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Siųskite visi
Po to, kai Turkijos aukščiausias teismas 

panaikino žemesniųjų teismų nutarimą dėj 
Bražinskų padėties, galutinis jų bylos 
sprendimas atiteko Turkijos vyriausybei. 
Susidarius Turkijos naujai vyriausybei, 
tas sprendimas gali netrukus įvykti.

Ką tik iš Ankaros gautomis V LIKE ži
niomis, Bražinskų byloje daug lemia laiš
kai ir telegramos, sunčiamos Turkijos vy
riausybei. Todėl labai yra tikslinga laisvo
jo pasaulio lietuviams telegramomis ir 
laiškais nedelsiant apeliuoti į Turkijos vy
riausybę, kad Algirdas ir Pranas Bražins
kai nebūtų atiduoti sovietams, nes tai 
reikštų jų atidavimą mirčiai. Telegramas 
ar laiškus atskirų asmenų ar grupių ge
riausia yra adresuoti šiems Turkijos vy
riausybės nariams ar nors kuriam vienam 
iš jų:

His Excellency Nihat Erim Prime Mi
nister, Ankara, Turkey

His Excellency Sadi Kocas Assistant of 
the Prime Minister, Ankara, Turkey

His Excellency Osman Ocay Foreign Mi
nister, Ankara, Turkey

His Excellency Ismail Arar Justice Mi
nister, Ankara, Turkey

Telegramos ar laiško tekstas galėtų būti 
toks: „We kindly ask you not to extradite 
Lithuanian refugees Pranas and Algirdas 
Bražinskas who escaped from Soviet ensla
vement. Extradition would be equal to the 
death sentence for both Bražinskas“.

Į laiškų ir telegramų siuntimą tikslinga 
įtraukti jaunimą: studentus, šeštadienines 
mokyklas, vyčius, ateitininkus, neolitua- 
nus, skautus ir visus kitus, kad ir neorga
nizuotus. (ELTA)

VOKIETIJOS LIETUVIAI UŽ 
BRAŽINSKUS

Turkijos aukščiausiam teismui panaiki
nus žemesniųjų teismų sprendimus, pripa
žinusius Praną ir Algirdą Bražinskus poli
tiniais pabėgėliais, ir atsiradus pavojui, kad 
jie gali būti išduoti Sovietų Sąjungai, VLB 
Valdyba, evangelikų ir katalikų sielovados, 
kitos Vokietijos lietuvių organizacijos bei 
institucijos ir pavieniai asmenys siuntė 
Turkijos vyriausybei telegramas, prašyda
mi neišduoti Bražinskų sovietams. Telegra
mų siuntėjai pabrėžė, kad Bražinskai yra 
Lietuvos, o ne Sovietijos piliečiai, todėl so
vietiniai teismai nėra kompetentingi jų 
teisti. Vasario 16 gimnazija pasisiūlė pri
imti Algirdą Bražinską j savo bendrabutį, 
jį mokyti ir auklėti.

Dr. P. Karvelis su V. Banaičiu buvo nu
vykę į Europos tarybą Strasburge ir tyrė 
galimybę iškelti bylą Europos žmogaus tei
sių teisme tuo atveju, jei Turkija ryžtųsi iš
duoti Bražinskus.

Kun. V. šarka išsiuntinėjo krūvą laiškų 
beveik visų valstybių Vokietijoje reziduo
jantiems diplomatams, vokiečių laikraščių 
redakcijoms, aukštiems dvasiškiams ir kt.

KONGRESMANŲ MINTYS

Rašėme, kad JAV 104 kongreso nariai 
Vasario 16 d. proga padarė pranešimų apie 
Lietuvą ir lietuvius.

„Keleivis“ ta proga parinko keletą tų 
kalbų reikšmingesnių vietų.

Pvz., senatorius Kennedys pažymėjo, 
kad lietuvių ryžtas atgauti savo kraštui 
laisvę yra pavyzdys visam pasauliui, tai 
žibintas, nurodąs kelią ir kitiems, kovo
jantiems dėl laisvės bei prigimtinių teisių.

