąskaitas ir su tais, kurie 
griežtai pasisako prieš bendradarbiavimą. 
Bet į tą pasikeitimą atsakymo tektų ieškoti 
paties B. Railos pasisakymuose. ..Dialoge 
su lietuviais“, kalbėdamas apie gyvenimo 
keitimąsi, jis, be kita ko, yra taip prasita
ręs: „Jis ėjo ir eina, tik su tuo skirtumu, 
kad lietuvių tauta tėvynėje susigriebė, at
sipeikėjo, po kruviniausių pralaimėjimų 
vis dėlto atlaikė sunkiausius smūgius, tar
tum iš naujo susirado save ir susibūrė, 
nuožmiose okupacijos įtampose tartum iš 
naujo atgimė valia atlaikyti, išsilaikyti, ne 
Žū4i,- b^t-'būti! — kai tuo tarpu išeivija tolo 
nuo Lietuvos ir jos padėties supratimo, 
dvasiškai silpo ir skaldėsi, beviltiškai įšalo 
savo senų, laiko ir įvykių perblokštų poli
tinių ir ideologinių pozicijų griuvėsiuose“. 
Tai, tur būt, ir turėtų paaiškinti šį Er. Rai
los pasikeitimą. K. Abr.

J. AUGUSTAITYTĖS-VAIČIŪNIENĖS 
POEZIJA

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė — mūsų 
vyriausiosios kartos poetė, pradėjusi eilė
raščius spausdinti jau 1915 metais. Su savo 
eilėraščiais Lietuvoje ji reiškėsi daugelyje 
periodinių leidinių, laikraščių ir žurnalų, o 
pirmąjį rinkinį paleido į žmones tik 1931 
m. Nedaug mūsų poetų sugeba šitaip ilgai 
laukti savo rinkinio. Tai pavyzdinis kant
rybės įrodymas.

J. Augustaitytės-Vaičiūnienės kuklumo 
pavyzdys yra ir tai, kad ji, prieš išleisdama 
pirmąjį savo rinkinį, buvo dalyvavusi ne 
tik periodiniuose leidiniuose, bet ir anuo
met dėmesį atkreipusiose poezijos antologi
jose Pirmasis dešimtmetis ir Aukštyn.

Gyvendama svetur, ji išleido dabar jau 
tris rinkinius. Naujausiasis, kurį išleido 
šiais metais neseniai J. Karvelio Prekybos 
Namai Čikagoje, yra Rūpestis, 132 pusla
pių knyga. Jame spausdinami eilėraščiai, 
rašyti pradedant 1958 m. ir baigiant 1969 
m.

J. Augustaitytės-Vaičiūnienės poezija 
yra tradiciška. Poetė prisilaiko klasinio ei
liavimo ir neieško kokio nors formalinio 
išradingumo. Eilėmis ji aprašo savo dides
nius rūpesčius ir susidūmojimus, religi
nius, patriotinius, žmogaus ir pasaulio liki
mo svarstymus.

J. AUGUSTAITYTĖ-VAICICNIENĖ 
BESIBAIGIANTI DIENA

Diena baigsis. Argi nežinojai, 
Kad jai lemta baigtis?
Dega sodai, kvepia uogienojai.
Išparduotas kraitis.

Diena gęsta. Vakaras lyg dūmai, 
Lyg namų degėsiuos.
Skęsta toliuos vieškelių platumai.
Tuoj tamsa apglėbs juos.

Diena miršta. Tylūs pasiliekam, 
Iškalbėję viską.
Vieno žodžio nepratarę niekam, 
Kurs užgesęs tviska.

(iš rinkinio Rūpestis)

BERNIUKŲ CHORAI
1966 m. D. Jakubonis ėmėsi organizuoti 

berniukų chorą Kaune, kuriame dabar dai
nuoja 200 mokinių. 1970 m. dainų šventėje 
Kaune jam buvo pripažinta pirmoji vieta. 
Jo repertuarą sudaro lietuvių liaudies dai
nos, klasikai ir šių dienų Lietuvos muzika. 
Choras pasirinko „Varpelio“ vardą.

Dar berniukų chorai yra: „Ąžuoliukai“ 
Vilniuje, „Gintarėlis“ Klaipėdoje ir „Vytu
rėlis“ Kapsuke (Marijampolėje).

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PRISTATYTA V. ALANTO KNYGA

„Nidos“ knygų klubo išleistoji V. Alanto 
knyga „Nemunas teka per Atlantą“ St. 
Butkaus vardo šaulių kuopos Detroite bu
vo pristatyta visuomenei.

Knygos pristatymo programa buvo labai 
gražiai ir įdomiai atlikta, dėl to „Naujie
nų“ korespondentas A. Nakas pasidžiaugė: 
kad šitaip būtų pristatomos visos knygos!

AUŠROKAI RINKSIS
Šįmet sukanka 50 metų, kai Kauno 

„Aušros“ gimanzija gavo tą vardą.
Ta proga buvę gimnazijos mokytojai ir 

mokiniai ruošia visuotinį suvažiavimą 1971 
m. gegužės 29-30 d. d. Toronte (Kanada).

THE BALTIC REVIEW
New Yorke leidžiamojo „The Ealtic Re

view“ Nr. 37 apie Europos saugumo konfe
renciją ir Baltijos valstybes rašo V. Sidzi
kauskas, apie Lietuvos nepriklausomybės 
kilmę po Pirmojo pasaulinio karo A. E. 
Sennas, apie sovietinę socialinės taikos 
techniką L. Vahter, apie Lietuvos tarptau
tinę padėtį M. Brakas.

Šio numerio vyr. redaktorius Br. Nemic- 
kas, kiti redaktoriai — L. Vahter ir I. Raa- 
mot.

DAKTARAS V. MARKAVIČIUS
Vroclave gyvenąs ir ten politechnikos 

institute dirbąs, bet Lietuvoje gimęs Vy
tautas Markavičius apgynė technikos moks
lų disertaciją ir gavo daktaro laipsnį.

Jis esąs ir aktyvus Lenkijos lietuvių vei
kėjas, ilgametis Vroclavo kultūros draugi
jos pirmininkas, „Aušros“ leidinio redak
cijos narys, pernai išėjusio „Vroclavo lietu
vio“ redaktorius.

VRACLOVO LIETUVIS
Lenkijos lietuvių kultūros d-ja Vraclove 

išleido žurnalo pobūdžio leidinį „Vraclovo 
Lietuvis“. Redaktorius yra inžinerijos ma
gistras Vytautas Markevičius.

leidinys turi 26 psl. ir atspausdintas lie
tuvių ir lenkų kalbomis.

KONKURSAS BE LAIMĖTOJO
„Dirva“ jau eilę metų skelbia novelės 

konkursus. Simas Kašelionis tam reikalui 
kasmet vis paskirdavo dolerių.

Deja, praeitų metų’ konkursas baigėsi 
liūdnai: komisija priėjo išvados, kad nė 
viena novelė nėra verta premijos.

Tai liūdnai konkurso pabaigai atžymėti 
[„Dirva“ net vedamąjį paskyrė, kuriame, be 
| kita ko, rašoma: „Premijos nepaskyrimo 

atvejis turi užaliarmuoti autorius, kad li
teratūrinis konkursas reikalauja maksimu
mo pastangų ir darbo“.

SUDIE P. ANDRIUŠIUI
Iš „Mūsų Pastogėje“ išspausdintojo nek

rologo matyti, kad rašytoją Pulgį Andriu- 
šį pakirto astma. Labiau negaluoti jis ėmė 
grįžęs iš 1968 m. kelionės į JAV. Ypač jį 
sukrėtė, kai paaiškėjo, kad dingo jo para
šytosios J. J. Bačiūno biografijos rankraš
tis ( tam darbui parašyti jis buvo -pasky
ręs porą metų).

Laidotuvėse pasakyta daug kalbų. Be ki
ta ko, V. Dumčius atsisveikindamas pasa
kęs, kad „kai dulkėtu Tauragnų vieškeliu 
atjos raitelis į Gaidžių kaimą pranešti Pul- 
gio ainijai, jog jį ištiko mirtis, Silio ežere 
traukdami valkšną žvejai sustos minutėlei 
ir persižegnos“.

P. Andriušis yra gimęs Gaidžių kaime.

PRIIMTI Į TARPTAUTINĘ DRAUGIJĄ
Pernai Paryžiuje įsteigta tarptautinė li

teratūros kritikų draugija, kurios nariais 
priimti ir lietuviai Kostas Korsakas ir Vy
tautas Kubilius.

//Z
S E 
9

PRimCi
KAS ŽEMĖJE VERTINGIAUSIA?

Kiekvienas mūsų turime savo mėgiamą 
daiktą, asmenį ar net idėją, kurios be poil
sio siekiame, žinoma, tai yra, daugiau ar 
mažiau, asmeniški dalykėliai ar sumany
mai. Kuris nieko nauja nebesiekia, nebe
ieško, jau yra, pasakykim, miręs.