Buvęs viceprezidentas Humphrey primi
nė, kad šiais metais minima ir 720-ji Lie
tuvos valstybės įkūrimo sukaktis.

Nevienas kongresmanas priminė, kad lie
tuvių kalba yra seniausia, ir sakė, jei Va
karai suteikia nepriklausomybę Azijos bei 
Afrikos kraštams, tai turėtų ir Sov. Są
junga panašiai padaryti.

Kai kurie atstovai reikalavo JAV griež
tesnių žygių paveikti pasaulio viešajai 
nuomonei Pabaltijo laisvės klausimu.

JONAS MASIULIS PAS PERSIJOS 
KARALIUS

Prancūzų filmų gamintojas, kaip Irano 
(Persijos) laikraščiai rašo, Claude Lenouch 
su savo bendradarbiais 10 dienų filmavo, 
kas tame krašte įdomiausia — gamino do
kumentinį filmą. Ženevoje esančios Aria 
bendrovės direktorius Jonas Masiulis tvar
kė visus gamybos reikalus.

Pasirodo, kai vienas filmas buvo paga
mintas, tai atitinkamos krašto ministerijos 
panorėjo daugiau, ir taip užsitęs darbas. 
Bet mums šįkart rūpi mūsų tautietis, kuris 
ne tik už visą filmininkų būrį kalba, bet 
buvo karalienės priimtas arbatai, karališ
kosios poros trumpai audiencijai, kai rū
muose filmavo priėmimą, ir ta proga net 
išsišnekėjo apie lietuvius, kad jie yra tikri 
arijai ir kad, pagal tam tikras teorijas, iš 
Persijos atėjo į savo dabartinį kraštą, kad 
senosios abiejų tautų religijos yra pana
šios, ir liūtas lietuvių pasakose tikriausiai 
išlikęs iš anų senovės laikų...

TAIP ATBODO BENDRADARBIAVIMAS
Britų „The Sunday Telegraph" balandžio 

11 a. išsispausdino straipsnį rusės jaunuo
lės Maria Vovchok, kuri šių metų pradžio
je su kitais dviem buvo iš Leningrado at
siųsta į Entanijos Manchesterį megzti kul
tūrinio bendradarbiavimo tarp abiejų mies
tų. Ji buvo atsiųsta kaip vertėja tiems ki
tiems dviems rusams ir nebegrįžo.

-tvaip ji rašo, tasai draugystes, bendra
darbiavimo ar Kultūrinių mainų ryšio mez
gimas is sovietų puses yra vien apgaulė, 
los delegacijos, kurioje ji buvo, Kiti au na
riai, Burlakovas ir Viktorovas, važiavo 
Kviečiami Mancnescerio švietimo komiteto, 
taigi butų reikėję laukti, kad jie domėsis 
jaunimo problemomis. Bet jie aou nė žo
džio nemoka angliškai ir nieko bendra ne
turi su Leriingrauo savivaldybės įstaigomis

abu yra aukšti komjaunimo pareigūnai, 
abu studijavę, bet mokslo nepajėgę baigti, 
tai nuėję į komjaunimą politinės karjeros 
daryti. Neturėdami nieko bendra su švieti
mu, i delegaciją pateko savo įtakos dėka. 
.Daug kas nori pavažinėti užsieniuose, bet 
atsiunčiamieji kvietimai eina per tų aukš
tųjų biurokratų rankas, tai jie ir važiuoja.

Bet Sov. Sąjunga kokiais nors kultūri
niais bendradarbiavimais nesidomi. Jeigu 
yra tokių žmonių, kurie domisi, tai tie ne
patenka į jokias delegacijas. Bet išleidžia
maisiais į užsienį labiausiai domisi KGB 
(saugumas). Važiuojantieji daugiausia do
misi parduotuvėmis, ir Vovchok abu savo 
delegacijos narius turėjusi vedžioti po par
duotuves. Tai nesą bloga. Blogiausia, kad 
kiekvienas išleidžiamasis turi kokį nors ry
šį su saugumu ir iš jo gavęs įpareigojimą. 
Taigi delegatas paprastai turi dvigubą mi
siją.