Bet ar yra tokių vertybių, kurios būtų ly
giai visų vertinamos, branginamos ir vi
siems prieinamos?

Yra!

• **

Žinome, kad tuoj po Kristaus įžengimo į 
dangų gerai išsimokslinęs žydas, vardu 
Saulius, degė didžiausia neapykanta visų 
krikščionių. Jo idealas buvo — juos visus 
išnaikinti. Bet Kristus tą savo mokslo per
sekiotoją pakviečia dirbti naują darbą. Ir 
visai priešingai jo norams. Skelbti Kristaus 
mokslą, būti apaštalu.

Dabar jau Paulius pamato prieš savo 
akis kitą vertybę. Kaip jis į ją žiūri, o su 
juo kartu ir mes?

Koks nuostabus dalykas būtų kalbėti vi
sų žmonių ir angelų kalbomis! Pasiekus to
kią vertybę, jau daugiau nieko nenorėtu
me.

Šv. Paulius gi sako, kad ne.
Turėti pranašystės dovaną? žinoti savo 

ir kitų ateitį? Kiek daug būtų galima pa
tarnauti visai žmonijai!

Apaštalas mums sako: ne.
žinoti visas paslaptis ir mokslą? Kasmet 

laimėti Nobelio ar kitą kokią premiją. Ak, 
kokia garbė!

Šv. Paulius užsispyręs sako: ne.
Tai įsigyti tokį tikėjimą, kad galėtum 

kalnus perkelti? Tapti pasaulinio garso 
labdariu ir visus vargšus turtingais pada
ryti? O gal dėl kokio nors gero tikslo duoti 
savo kūną sudeginti?

Šv. Paulius dar karščiau purto galvą ir 
sako:

— Ne! Tai ne pats didžiausias dalykas 
žemėj!

— Tai kas gi? Pasakyk mums, Apaštale!
— Meilė!, — atsako jis.
Savaime aišku, kad šv. Paulius turėjo 

mintyje Dievo ir artimo meilę.
Štai kas yra vertingiausia, naudingiausia 

ir visiems pasiekiama šiame pasaulyje.
Kadangi mes visą laiką ligi šiol kalbėjo

me apie mūsų, kaip krikščionių, veikimą, 
tad ir nepamirškime, kad visas mūsų min
tis. žodžius ir darbus turi persunkti meilė.

Tos meilės mes neimkime teologiškai ir 
plačia prasme, bet pavadinkime ją kasdie
niniu žodžiu — nuoširdumu. Ką 
darome, darykime nuoširdžiai.

Šv. Paulius pats mums padeda, paaiškin
damas, kokia ta meilė (nuoširdumas) turi 
būti.

— Meilė yra kantri, maloninga. Meilė ne
pavydi, nesielgia sauvalingai, nesipučia. Ji 
yra nesididžiuojanti. neieško savo naudos, 
nesusierzina, neįtaria piktume, nesidžiau
gia neteisybe, o džiaugiasi tiesa: visa nu
kenčia, visa tiki, viskuo viliasi, visa pake
lia (1 Kor. 13).

Dabar jau mokėsime, kaip dirbti Kris
taus Bažnyčioje ir tarp savųjų ir tarp sve
timųjų ,O to darbo tiek daug! Savimeilės 
piktžolės smaugte smaugia nelaimingą 
žmoniją. Ir jei greit ta nedorybė nebus su
naikinta, pasaulio laukia baisi katastrofa. 
Ginklą su ja kovoti į mūsų rankas paduoda 
šv. Paulius. Ir kovokime narsiai ir ištver
mingai.

A. J. S.
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Anais senaisiais laikais
KAUNAS VIZITUOJA MANCHESTER!

LIETUVOJE
Manchesteris ir jo apylinkės yra Angli

jos pramonės centras. Todėl ir Mancheste
rio miestas, kuris yra už 36 mylių nuo jū
ros, turi savo uostą, nes išbujojusiai pra
monei prireikė lengvai prieinamų ir pigių 
transporto priemonių. Tai prekybininkų ir 
pramonininkų pastangomis buvo iškastas 
„Manchester Ship Canal", kuris tiesiogiai 
sujungė Manchester) su jūra. Kanalą ati
darė karalienė Viktorija 1894 m. gegužės 
21 d. Nuo to laiko ir pradėjo įvairių pasau
lio kraštų laivai plaukti į Manchester). Kai 
Lietuva įsigijo savo prekybos laivyną, tai 
ir mūsų laivai pradėjo vežti savo krašto 
gaminius į Angliją. Pradžioj jie plaukdavo 
tik į artimesnius Anglijos uostus, bet kai 
Lietuva įsigijo stambesnių laivų, tai tie 
jau galėjo leistis ir į tolimesnes keliones. 
Pirmasis Lietuvos laivas į Manchester) 
įplaukė tik 1938 m. Tai buvo Lietuvos gy
venime žymus ekonominis ir kultūrinis 
įvykis.

1938 m. gegužės mėn. pradžioj „Lietuvos 
Baltijos Lloydo“ laivas „Kaunas“, pakrau
tas miško medžiaga, iš Klaipėdos uosto iš
plaukė į Manchester). Laivui vadovavo jū
rų kapitonas B. Krikštopaitis ir jo padėjė
jas pirmasis šturmanas Daugėla. Kartu ke
liavo ir Prekybos laivyno korespondentas 
S. Vainoras, kurio įspūdžių aprašymais (žr. 
„Jūra“, 1938 m. Nr. 5) pasinaudoju. Pake
liui laivui teko sustoti Liverpoolio uoste. 
Mersey upės įlankoje, nes pataikyta at
plaukti atoslūgio metu.

Kelias valandas palaukus, prasidėjo po
tvynis, o kai jau buvo pakankamai van
dens, tai laivas Eastham šliuzais įplaukė į 
kanalą (šliuzas — įtaisinys laivams išvesti 
iš vieno vandens ploto į kitą, kuris nuo pir
mojo skiriasi vandens lygiu). Plaukiant ka
nalu, iškilo galvosūkis, ką daryti su laivo 
stiėbais. Skersai kanalo yra daug tiltų, už 
kurių gali užkliūti laivo stiebai, jei jie yra 
aukštesni kaip 55 pėdos nuo vandens pa
viršiaus. Tai reikia nuimti viršutinę stiebo 
dalį, o sugrįžus į jūrą vėl ją uždėti. Bet ka
pitonas apskaičiavo, kad laivas gali pra
lįsti tiltų apačia, ir atsisakė minties piauti 
stiebus. Nors akys rodė klaidinantį aukštį, 
bet apskaičiavimai buvo tikslūs, ir visur 
laimingai praplaukta.

Po aštuonių valandų kelionės kanalu ge
gužės 6 d. vakare laivas įplaukė į Manches- 
terio uostą. Taip pirmą kartą šiame uoste

Stiaitytaju taukai
SAVA NUOMONĖ

Siųsdamas „Europos Lietuvio" prenume. 
ratą ir atsilygindamas už kalendorių, Ec
cles gyventojas A. Mažeika, be kita ko, 
laiške rašo:

„Gyvendamas demokratiniame laisvame 
krašte ir būdamas didelis demokratas, tu
riu teisę pareikšt savo nuomonę, nekreip
damas dėmesio, ar kam nors patinka, ar 
ne.

„Europos Lietuvis“ nėra grynai demo
kratiškas ir beveik neįdomus, jis tarnauja 
buvusio fašisto Lietuvos diktatoriaus Sme
tonos linijai.

„Aš žinau, 'kad „E. L.“ nekreips dėmesio į 
kažkokio durniaus Mažeikos pastabą ir

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kuri laiką ji yra dar 
suorgani avusi

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 Akc. 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

suplevėsavo Lietuvos vėliava, kurią atvežė 
mūsų laivas „Kaunas“.

Kaip reikalauja jūrininkystės taisyklės, 
kapitonas pirmiausia vizitavo Lietuvos 
garbės konsulą ir jam pranešė, kad atvyko 
laivas. Garbės konsulas, atvykęs kartu su 
savo sūnumi, apžiūrėjo savo atstovaujamo 
krašto laivą, susipažino su jo vadovybe ir 
jūrininkais. Keletą valandų pasisvečiavęs 
išėjo su gera nuotaika, išsinešdamas pui
kiausią nuomonę apie lietuvius.

Kitos dienos vakare „Pienocentro“ at
stovas Manchesteryje P. Šveikauskas laivo 
vadovybę nuvežė į Lietuvių klubą. Pats 
klubas svečiams atrodė gana kuklus ir ne 
per jaukiausias. Bet sienose kabantieji mū
sų tautos didžiųjų veikėjų paveikslai suda
rė labai malonų įspūdį. Tai buvo mūsų 
bendrosios gimtinės simboliai. Svečiai susi
pažino su jaunimu, ir pradėjo megztis nuo
širdūs santykiai. Buvo atvykusių ir keletas 
senesniosios kartos lietuvių. Jie su dideliu 
smalsumu sekė svečius ir įsidrąsinę pradė
jo karštai spausti rankas. Jiems buvo la
bai įdomu sužinoti ką nors apie Lietuvą ir 
jos laivyną. Žinoma, buvo ir tokių, kurie 
žinojo, kad Lietuva turi savo laivyną. Bet 
tų lietuviškų laivų ir jūrininkų dar nė vie
nas nebuvo matęs. Tai buvo didelė naujie
na, kuri tą patį vakarą pasklido po visa 
Manchester). Tuoj visi lietuviai sužinojo, 
kad yra atplaukęs Lietuvos laivas ir jį ap
tarnauja lietuviai jūrininkai. Sekančią die
ną jau buvo pilnas klubas žmonių, kurie 
rinkosi pamatyti iš Lietuvos atvykusių ne
paprastų svečių. Nuoširdžiai pasikalbėta ir 
susitarta rytojaus dieną (tai buvo sekma
dienis) suruošti bendrą susipažinimą.

Išaušo gražus ir saulėtas sekmadienio 
rytas. Uoste tylu ir ramu, nes tai poilsio 
diena, šventadieniškoj nuotaikoj išsirikia
vę svetimų kraštų laivai, tarp kurių stovi 
ir mūsų „Kaunas“. Ir štai iškyla netikėta 
staigmena. Apie pietus į mūsų laivą pradė
jo rinktis Manchesterio lietuviai, kurie sa
vo linksmomis kalbomis pakeitė ramią sek
madienio nuotaiką. Kitų laivų jūrininkai 
net per bortus persisvėrę atidžiai stebėjo ir 
klausinėjo, ko į tą laivą susirinko apie šim
tinė žmonių. Visi linksmi ir patenkinti, lyg 
matytų ką nors nepaprasta, žinoma, jiems 
buvo sunku suprasti, kad žmonės susirinko 
pamatyti savą, lietuvišką laivą, kurio stie
be plevėsuoja tautinė vėliava. Mancheste- 

rems toliau diktatoriaus draugus ir jo užta
rytojus, o apie demokratiją nei girdėt ne
nori.

„Kodėl aš siunčiu pinigus už „E. L.“ už 
1971 metus? Todėl, kad aš esu didelis Lie
tuvos patriotas, ir, tikiuosi, gal pripras mū
sų ponai prie demokratijos, nors maža vil
ties, vargu ar atpratinsi vilką nuo miško“.

PONUI M. S. R.
Labai malonu, kad yra norinčių pasikal

bėti apie daržininkystę. Malonu, kad paža
dėta daugiau šviesos apie žemės darbo filo
sofiją. Netikiu, kad škotai būtų „tamsūs“, 
netikiu, kad senasis Pranciškus nežino t 
apie jau seniai populiarias trašas. Negi 
būtų, kaip toje dainoje:

...„nei skaityti, nei rašyti maskoliai ne
duoda.

...tegu, sak.o, Lietuvėlė bus tamsi ir juo
da.

Pats senis Pranciškus daugiau nusimano 
ir žino, negu pasislėpęs po M. S. R. nupa
sakoja. Kadaise bandžiau stambmenomi 
duoti konkrečių faktų apie trąšas ir jų re: 
kalingumą, nes be šių žinių neverta nė kas
tuvo liesti. Mes nesakome, kad virėja tur: 
užsidėti žiurstą, naudoti peilį, keptuvę. Mer 
kalbame, kokie maisto produktai geriausi 
ir naudingiausi mūsų nuodėmingam kūnui, 
kaip geriau pagaminti, kad būtų gauta ko 
daugiausia proteinų, vitaminų arba kalori
jų. Ar čia filosofija? Juk jei aš iškasiu bul
vę, buroką ar svogūną, tai turiu atgal že
mei grąžinti tą patį svorį. Čia ne filosofija, 
o kaimo bobutės sveika logika. Vien gumi
niai batai, kastuvas ir grėblis neduos gra
žių rožių ir vešlių daržovių.

Norint nupenėti kiaulę, jautį, kalakutą 
i ar triušį, reikia vartoti skirtingą maistą ir 
mitybos metodą. Tas pats yra ir su rožė
mis, kopūstais ir arbūzais.

Tiek to, neimk, M. S. R., mano pašneke
sio už blogą. Daržininkams irgi juoktis 
sveika. Tik nesinaudokime tokiu žargonu, 
kaip ..Auld Frank". Kam darkyti svetimą 
kalbą, kurios dar tinkamai nemokame? Tas 
žargonas nėra juokingas. Gana jau mes sa
vo kalbą sudarkėme sakydami „ar jau at
likai šopingą?“ (apsipirkai). „kokioje šil
toje dirbi?“ (pamainoje). Gal dėl to M. S. 
R. ir rašo tik pirmąsias raides savo kuk
laus vardo.

Spėlioju jų reikšmę ir nežinau, ar tai 
reiškia Mirusiųjų Sielų Rėmėjas, ar Mažų 
Sliekų Rinkėjas.

Ei, daržininkai, pavasaris artėja, į darbą 
dienų per mažai, žydi sodai, laukai ir dar
žai.

V. Antlruškevičius

riečiai apžiūrėjo laivą, jo įrengimus ir vis 
šio ar to klausinėjo. Taip pat jiems buvo 
įdomu pamatyti laivo tarnybą, jūrininkus.
ypač kapitoną. Juk kapitonas eina dideles 
ir atsakingas pareigas ir yra gerbiamas 
kiekvienoje valstybėje. O čia lietuvis ka
pitonas, tokių pat tėvų vaikas, kaip ir jie, 
atvairavo laivą per jūras ne blogiau, kaip 
kitų valstybių prityrę seni kapitonai.

Apžiūrėjus ir susipažinus prasidėjo lai
ve vaišės. Jūrininkai svečius pavaišino deš
romis, juoda kaimiška duona ir skaidria 
degtine, šios vaišės priminė išeiviams jų 
mielą gimtąjį kaimą, nerūpestingą jaunys
tę, laukų darbus ir jų vaišingas pabaigtu
ves. Pasisvečiavus laive, visi vyko į Lietu
vių klubą. To laikotarpio žymus Manches
terio lietuvių veikėjas Muraška pasamdė 
autobusą, kuris atvežė visus laivo jūrinin
kus. O laivo vadovybę pats savo mašina 
parsivežė į savo namus. Vakare pilnas klu
bas prisirinko vietos lietuvių. Už gausiais 
valgiais apdėtų stalų susėdo visi jūrinin
kai, pradedant kapitonu ir baigiant virtu
vės berniuku.

Ir patiems jūrininkams buvo reta ir pri
simintina proga, kad taip visi galėjo ben
drai susirinkti ir linksmai praleisti laiką. 
Vaišių metu buvo pagerbtas laivo kapito
nas, ir ta proga žodį tarė ‘kun. Slavinas. Po 
vakarienės vyko bendras pasilinksminimas. 
Su jaunomis dukromis pašokta, su mamy
tėmis padainuota, su tėvukais išgerta drą
sinančių gėrimų. Ir šitą malonų susitikima 
Manchesterio lietuviai ir jūrininkai labai 
'Tcai prisiminė ir susirašinėdami dalijosi 
įspūdžiais. Taip vyko dviejų valstybių, bet 
vienos tautos žmonių susitikimas, kuris 
tuos glaudžiai suartino su tėvyne ir sveti
mame krašte gyvenančiais išeiviais.

Minimasis laivas buvo statytas 1931 m. 
Porscrunde, Norvegijoje. Tada jis buvo pa
vadintas „Vardefjell“ vardu ir priklausė 
A/S Filefjell bendrovei, kurios savininkai 
buvo Olsen ir Ugelstad. Laivo ilgis 246 pė
dos, plotis 38 pėdos, tonažas 2.400 brt. Lai
vą „Lietuvos Baltijos Lloydas“ nupirko 
1937 m. ir pavadino „Kauno“ vardu. Tuo
met tai buvo pats didžiausias ir moderniš
kiausias Lietuvos laivas.

„Naujienų“ pranešimu (žr. 1970 m. Nr. 
167), antrojo karo pradžioje „Kauno“ laivą
kliudė vokiečių paleista torpeda, ir jis nu
skendo Šiaurės jūroje. Buvęs tolimojo 
plaukiojimo jūrų kapitonas Br. Krikštopai
tis dabar gyvena Amerikoje.

V. Vytenietis

BĖGTE 177 KM
Meksikos valstijoje Čiuaua gyvena indė

nų tarahumaros gentis, kurioje yra 50.000 
žmonių. Apie šiuos žmones pasakojama, 
kad jie esą fenomenalūs bėgikai. Atlikti 
eksperimentai tai visiškai patvirtino. Au
toritetinga komisija stebėjo, kaip didelė 
grupė bėgo 177 km.