1 Straipsnio autorė sakosi seniai turėjusi 
gerus ryšius su KGB, ir vien dėl to jai bu
vo leista išvažiuoti, o ne dėl to, kad ji mo
kėjo anglų kalbą. Studentaujančiai jai tekę 
dirbti su užsieniečiais studentais, dėl to ir 
užsimezgė geri ryšiai su KGB. Saugumas 
pasitikėjo ja ir įjungė į tą trijų žmonių de
legaciją.

Tačiau išvažiuoti į užsienį net ir tokiems 
patikimiems reikia atlikt daugybę formalu
mų. Praėjo keli mėnesiai užpildinėjant an
ketas ir renkant parašus iš komjaunimo ir 
rekomendacijas iš partijos, nors užsieniuo
se neturi giminių ir niekada nėra turėjusi 
jokių nesusipratimų su valdžia. Bet ir tai, 
kaip ji vėliau patyrė, saugumas davė jos 
bylą susipažinti su ja važiavusiam Burla- 
kovui, kuris nebuvo linkęs patikėti saugu
mo nusistatymu, kad jai leistina važiuoti. 
Bet Burlakovas vis tiek nežinojęs, kad jai 
buvo pavesta sekti jį ir Viktorovą. Duoda
mas paskutines instrukcijas, jos pažįstamas 
saugumo valdininkas įspėjęs per daug ne
susižavėti parduotuvių langais. Pagrindinis 
jos uždavinys: viską registruoti, ką tik de
legacija darys, kiekvieną susitikimą, visus 
žmones, su kuriais kalbėta, visas aplinky
bes. Ypač stengtis susirinkti ko daugiausia 
vizitinių kortelių iš tų, kurie ko nors kreip
sis, ir adresų.

Dėl jos draugų buvo pasakyta: tegu, jei
gu nori, eina sau į Soho, leisk jiems. Bet 
viską užrašyk. Jeigu jie norės sustoti pa
žiopsoti kur nors prie pornografiškų vitri
nų, tegu sustoja, bet tada pasitrauk nuo jų, 
kad nebūtum kartu nufotografuota. Tokį 
pasakymą ji suprato kaip KGB norą su
rinkti apie delegatus kompromituojančios

NACIONALINIAI KLAUSIMAI
Maskvoje š. m. balandžio 10 d. pasibaigu

siame Sovietų Sąjungos kompartijos 24-me 
suvažiavime paskirų respublikų vadai — 
partijos pirmieji sekretoriai atkreipė dides
nį dėmesį, negu 1966 m. suvažiavime, vadi
namųjų „nacionalinių, nacionalistinių ap
raiškų“ klausimui. Apie tautines apraiškas 
nutylėjo tik Ukrainos partijos vadas P. še- 
lest, tuo tarpu, kai tos nuotaikos Ukrainoje 
stiprios ir vis auga.

Kiti kalbėtojai palietė tas nuotaikas, ir 
čia įdomesni Baltijos respublikų partinių 
vadų pasisakymai. Okup. Lietuvos partijos 
neseniai perrinktasis pirmasis sekretorius 
A. Sniečkus savo kalboje teigė: reikia vesti 
kovą „prieš nacionalizmo ir šovinizmo ap
raiškas“. Jis pagarbino sovietų kultūrą, 
kvietė keistis su rusais kultūriniais mai
nais, nes, esą, tik tokiu atveju galėsianti 
„žydėti“ krašto kultūra...