Net šios genties vaikai gali nubėgti at
stumus, kurie nustebintų daugelį sporti
ninkų. Ta pati komisija pranešė, kad, jai 
matant, grupė 6-10 metų amžiaus vaikų 
daugiau kaip 2 km aukščiau jūros lygio 
10 km nubėgo per 70-80 min. Praėjus pen
kioms minutėms po šio savotiško marato
no finišo, dešimtmečio nugalėtojo pulsas 
buvo 132 smūgiai per minutę.

Tyrinėjimai įtikino komisiją, kad bėgi
mo metu indėnai deguonies ir energijos 
sueikvodavo dešimteriopai daugiau negu 
paprastai, ir kur kas daugiau, negu laiko
ma galima. O šios genties žmonių tris ket- 
zirtadalius maisto sudaro kukurūzų pro- 
duk'.ai, pagrindinis baltymų šaltinis yra 
pupelės, mėsos jie retai tevalgo. (M. ir G.)

TARP KITA KO
Vakarų Vokietijos laikraščiai jau rašo, 

kad Sov. Sąjunga susvyravusi dėl kancle
rio Brandto vedamosios Ostpolitik — Ryti 
politikos. Atėjęs į valdžią, Erandtas, atro
do, pirmuoju savo uždaviniu laikė daryti 
visokiausias teritorines nuolaidas, bet su
tarti su Sov. Sąjunga, Lenkija, Čekoslova
kija, kad būtų pasiekta ko didesnio atoslū
gio. Toksai nusistatymas buvo visiškai nau
jas Vokietijos užsienio politikos ėjimas. Li
gi tol valdę krikščionys demokratai, nors 
vadinami revanšistais ir kitokiais nešva
riais epitetais, laikėsi griežto nusistatymo: 
nė per tašką nenusileisti, ypač nepripažinti 
tų sienų, kurias jėga primetė Sov. Sąjunga.

Brandto užsimojimas, aišku, negalėjo bū
ti palankiai priimtas opozicijos. Jo politi
ka nepatenkinti ir pavergtieji. Jeigu 
Brahdtas pripažįsta 'pokarines sienas, tai 
išeina, kad Sov. Sąjunga taip ir sėdės tuo
se kraštuose, kuriuos ji yra užėmusi. 
Brandtas. žinoma, gali atsižadėti tik vokiš
kų žemių, už kitų kraštų teritorijas duoti 
parašą niekas jo neįgaliojo. Tačiau ir be 
įgaliojimų aišku, kad jei sąjungininkai pri
taria tokiai Vakarų Vokietijos nuolaidų po
litikai. tai su mažesniais kraštais, ypač pa
vergtais, niekas nesiskaitys, niekas nebus 
linkęs jų balso klausytis.

Bet ko gi susvyravo Maskva, jei vokiečių 
laikraščių spėliojimas teisingas? Tos sutar
tys su Brandtu jai turėtų būti kaip medus. 
Brandtas savo parašu juk atsižada jėga 
nrisijungti Rytų Vokietiją, palieka daug 
buvusių vokiškų žemių Lenkijai. Sov. Są
junga to ir nori.

Bet, sako, įvykiai Lenkijoje sudarė di
džiulį rūpestį Sov. Sąjungai. Ar tai nėra ta

MIRĖ PROF. J. KUPČINSKAS

Sausio 26 d. mirė Kauno Medicinos insti
tuto profesorius, medicinos mokslų dakta
ras Juozas Kupčinskas. ,

J. Kupčinskas gimė 1906 m. kovo 25 d. 
Parausių kaime, Vilkaviškio apskr., gimna
zijos mokslus išėjo Marijampolėje, V. D. 
Universiteto Medicinos fakultetą baigė 
1932 m. Pats pradėjo kaip asistentas dirbti 
tame fakultete 1933 m„ daktaro disertaciją 
apgynė 1937 m„ docentu pakeltas 1940 m„ 
profesorium 1941 m. Po karo paskirtas ka
tedros vedėju, prorektorium, 1946 m. rek
torium. 1951 m. direktorium.

J. Kupčinskas yra parašęs daug savo sri
ties mokslinių darbų, taip pat dalyvavo ir 
visuomenės gyvenime, apdovanotas ordi
nais ir medaliais.

ORDINAI KOLŪKIAMS IR ĮMONĖMS

Lenino ordinu apdovanotas Bariūnų ko
lūkis (Joniškio rajone). Spalio revoliucijos 
— Lenino kolūkis (Šakių raj.), Darbo rau
donosios vėliavos — Stoniškio tarybinis 
ūkis (Šilutės raj.) ir Nėries kolūkis (Kau
no raj.), Garbės ženklo ordinu — Simno 
tarybinis ūkis (Alytaus raj.) ir Kirsnos 
kolūkis (Lazdijų raj.).

Lentvario kilimų fabrikas gavo Darbo 
raudonosios vėliavos ordiną, o Kauno Dzer
žinskio staklių gamykla — Garbės ženklo 
ordiną.

NERU PREMIJA E. MIEŽELAIČIUI
Poetas E. Mieželaitis gavo Neru vardo 

premiją už eilėraščių rinkinį apie Indiją.

DU ŠIMTAI SPEKTAKLIŲ
Panevėžio liaudies operetė esanti suvai

dinusi jau daugiau kaip 200 spektaklių, ku
rių žiūrėjo apie 50 tūkstančių žmonių. Te
atre dirba daugiau kaip 60 artistų ir muzi
kantų.

M. Karka ruošia naują pastatymą — E. 
Kalmanto operetę „Monmartro žibuoklė“.

PASKAITOS PAKRUOJUJE

Pernai Pakruojo rajone „Žinijos“ drau
gijos nariai perskaitę 150 paskaitų daugiau 
negu 1969 m. Kiek buvo perskaityta tais 
1969 m., „Tiesos“ bendradarbis nenurodė.

Paskaitose buvęs skiepijamas tarybinis 
patriotizmas, proletarinis internacionaliz
mas. ugdoma materialistinė pasaulėžiūra, 
dėstoma elgesio kultūra, ateizmas, tarptau
tiniai klausimai.

MIRĖ MATAS GRIGONIS
Sausio 7 d. Lietuvoje mirė Matas Grigo

nis, pedagogas ir rašytojas (gimęs 1889 
m.).

Kaip pedagogas jis daugiausia yra išdir
bęs Panevėžyje. Kaip rašytojas yra dau
giausia ra'šęs vaikams.

VEISLINĖS JUODMARGĖS 
Į BULGARIJĄ

„Tiesos“ pranešimu, Bulgarija yra nusi
pirkusi daug veisliniu gyvuliu iš Lietuvos.

Dabar neseniai Bulgarijos specialistai at
sirinkę 62 Lietuvos juodmargių veislės te
lyčias.

ŠILTAS SAUSIS
Šįmet apie sausio mėn. vidurį, kaip rašo 

„Tiesa“, staiga atšilo oras — tirpo sniegas, 
kai kur pradėjo žaliuoti žolė ir brinkti 
pumpurai.

pati iliuzija, apie kurią kalbėjo Brandtas, 
pradėdamas vykdyti savo politiką? Vienas 
pagrindinių Vokietijos akstinų pasiekti 
atoslūgio santykiuose su komunistiniais 
kaimynais, be abejo, yra ekonominis. Vo
kietijai reikia rinkų, ji nori varyti biznį, o 
tai geriausiai galima, kai nėra jokių įtem
pimų. Bet Brandtas anuomet savo kalbose 
buvo iškėlęs ir -kitą, pasakytume, idealisti
nę, reikalo pusę. Jis kalbėjo, kad tie susi
tarimai leis Vakarų vokiečiams dažniau 
bendrauti su uždarą gyvenimą priverstais 
vesti komunistinių kraštų gyventojais ir 
per tą bendravimą ten nueis demokratinės 
idėjos.

Šitaip kalbėdamas, pirmiausia, jis turėjo 
galvoje Rvtų Vokietiją, kuri ne jam vie
nam kaip vokiečiui rūpi. Eet, matote, de
mokratinis judėjimas pradėjo apimti Len
kiją. Iš laikraščių pranešimų matome, kad 
ten vyksta demonstracijos, riaušės ir strei
kai ne vien tik keliant reikalavimus duoti 
daugiau zlotų ar duonos. Naujuosius kraš
to vadovus juk sutinka jau ne partijos pa
skirti profesinių sąjungų vadovai, bet pa
čių darbininkų išrinktos delegacijos. Paga
liau ir pats reikalavimas duoti daugiau zlo
tų ar sumažinti gaminių kainas yra demo
kratiškas — visam pasaulyje taip vyksta. 
Jeigu reikalavimas išvirsta į riaušes, tai 
šiuo atveju kalta sistema, kuri sauvališkai 
viską daro.

Sov. Sąjungą, sako, baido pajutimas, kad 
Lenkijoje masiškai pradeda rodytis social- 
demokratiški reiškiniai. Socialdemokratija 
yra pats didžiausias komunizmo priešas, 
tiksliau — pats pavojingiausias. Kas bus, 
jei tokie reiškiniai persimes iš Lenkijos į

KARPIAI, UNGURIAI, KARŠIAI, 
VĖGĖLĖS

Iz. šimelionis „Tiesoje“ rašo, kad praei
tais metais Lietuvos upėse ir ežeruose bu
vo sugauta daugiau kaip 8.000 centnerių 
karpių.