Dar įdomesnė buvo Latvijos pirmojo sek
retoriaus August Voss kalba. Jis netiesio
giai kreipėsi į pačius latvius, kurie pasta
ruoju metu atvirai' šiaušiasi prieš rusų bei 
kitų slavų atgabenimą, krašto rusinimo di
dėjančias pastangas. Dar neseniai, prieš, 
kongresą Maskvoje, Voss buvo puolęs lat
vius — „nacionalistus“ pareigūnus, kurie 
buvo pasisakę prieš didelių pramonės jmo- 

medžiagos, kad prireikus būtų galima šan
tažuoti.

Sugrįžę visi turėjo duoti platų savo ke
lionės aprašymą.

Išvažiuojant dar teko užsukti į Maskvą, 
prisistatyti į partijos atitinkamą skyrių ir 
dar gauti instrukcijų. Ten kiekvienam bu
vo duota vietoje perskaityti slapta brošiū
rėlė, kaip sovietinis pilietis turi laikytis už
sieniuose. To laikymosi esmė: budrumas. Į 
viską žiūrėti su nepasitikėjimu ir įtartinai. 
Nesueiti į jokius asmeninius ryšius su tais 
žmonėmis, su kuriais teks susitikti. Net 
laiškų namo nesiųsti paštu, nes svetur žval
gyba būtinai atidarys ir laiškų turinį pa
naudos pakenkti Sov. Sąjungai. Jokiu atve
ju nevaikščioti po vieną.

Šitaip įgąsdinti, Burlakovas ir Viktoro
vas patikėjo, kad Manchesteryje jie yra vi-

PASA U L UE
— Indija, apytikriais duomenimis, turi 

547 mil. gyventojų.
— Londono miesto tarybos delegacija 

įteikė Maskvos miesto tarybai sidabrinę 
lėkštę su savo miesto ženklu.

— Oklahomoje ir Texase jau 7 mėnesiai, 
kaip beveik nebuvo lietaus, dėl to 40 mil. 
svarų vertės kviečių derlius jau nurašo
mas iš anksto ir ūkininkai skuba išpar
duoti neturinčius ką ėsti galvijus.

— Birobidžane, vadinamojoje žydų au
tonominėje srityje tolimuosiuose rytuose, 
gyventojų šiuo metu yra apie 140.000, tarp 
jų apie 15.000 žydų (ten vėl norima pradė
ti siūlyti keltis Sov. Sąjungos žydams).

— Sov. Sąjungos aukščiausioji taryba 
nutarė neskirti taikos premijų už 1970 ir 
1971 metus.

— Nuosavybės pardavinėjimo bizniu 
vertęsis milijonierius anglas Raphaelis 
žuvo lėktuvo katastrofoje, ir dabar jo naš
lė atiduodą teismui aiškinti, ar jo testa
mentas nėra suklastotas, nes viskas užra
šyta vienam Londono advokatui, o jai — 
tik 1 šilingas ir .4 jos pačios nuogos foto
grafijos.

— Sako, paskambinęs į Lankašyro (Bri
tanija) vieną įstaigą, žmogus susilaukė to
kio atsakymo: „Jis išėjęs sekundei ir grįš 
po 10 minučių“.

— Pasienyje iš Austrijos buvo pagrobti 
ir į Čekoslovakiją grąžinti du 1969 m. pa
bėgę čekoslovakai.

— Britanijoje lenkų esama apie 150.000, 
o iš viso Vakarų pasaulyje esą keletas mili
jonų, ir Londone, Hammersmitho rajone 
jie statydinasi sau pasaulinį lenkų kultūri
nį ir socialinį centrą, kaštuosiantį apie pu
sę milijono svarų.

— Romos futbolo komandos instrukto
rius argentinietis Helenio Herrera buvo pa
šalintas iš tos vietos, kurioje jis gaudavo 
160.000 svarų atlyginimo metams, nes pa
sakė, kad Roma tik kartą, tik 1942 m., lai
mėjo čempionatą, nes tada ji instruktorium 
turėjo Musolinį, o toks pareiškimas esąs gė
dinga netiesa ir įžeidžiąs drąsius atletus.

— Amerikietis leitenantas Calley, pripa
žintas nužudęs 22 civilius vietnamiečius, 
dėl to nuteistas kalėti iki gyvos galvos, bet 
prez. Nixono įsakymu paleistas, kol sulauks 
apeliacinio teismo sprendimo, gaus 20.500 
svarų avanso už savo atsiminimus iš Viet
namo karo, kuriuos surašys žurnalistas ir 
kurie bus išleisti dar šiais metais.

nių statybą Latvijoje ir, ryšium su tuo, 
prieš rusiško gaivalo siuntimą Latvijon. 
Voss argumentas dabar buvo toks: paskiros 
respublikos interesai privalo teikti pirme
nybę visos daugiatautės valstybės reikala
vimams...

Azijos respublikų vadai savo kalbose 
vengė smerkti tautines apraiškas savo kraš
tuose. Jie daugiau kėlė „vyresniojo brolio“, 
tariamojo tautybių draugo, nuopelnus... 
Jie džiaugėsi „šventa sąjunga“ su Mask
va...

Aplamai, paskirų kraštų vadai mažiau 
kalbėjo apie, jų respublikose tariamai žy
dinčią kultūrą. Jie daugiau pabrėžė visų 
tautybių artėjimo, suliejimo reikalą. Tai 
ryškus noras suliedinti tautas į vieną kati
lą, kaip savo laiku Amerikoje buvo kalba
ma — į „melting pot“. Tokiam katile tega
lėtų būti, toks yra Maskvos noras, tik so
vietinės kultūros gyventojai, kurių tarpe, 
aišku, vyrautų slavai.

Tai savo ilgoje kalboje pažymėjo ir gen. 
sekretorius L. Brežnevas, nurodęs į „pa
laipsniui artėjančias“ visas sovietų tauty
bes. Kad tie žodžiai negąsdintų, Kremliaus 
vadas pasiskubino patikinti: ypatingas dė
mesys kreipiamas į paskiros respublikos 
savitumus... Tai tik žodžiai. (ELTA) 

sur apsupti šnipų ir žvalgybininkų. Jiems 
atrodė, kad ir miesto Švietimo skyriaus 
pareigūnai yra slaptieji agentai. Jeigu pa
stebėdavo, kad kažkas eina iš paskos, tai 
galvodavo, kad yra sekami, ir smukdavo į 
viešbutį. Valgyklų padavėjus laikė šnipais. 
Viešbutyje drįso kalbėtis tik visai nekaltais 
klausimais, nes buvo įspėti, kad kamba
riuose, restoranuose po stalais, net liftuose 
yra įtaisyti mikrofonai.

Vieną dieną Burlakovas ryžosi užmegzti 
ryšį su britų komunistu mieste. Bet iš vieš
bučio nedrįso paskambinti, kad kas nesi
klausytų. Praėjo net dvi dienos, kol jie su
rado tinkamą sau telefono kioską tuščioje 
gatvėje. Kol ji susijungė su tuo komunis
tu, abu jos draugai laukė už kampo.

Kitą kartą, vaikščiodami nuošaliomis 
gatvėmis, jie pasiklydo. Bet abu jos drau
gai neleido jai praeivių klausti kelio į vieš
butį, nes tai esą pavojinga. Bet kai jie dar 
pavaikščiojo porą valandų, tai draugai nu
sileido, kad klaustų praeinantį senuką.

Jos išvada: tokie kultūriniai ryšiai nėra 
visiškai nekalti, kaip gali atrodyti. Jie turi 
tarnauti sovietinei politikai ir yra reikš
mingi sovietinei propagandai. Vakarai, sa
ko, nesunkiai gali sumaišyti pasigėrėjimą 
sovietiniu baletu su pasigėrėjimu sovietine 
santvarka, bet baletas yra geras nepriklau
somai nuo politinės santvarkos, bet ne dėl 
to, kad santvarka gera.

SEPTYNIOS dienos
Norėjo pagrobti

Ceilono vyriausybė skelbė, kad išaiškin
tos suokalbis pagrobti ministerę pirminin
kę Bandaranaikę.