Vis daugiau esą sugaunama ungurių, kar
šių, vėgėlių.

Unguriai geriausiai jaučiąsi Metelių žu
vininkystės vandenyse.

Karpiai dar šįmet būsią įkurdinti Dus
menį) (Alytaus raj.), Margių (Vilniaus 
raj.) ir kituose tvenkiniuose.

APDOVANOJIMAI MELIORATORIAMS
Grupė melioratorių Lietuvoje gavo pir

mūno ženklelius, garbės raštus, atminimo 
dovanas. Jiems įteikta ir pereinamoji Rau
donoji vėliava.

Visa tai už tai, kad praeitais metais buvo 
nusausinta daugiau kaip 21 tūkstantis hek
tarų drėgnų žemių ir įrengta 3.700 hektarų 
kultūrinių ganyklų.

RUSIŠKI SŪRIAI
Rokiškio sūrių gamykla gaminanti „Ja- 

roslavlio“ ir „Rusiškąjį“ sūrius, kurie visa
sąjunginiuose konkursuose buvę apdovano
ti pirmo ir antro laipsnio diplomais.

PIRMIEJI TŪKSTANČIAI ANČIŲ
Pajūrio žuvininkystės ūkis, kaip „Tieso

je" rašoma, į Tauragės mėsos kombinatą 
nugabeno pirmuosius 7 tūkstančius ančių, 
kurias išaugino O. Kuršienė ir O. Eilinaitė. 
Už jas gauta 23 tūkst. rublių.

Vasario mėn. turėjo būti parduotas dar 
toks pat ančių skaičius. Iš viso per šiuos 
metus tas ūkis numatęs duoti 180 tonų an
tienos.

MEDICINOS DAKTARAI
Vilniaus universitete disertacijas apgynė 

ir daktaro laipsnius įsigijo Medicinos fa
kulteto dėstytojai Ch. Kibarskis ir M. 
Krikštopaitis.

KĖDAINIŲ CUKRAUS FABRIKAS
Kėdainiuose baigtas statyti ir pradeda 

darbą cukraus fabrikas, kuris būsiąs pajė
gus į parą perdirbti iki pusantro tūkstan
čio tonų cukrinių runkelių.

Nuo 1972 m. vienas to fabriko skyrius 
perdirbinės cukrašvendres.

Kėdainių cukraus fabrikas yra ketvirtoji 
tos rūšies įmonė Lietuvoje.

ŽUVIES SAUGYKLA
Vičiūnuose prie Kauno pastatyta žuvies 

saugykla, kuri sutalpins iki 270 tonų gyvos 
žuvies. Iš jos miestui bus tiekiama šviežia 
žuvis.

Tai pirma tokia žuvies saugykla Lietu
voje.

SINKEVIČIUS VIETOJ LAURINČIUKO
„Gimtasis Kraštas“ (II. 4) praneša, kad 

į JAV išvyko Apolinaras Sinkevičius, ku
ris pakeis ten sovietiniams laikraščiams at
stovavusį ir dabar j Lietuvą grįžusį A. Lau- 
rinčiuką.

TADO BLINDOS TVENKINYS
„Tėvynė“ rašo, kad Lietuvoje, Žemaitijo

je įrengtas „svieto lygintojo“ Tado Blin
dos tvenkinys. Šį tvenkinį įrengė vietos 
gamtos mylėtojai toje vietoje, kur Tadas 
mėgdavo pasivaikščioti ir pailsėti.

Sov. Sąjungą? Darbininkui, aišku, nesvar
bu, kad fabriką būtinai valdytų kapitalis
tas. Jam svarbu, kad su juo būtų dalijama
si pelnu ir kad jis tam tikra prasme turėtų 
įtakos į fabriko pelno skirstymą. Jam svar
biausia, kad jis būtų žmoniškai atlygina
mas.

įdomu, kaip Lenkijoje vyksta reikalai. 
Pajudėjo Baltijos pajūrio uostai — Gomul
ka ir dar keli kiti partijos centro komiteto 
nariai neteko vietų. Ligi šiol dar negirdė
ta. kad komunistinėje diktatūroje kada 
nors partiniai vadai būtų padaromi atpir
kimo ožiu. įprastinė praktika — atgabenti 
daugiau tankų ir automatus paleisti į dar
bą prieš valdomuosius. Sustreikavo Lodzė 
— vėl išlėkė iš vietų keletas partiniu vadu. 
Naujoji partijos vadovybė ir vyriausybė ir
gi ėmėsi ligi šiol negirdėtų priemonių — 
pradėjo tartis su darbinin’-ais, o savo rr tž- 
tu Sov. Sąjunga tuoi pat padvigubino r"ū- 
dų pristatymą Lenkijai. Buvo pažadėta “ai 
kurioms darbininkų kategorijoms pakalti 
atlyginimus, kad tik jie ansiramintu ir ne
bekeltų triukšmo dėl prekių kainu. Darbi
ninkai nesutiko, ir prekių kainos vėl buvo 
numuštos iki tokio Ivpio, kokios los b vo 
dar gomulkiniais laikais, prieš riaušes uos
tamiesčiuose. Kainas numušti pagelbėjo 
Sov. Sąjunga, duodama paskolos ir padi
dindama grūdų tiekimą.

Bet. kai ratai šitaip rieda, nei Varšuva, 
nei Maskva ligi šiol nežino, kas bus rvtoi, 
ko iš jų dar pareikalaus darbininkai. Aukų 
jie jau sudėjo Baltijos pajūryje, bet pama
tė. kad ir komunistinę valdžią galima pri
versti skaitytis. Darbininkai, aišku, neži
no, ką galvoja Varšuva, o ypač Maskva, 
kuri į savo patyrimų kapitala jau turi įsi
rašiusi ne tik 1940 m. ultimatumus ir oku
pacijas, bet ir neseną žygį į Čekoslovakija.

(P. k.)
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Europos Lioturių Krouika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 9 šil. S. Ka- 
ralevičius, po 8 šil. V. Žukas ir J. Vilimas, 
4 šil. P. Bradulskis, 3 šil. S. Markevičius, 
2 šil. P. Bulaitis.

REGISTRACIJA LIETUVIŠKŲJŲ 
STUDIJŲ SAVAITEI

Lietuviškųjų studijų savaitė, kurią kas
met ruošia lietuvių kultūrinės organizaci
jos, globojamos Lietuvių Bendruomenės 
Valdybos Vokietijoj, šią ateinančią vasarą 
įvyks liepos 18-25 dienomis Stuttgarte-Ho- 
henheime, Katalikų Akademijos patalpose, 
kaip pageidavo buvusios savaitės dalyviai 
baigiamajame posėdy. Kadangi minimoj 
Akademijoj kambariai gyventi ir kitos pa
talpos bei įrengimai pritaikyti studijoms, 
čia dalyvio mokestis aukštesnis negu kitur.

Todėl XVIII Lietuviškųjų studijų savai
tės dalyviai turės mokėti 100 D markių, o 
studentai — 50 DM į savaitę. Ne Vokietijoj 
gyveną studentai ir kiti lietuviai, turį vidu
rinio mokslo išsilavinimą bei norį dalyvau
ti šioj studijų savaitėj, kviečiami iš anksto 
užsiregistruoti Vokietijos Liet. E-nės Val
dyboj (684 Huettenfeld-Lampertheim, Ro
muva), nes Kat. Akademijos patalpose 
skaičius vietų asmenims nesiekia 100. Užsi
registravusieji XVIII Lietuviškųjų studijų 
savaitės programą gaus drauge su pakvie
timais vėliau. Eventualių dalyvių sąrašais 
Vokietijoj rūpinasi savaitę ruošiančios or
ganizacijos.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
Dėl užtrukusio paštininkų streiko, kuris 

sutrukdė išsiuntinėti Skyriams ir organi
zacijoms pranešimus, DBLS Valdyba nuta
rė metinį DBLS suvažiavimą atidėti iki 
1971 m. balandžio 24-25 dd.

L. N. B-vės akcininkų metinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, balandžio 24 d., 5 vai. 
vak.

PRIEŠKONGRESINIS JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS

1971 m. liepos 25-31 dienomis įvyks 
prieškongresinis lietuvių jaunimo suvažia
vimas Vokietijoje, Bad Pyrmont kurorte 
(netoli Hannoverio), Ostheim namuose.

Didžiosios Britanijos ir Europos lietuvių 
jaunimas, numatąs sekančią vasarą aplan
kyti Vokietiją, kviečiamas šiame suvažia
vime dalyvauti. Tikslesnes informacijas 
gausite iš suvažiavimo rengėjų — Vokieti
jos Lietuvių Bendruomenės Jaunimo Sek
cijos, į kurią visi suinteresuotieji prašomi 
kreiptis sekančiu adresu: Andrius Smitas, 
53 Bonn-Bad Godesberg 1,’ Annaberg Str. 
400, W. Germany.

MANCHESTERIS
KAZIUKO MŪGĖ

Kovo 20 d. Manchesterio Lietuvių Klubo 
patalpose Anglijos Rajono skautai ir skau
tės ruošia tradicinę skautų Kaziuko mugę, 
kurioje bus galima įsigyti daugybę gražių 
lietuviškų ir skautiškų rankdarbių, paval
gyti skanių lietuviškų valgių ir pasilinks
minti skautiškoje nuotaikoje.

Mugės atidarymas įvyks 1 vai. po pietų. 
Prašome nesivėluoti.

Kviečiame visus iš visų miestų ir kaimų!
Pelnas bus skiriamas vasaros stovyklai 

Vokietijoje.
Rengėjai

NOTTINQHAMAS
GAVĖNIOJE

Šalia lietuviškų pamaldų kiekvieną sek
madienį ir šventėse Liet. Židinyje 11.15 vai., 
taip pat kas sekmadienį 7 vai. vakare būna 
Kristaus kančios apmąstymas — giedoti 
Graudūs Verksmai ir eucharistinis palai
minimas. Kas penktadienį 7 vai. vakare yra 
Kryžiaus Keliai su eucharistiniu palaimi
nimu. Ir šiemet Didžiosios Savaitės visos 
lietuviškos apeigos bus Lietuvių Židinyje. 
Smulkiau bus pranešta vėliau.

DERBY
PADĖKA

Ryšium su DBLS Derbio Skyriaus su
rengtuoju iškilmingu Vasario 16-tos d. mi
nėjimu, kuris įvyko vasario 20 d., mes reiš
kiame savo didžiausią ir nuoširdžiausią pa
dėka DBLS pirm. J. Alkiui, paskaitininkui 
dr. S. Kuzminskui, visų kolonijų skyrių, 
klubų ir kitų organizacijų pirmininkams, 
Bradfordo „Atžalynui“, Londono „Gran
džiai“, Manchesterio ir Nottinghamo skau
tams ir skautėms, visų tų grupių vado- 
vams-vėms, visų ekskursijų vadovams, vi
siems svečiams, atsilankiusiems iš Brad
fordo, Manchesterio, Coventrio, Londono, 
Nottinghamo, Stoke-on-Trento, Wolver- 

hamptono, Leicesterio, Birminghamo ir ki
tų apylinkių, taip pat ir vietos tautiečiams 
ir svečiams.

Ypatingą padėką reiškiame P. Bugailiš- 
kiui, kurio rūpesčiu ir tarpininkavimu bu
vo gautas leidimas iškelti lietuvišką vėlia
vą virš Derby Council House vasario 16 d., 
taip pat buvo pakviesti į minėjimą miesto 
burmistras, Derbišyro šerifas ir kiti aukšti 
svečiai ir vietinės spaudos atstovai.

Dėkojame ir visiems vietos tautiečiams, 
kurie tiek darbu, tiek ir aukomis prisidėjo 
prie šio taip gražiai pasisekusio.minėjimo. 
Visiems mūsų Sk. V-ba reiškia nuoširdžiau
sią padėką ir taria lietuvišką ačiū.

Sk. Valdyba

VOKIETIJA
KŪČIŲ VAKARAS MUENCHENE

Kūčios ne vienam yra gražiausias, jaut
riausias vakaras metuose. Muenchene tas 
vakaras šįkart buvo visos lietuviškos šei
mos vienybės šventė. Didžioji dalis dar 
„gyvų“ tautiečių kartu valgė pagal lietuviš
kus papročius paruoštas bendras Kūčias.

Apylinkės Valdyba išgirdo vienišųjų, liū- 
dinčiųjų tylų skundą, kad šventas Kūčių 
vakaras, kuris normaliose sąlygose yra 
toks paslaptingai gražus, tremtyje išsisklai- 
džiusiems yra be galo liūdnas. Ar negali
ma būtų jo praleisti platesnėje lietuviško
je šeimoje?

Dabar, kai Kūčios yra jau praėjusios, 
galima tikrai pasidžiaugti, kad jos suteikė 
ramybės ir džiaugsmo ne tik vienišiems, 
bet ir nevienai didesnei šeimai, panorėju
siai drauge kūčiauti.

Tas bendrąsias Kūčias „atidarė“ Aušre
lė Skeberdytė ir Ingė Žagarinskaitė — du 
angeliukai, paskelbusieji, kad žvaigždelė 
jau patekėjo. Jie atvežė plotkelių, prašyda
mi pasidalyti taikos ir meilės ženklan ir pa
garbinti Gimusįjį. Visiems sugiedojus 
„Sveikas, Jėzau“, kapelionas dr. J. Aviža 
sukalbėjo maldą. Valdybos vardu sekreto
rė A. Grinienė pasveikino visus, lauždama 
su visais plotkelę. Kol buvo išragauti visi 
12 pasnikinių patiekalų, — skaniai, gerų 
šeimininkių pagamintų, — užteko laiko iš
sikalbėti, pagyventi senais švenčių prisimi
nimais.

Kūčioms besibaigiant, vargo mokykla pa
kvietė visus į kitą kambarį —- į Eglutės 
programėlę. Čia vaikučiai suvaidino V. Gri
ciūtės žiemos vaizdelį, giedojo, o Jūratė 
Barasaitė perskaitė rašinėlį, kaip ji pergy
vena Kalėdas. Kalėdų Senelis — J. Pauliu
kevičius — išdalijo iš Balfo „gausybės ra
go“ gautąsias vertingas dovanėles, pedago
giškai pakalbindamas vaikus. O tie, nepra
šomi, kaip savaime aiškią pareigą jausda
mi, deklamavo eilėraščius.

Trūko laiko išsemti programai. Teko 
skubėti į lietuviškas piemenėlių mišias, kur 
giesmėmis ir bendra malda, prel. Avižai at-

PA1EŠKOJIMAI
Kerutis Jonas, gimęs Paberžupių kaime, 
Bublelių valse., pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: Albinas Kuras, 4 Rugby Rd., 
Salford 6, Lancs, arba skambinti telefonu 
0617891211.

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD 

VENTNOR 
ISLE OF WIGHT 

TELEFONAS: VENTNOR 148

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE — kovo 21 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Gavėnios susitelkimas. Išpažin
tys 10.30 vai.

NOTTINGHAME — kovo 21 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — kovo 28 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

COVENTRYJE — balandžio 4 d., 12.45 vai., 
šv. Elzbietos bažnyčioje. Gavėnios susitel

kimas. Iš vakaro ir po pamaldų para
pijiečių lankymas pagal pranešimą.

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

WOLVERHAMPTONE — balandžio 10 d„ 
Did. šeštadienį, 6 vai. vakare, Convent 
of Mercy, St. John's Square. Gavėnios 
susitelkimas. Balandžio 11 d., Velykų I 
d., 11 vai. velykinės pamaldos.

BIRMINGHAME — balandžio 12 d., Vely
kų II d., 11 vai., 21 Park Rd., Moseley. 

našaujant Mišias, pasveikintas taip pat 
tremtinys gimęs Jėzus Kristus.

Šitokio masto parengimas nebūtų įmano
mas, jei neatsirastų savanoriškų rankų pa
dirbėti bendram lietuviškam reikalui. Su
prantame visi, kaip labai užimtos būna šei
mininkės prieš šventes. Kas gali išdrįsti 
prašyti talkos tokiom dienom? Nedrįso nė 
Muencheno Apyl. Valdyba... Eet susirado 
tokių, kurie patys pasisiūlė!

Kol tokių susipratusių tautiečių dar bus, 
tol neužsirauks lietuviška veikla, tol per
gyvensim ne vieną gražią valandėlę savų
jų tarpe.

A. G.

SU VAIKUČIAIS

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Stut- 
tgarto Apylinkės Valdyba 1970. XII. 27 d., 
talkininkaujant Katalikų Parapijos Prezi
diumui ir Moterų Klubui, surengė apylin
kėje gyvenantiems vaikams Kalėdų eglutę. 
Valdybos pirmininkė Z. Glemžienė, atida
rydama pobūvį, pasveikino programos atli
kėjus, lietuvių mokyklėlę lankiusius vaiku
čius, jų tėvus ir gausų būrelį svečių.

Pirmininkė pabrėžė, kad vaikų leidimas 
mokyklėlėn reikalauja nemažo tėvų pasi
aukojimo, nes jie visi gyvena išblaškyti po 
miestelius ir kaimus, net ligi 50 km atstu
mo nuo miesto. Už ryžtą leisti vaikus mo
kyklėlėn ir už kantrybę reguliariai vežioti 
juos sekmadieniais į miestą Glemžienė 
nuoširdžiai dėkojo tėvams, o ypač vaiku
čių vežiojimo talkininkams Suokai ir Ši- 
manauskui. Apylinkės V-bos vardu pareiš
kė taip pat padėką mokyklėlės vedėjai E. 
Lucienei ir mokytojai L. Šipalienei už pasi
darbavimą.

Kreipdamasi į pobūvyje dalyvaujančius, 
bet nei B-nei nepriklausančius, nei vaikų į 
mokyklėlę neleidžiančius tautiečius, Z. 
Glemžienė kvietė juos iš programos vykdy
mo įsitikinti, koks naudingas vaikams mo
kyklėlės lankymas, ir ryžtis patiems stoti į 
B-nę, paremiant tuo Apylinkės V-bos busi
muosius darbus.

įspūdingas programos dalykėlis buvo mo
kyklėlės vaikučių ėjimas prie Naujagimio 
lopšelio, aukojant Jam dovanėles ir pasta
tant žvakeles. Prasmingas buvo taip pat 
Kalėdų senelio sudarytas simboliškas vai
kučių traukinėlis (vilkstinė) į Lietuvą.

Vaikučiai pasirodė su mokyklėlėje iš
moktomis dainelėmis ir deklamacijomis. 
Už muzikinės programos paruošimą pri
klauso padėka muzikos mokyklą lankan
čiam jaunuoliui Alfredui Lucui.

Atvykęs Kalėdų senelis (Šimanauskas), 
pirmiausia pasveikino ir gėlėmis apdovano
jo pobūvyje dalyvaujančią viešnią iš Lie
tuvos, prašydamas parvežti susirinkusiųjų 
sveikinimus Lietuvai. Nuoširdžios padėkos 
ir gėlių susilaukė taip pat Apylinkės pirmi
ninkė Z. Glemžienė, mokyklos vedėja E. 
Lucienė ir mokytoja L. šipalienė. Visi vai
kai buvo apdovanoti saldumynų maišeliais, 
o mokyklėlės lankytojai ir vertingomis do
vanėlėmis. Patys mokiniai papuošė sceną, 
jų rankų darbeliai buvo išdėstyti ant atski
ro stalo ir iškabinėti ant sienos. Visi vaikai 
buvo sočiai pavaišinti.

Sužavėti gražiais vaikučių pasirodymais, 
svečiai dar ilgai jaukiai šnekučiavosi ir vai
šinosi rengėjų paruošto bufeto užkandžiais 
ir gėrimais.

Dalyvis

MYKOLO KRUPAVIČIAUS MINĖJIMAS

Vokietijos LB valdyba suruošė amžino 
atminimo prel. Mykolo Krupavičiaus minė
jimą sausio 30 d. Romuvoje, talkinant Va
sario 16 gimnazijai, šv. Mišias už velionį 
aukojo Vokietijos lietuvių katalikų sielova
dos vadovas prel. dr. Jonas Aviža. Jis savo 
pamoksle suminėjo pagrindinius Krupavi
čiaus gyvenimo tarpsnius, išsamiau ap
žvelgdamas jį, kaip kunigą Dievo ir žmo
nių tarnyboje. Dr. Petras Karvelis apžvel
gė M. Krupavičiaus veiklą nuo jo studijų 
metų, ypač plačiai sustodamas prie veiklos 
Voroneže, kur velionis buvo moksleivių ka
pelionas, o kalbėtojas — moksleivis. Čia 
M. Krupavičius sutapo su lietuviais krikš
čionimis demokratais, čia jis pradėjo pla
taus masto veiklą kaip organizatorius ir 
oratorius. Aišku, buvo mestas žvilgsnis į 
Lietuvos valstybės organizavimo laikotar
pį ir į seimus iki 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, iškeliant Krupavičiaus vaidme
nį, kaip krikščionių demokratų vado ir Že
mės ūkio ministro pareigose. Galiausiai 
žvelgta į Krupavičiaus veiklą Vlike, ypač 
suminint Lietuvių chartą ir Lietuvių Ben
druomenės minties gimimą. M. Krupavi
čius buvo taip pat vienas iš uoliųjų Vasario 
16 gimnazijos steigimo minties rėmėjų, jos 
oficialaus įkūrimo akte 1951 vasario 16 
Diepholze prisiimdamas krikštatėvio titulą.

Minėjimą atidarė Vokietijos LB valdy
bos pirmininkas Jonas K. Valiūnas, o už
daromąjį žedį tarė Gimnazijos kapelionas 
kun. Hermanas J. Šulcas. Kalbas mokslei
viai apgaubė giesmėmis, pradžioje sugiedo
dami „O, Dieve galingas“, o pabaigoje — 
„Apsaugok, Aukščiausias“. VI klasės moks
leivis iš JAV Avižienius padeklamavo vie
ną Putino eilėraštį, o gimnazijoje talkinan
ti JAV lietuvaitė stud. A. Rygelytė — Hen
riko Nagio. Minėjiman buvo susirinkęs ne
gausus būrelis lietuvių iš įvairių Vokieti
jos vietovių.

ELI

VASARIO 16 GIMNAZIJA PAMINĖJO 
SAVO DVIDEŠIMTMETI

Faktinė Vasario 16 gimnazijos gimimo 
data nėra atsekta. Žmonės ir dokumentai 
liudija, kad ji jau veikė 1950 m. rudenį, ta
čiau nepasiseka nustatyti nei kieno vado
vaujama, nei nuo kurios dienos. Yra neabe
jotinai dokumentuotos iškilmės 1951 m. va
sario 16 d. Diepholze, kur gimnazijai buvo 
duotas Vasario 16-tosios vardas. Tad šiek 
tiek susimaišė ir sukakčių minėjimas. De
šimtmetis paminėtas 1960 metais, o dvide
šimtmetis 1971 m. vasario 16-ją. 20 metų 
minėjimą ruošė Vokietijos LB valdyba, 
kaip gimnazijos steigėja, ir gimnazijos Ku. 
ratorijos valdyba, kaip dabartinė jos laiky
toja.

Šventė pradėta pamaldomis. Šv. mišias 
laikė Vokietijos lietuvių katalikų sielova
dos vadovas prel. dr. Jonas Aviža, o pa
mokslus pasakė katalikų ir evangelikų ka
pelionai kun. H. Šulcas ir kun. J. Urdzė.

Pasaulietiškų iškilmių centre buvo abie
jų valdybų pirmininkų ir Vokietijos fede
ralinės bei Baden Wuerttemberg krašto vy
riausybių atstovų kalbos. Atidaromajame 
žodyje direktorius Vincas Natkevičius pa
sveikino gausiai atsilankiusius svečius, pa
skaitė garbingų asmenų raštiškus sveikini
mus (Baden Wuerttembergo švietimo mi
nistro, vysk. A. Deksnio, eilės Vokietijos 
parlamentarų ir lietuviškosios visuomenės 
veikėjų) ir pakvietė susikaupimo minute 
pagerbti mirusiuosius gimnazijos direkto
rius (kun. dr. L. Gronį ir dr. VI. Litėrskj), 
mokytojus ir mokinius.

Kalbų eilę pradėjo Federalinės Vokieti
jos vyriausybės atstovas Ministerialrat dr. 
Gerhard Wolfrum, per kurio rankas eina 
didžioji Bonnos parama gimnazijai. Perda
vęs vyriausybės ir specialiai Vidaus reika
lų ministro sveikinimus bei linkėjimus, me
tė gilų žvilgsnį į lietuvių gimnazijos' buvi
mo pagrindus. Tai esanti Dievo įdiegtoji 
prigimties teisė kalbėti sava kalba, savaip 
galvoti bei jausti. Kad Vokietija padeda 
šią teisę įgyvendinti, esą savaime supran
tama pagalba vienos tautos kitai, istorinių 
aplinkybių skriaudžiamai tautai. Toliau at
kreipė dėmesį į iki šiol atliktus darbus ir 
iškėlė dabartinius sunkumus, išplaukian
čius tiek iš mažo mokinių skaičiaus, tiek iš 
nekokių gyvenimo sąlygų senajame ben
drabutyje. Linkėdamas susirinkti 40-ties 
metų jubiliejui, žadėjo materialinę Vokie
tijos vyriausybės paramą ir skatino lietu
vių šeimas leisti savo vaikus į lietuvių gim
naziją.

Baden Wuerttemberg vyriausybės atsto
vas Ministerialdirigent Adolf Hasenoehrl 
savo kalboje supynė gimnazijos jubiliejų 
su Lietuvos nepriklausomybės atgavimo 
53-ja sukaktimi. Kalbėjo apie liūdesį ir pa
sididžiavimą, kurie šią dieną kaupiasi lie
tuvių širdyse, priminė lietuvių tautos ir 
Lietuvos valstybės laimėjimus ir kančias, 
nupasakojo Vasario 16 gimnazijos istoriją, 
ypačiai iškeldamas vokiečių su lietuviais 
bendrai finansuoto klasių pastato atsiradi
mą ir gimnazijos tautinių šokių grupės, 
kaip jis žodiškai pasakė, pasaulinį garsą. 
Sveikindamas gimnazijos kūrėjus, mokyto
jus ir mokinius, žadėjo savo atstovaujamos 
vyriausybės tolimesnę paramą.

Vokietijos LB valdybos pirmininkas inž. 
Jonas Valiūnas savo kalboje išėjo iš gimna
zijos vardo, kurio nedrįsta ištarti Lietuvos 
pavergėjai ir jų tarnai, norį kalbėti Lietu
vos vardu. Jis pabrėžė, kad iš Vasario 16- 
tosios išplaukiąs lietuvių tautos laisvės 
troškimas ir ryžtas jai yra gyvi šiandien, 
ką liudija Erazinskų, Simo Kudirkos ir Si- 
mokaičių pastangos pasiekti laisvę, statant 
gyvybę pavojun.

Gimnazijos direktorius ir jos Kuratorijos 
valdybos pirmininkas Vincas Natkevičius 
skaitė pagrindinę minėjimo paskaitą. Jis iš
samiai nušvietė gimnazijos nueitąjį kelią, 
atkreipė dėmesį į jos laimėjimus, pastan
gas ir nesėkmes, iškėlė jai nusipelniusius 
asmenis, ypač perkant Romuvos sodybą ir 
statant klasių namus, pateikė buvusių auk
lėtojų ir auklėtinių skaičius. Per 20 metų 
gimnaziją lankė apie 600 mokinių, daugiau 
kaip 70 gavo brandos atestatus, įgalinan- 
čusi eiti akademines studijas, ir apie 250 — 
vadinamosios vidurinės brandos pažymėji
mus. Dabar gimnazijai vadovauja dešimta
sis direktorius, joje darbavosi apie 90 mo
kytojų ir auklėtojų, įskaitant 20 dabar čia 
dirbančiųjų, gimnazija esanti labai pagar
sėjusi savo tautinių šokių grupe. Gimnazi
jos ateitis priklausanti nuo dviejų dalykų: 
1. kad joje būtų pakankamas skaičius ga
bių mokinių ir 2. kad būtų pastatytas uau- 
jas bendrabutis mokiniams.

Meninė programa ir vaišės. Meninę prog
ramą išpildė gimnazijos moksleiviai. Cho
ras sudainavo 3 sutartines, VI klasės moki
nys Algis Avižienis (iš Čikagos) pianinu 
paskambino Mozarto C-dur sonatą, o pa
grindinį įnašą davė šokėjai. Mažųjų grupė 
sušoko Suktinį, Rūtą ir Kalvelį, didžiosios 
mergaitės — Kepurinę, Mikitienę ir Sadu
tę, mišri didžiųjų grupė — Rugučius. Cho
rą paruošė Kazys Motgabis, šokėjus — Eli
za Tamošaitienė, programą pranešinėjo aš
tuntokas Manfredas šiušelis.

Į vaišes, kurias paruošė virtuvės perso
nalas Kuratorijos reikalų vedėjo Vinco 
Bartusevičiaus vadovybėje ir globoje, buvo 
pakviesti vokiečiai ir kitų tautybių svečiai, 
esanteji ir buvusieji mokytojai, iškilmėse 
dalyvavusieji buvusieji mokiniai ir dabar
tinių mokinių atstovai.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

KALINAMIEJI
Elta patyrė apie italų spaudoje skelbia

mąsias žinias apie priverčiamose sovietų 
darbo stovyklose kalinamuosius lietuvius, 
apie slaptąją pogrindžio spaudą ir kt. Čia 
pateikiamos kai kurios žinios apie lietu
vius stovyklose Eltos iš dalies jau buvo 
skelbtos. Tie spaudos balsai liečia medžia
gą, skelbtą 1970 m. paskutiniaisiais mėne
siais.

„Russia Cristiana“, Milane leidžiamasis 
žurnalas, pasinaudodamas Sovietuose lei
džiamo slaptojo biuletenio „Kronika“ ži
niomis ar vadinamojo Samizdato paskelb
taisiais dokumentais, pateikė žinių apie 
Potmoje, Mordovijoje, kalinamuosius lietu
vius. Paskelbtos dvi pavardės: Juozas Lan
kauskas, gimęs 1913 m., 1969 m. nuteistas 
darbams stovykloje 19 metų (lagerio Nr. 
17), kita pavardė — Jonas Steno-kjavičius 
(gal Steponavičius), g. 1902 m., miręs sto
vykloje 1969 m. Žinios apie šiuos lietuvius 
Maskvos slaptojoje spaudoje buvo paskelb
tos 1970 m. kovo 28 d.

Romoje leidžiamasis „Fert“ biuletenis 
praeitų metų gruodžio mėn. laidoje išspaus
dino Eltos žinią iš Eukarešto apie Potmos 
stovykloje kalinamus lietuvius — politinius 
tremtinius. Paminėtos kelios pavardės: B. 
Gajausko, Petro Paltaroko, A. Petruševi
čiaus, Pr. Skeiverio. Italų biuletenis pridū
rė ir apie lietuvių stovyklos kalinių protes
tus dėl sunkių sąlygų.

Pakartota ir italų Eltos žinia apie Vladi
miro kalėjime, netoli Maskvos, kalinamuo
sius tris lietuvius: Justą Gimbutą, Varna- 
vičių ir Vaivadą. Italai pateikė ir Potmos 
darbo stovyklos adresą: Mordovskaja 
ASSR, P. O. Javos, P. A. 385, SSSR. (E)

BYKOVSKIO LIUDIJIMAS
Rusų rašytojas Bykovskis atsiuntė Žmo

gaus teisių komisijai į Paryžių laišką — 
skundą dėl intelektualų uždarinėjimo į be
protnamį. Prie laiško pridėta dar 200 pus
lapių dokumentų, tarp kurių yra psichiat
rų pažymėjimai, kad uždaromieji yra vi
siškai sveiki.

Tą raštą suorganizavo ir priedus surinko 
Viktoras Seinbergas.

Tarp tų beprotnamin įgrūstųjų sveikų 
žmonių, pasireiškusių režimo kritikų, mini
mi gen. Grigorenka, Gorbanievskaja, No- 
vodvorskaja, Jachimovičius, Geršunis, Vik
toras Seinbergas, Kuznecovas, Jofė, Bori
sovas.

ŽUVYS NETURI ATMINTIES
Rytų Vokietijos leidykla išleido lietuvių 

novelių rinkinį vokiečių kalba, pavadintą 
„Žuvys neturi atminties“ (Fische haben 
kein Gedaechtnis).

Antologijoje išspausdinta po kūrinį ar po 
kelis Žemaitės, Biliūno, Vienuolio, Krėvės, 
Savickio ir daugelio Lietuvoje gyvenančių 
rašytojų.

DONELAITIS VENGRŲ KALBA
1970 m. pabaigoje vengrų kalba išleisti 

K. Donelaičio „Metai“.

ŠILKAS Į KUBĄ
Pernai 210 tonų acetinio šilko į Kubą 

išsiuntė Kaune veikianti dirbtinio pluošto 
gamykla. (ELTA)
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Nidos spaustuvė jau priiminėja spaus
dinti įvairių rūšių mažuosius darbus 
— laiškams antgalvius, sąskaitas, 

užsakymų blankus, biznio korteles, vokus 
ir visa kita, kas tik reikalinga parduotu
vėms, raštinėms ir privatiems reikalams.

Užsakymus prašom siųsti paštu arba 
net perduoti telefonu, o kas arčiau 
gyvena, prašom atsilankyti spaustu

vėje ir vietoje išsiaiškinti, kaip pageidau
jama užsakymą atlikti.

Norima priminti, kad užsakomųjų 
spausdinti darbų tekstus reikia rašy
ti aiškiai. Taip pat visada prašom 

nurodyti, kokios rūšies popieriuje reikia 
spausdinti, kokia turi būti popieriaus spal
va, kokios spalvos dažais spausdinti, koks 
popieriaus dydis.

DOVANA SIELAI IR PROTUI!

LIETUVOS SUKILIMAS 1862-1864 M.
Dr. K. R. Jurgėlos veikalas. Sukilimo 
šimtmečio Sukakčiai Pagerbti. Dide- 
delio formato, 720 psl. Drobės apda
rais. Kaina su persiuntimu C 4. 5. 0. 
DIALOGAS SU LIETUVIAIS — Br. 
Raila. 560 psl. Kietais apdarais. £ 3.2.6 
A. Baranauskas - The Forest of Anykš
čiai. Anglų ir lietuvių kalbomis. Gera 
dovana anglams ir ypač jaunimui. Kiet. 
viršl. Iliustruota. Kaina — 35 šilingai.

Taip pat didelis pasirinkimas kitų lei
dinių. Primename, kad jau laikas at
naujinti prenumeratą 1971 metams.

DAINORA, 14 Priory Rd., KEW-SURREY.

4


	1971-03-16-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1971-03-16-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1971-03-16-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1971-03-16-EUROPOS-LIETUVIS-0004