Tuoj pat paskelbta, kad įsakyta išsi
kraustyti Šiaurės Korėjos diplomatams.

Taip pat tvirtinama, kad netoliese sukio- 
jęsis sovietinis laivas.

Pakaltino partiją
Jugoslavijos prez. Tito pakaltino savo 

partijos vadus už krašto politinius ir eko
nominius sunkumus.

Jis pažadėjo pakeisti vadus.

Sunaikins biologinius ginklus
Amerikiečių delegacijos atstovas nusi

ginklavimo konferencijoje, kuri vyksta 
Ženevoje, pažadėjo savo vyriausybės var
du per metus sunaikinti visus JAV turi
muosius biologinius gnklus. Prie to darbo 
būsią pristatyti 300 technikų.

O tokių ginklų JAV turinčios tiek daug, 
kad kelis kartus būtų galima sunaikinti 
viso pasaulio gyventojus.

Nusiskundžia Kinija
„Komsomolskaja pravda“ pakaltino Ki

niją, kad ji milijonus mokyklinio amžiaus 
vaikų ruošianti karui prieš Sov. Sąjungą.

Jų vadovėliai esą pilni propagandos, jie 
žygiuoją gatvėmis uniformuoti, skatinami 
nebijoti mirties. Be to, toks judėjmas esąs 
vykdomas daugiausia Sov. Sąjungos pasie
nyje.

Susirūpinimas galimu prekybos mažėjimu
Kai JAV leis plėsti prekybą su Kinija, 

Britanijoje reiškiamas susirūpinimas, nes 
JAV gali užimti jos rinką.

Britanija ligi šiol buvo trečias prekybos 
apyvartos didumu Kinijos tiekėjas neko
munistinis kraštas (pramoniniai deiman
tai, metalai, o iš Kinijos perka tekstilės 
pluoštą, mėsą, daržoves, ypač šaldytą triu- 
šieną).

Susijaudinimas dėl ambasadoriaus
Švedijoje pašautasis Jugoslavijos amba

sadorius Rolivicas mirė, dėl to kilo susi
jaudinimas Jugoslavijoje ir kaltinimai, 
kad nepajėgiama apsaugoti.

Rolivicas buvo prez. Tito draugas. Jį pa
šovė kroatai.

Armija kontroliuoja
Bengalijos (Rytų Pakistano) svarbes

nius miestus jau yra užėmusi Vakarų Pa
kistano kariuomenė. Pasipriešinimas eina 
i galą.

Tarp pabėgėlių prasidėjo ‘ cholera ir 
rauplės. Laukiama bado.

Pasitarimas su kliūtimis
Tik sovietų ambasadorius reiškia nuo

monę, kad pasitarimai dėl Berlyno prieis 
iki laimingos pabaigos.

Vokiečių atstovai pasitarimuose numato 
dar daug kliūčių ir neaiškumų.

Skraidys rusų lakūnai
Pasirodo, gintis nuo kairiųjų partizanų, 

vadinamųjų gvevaristų, kairioji prokomu
nistinė Ceilono vyriausybė gauna kovos 
lėktuvų iš Sov. Sąjungos. Tuos lėktuvus 
valdysią sovietiniai lakūnai.

LIETUVIŲ DIENA

Los Angeles miesto taryba vasario 16 d. 
paskelbė Lietuvių diena ir išleido prokla
macinį dokumentą. Lietuviška trispalvė bu
vo iškelta visą dieną prie miesto rotušės.

Pavergtųjų tautų draugas ir antikomu- 
nistas'George Putnam per didžiulį televizi
jos tinklą pasakė patriotinę Lietuvos klau
simu kalbą. Jam kalbant buvo rodomi Lie
tuvos spalvoti vaizdai ir grojamas Lietuvos 
himnas.
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Coventrio Skyriaus garbės nariui 
Joe ir Genovaitei Johnstonams 

dėl jo tėvelio Ernesto Johnstono mirties 
nuoširdžią užuojautą reiškia

DBLS Coventrio ir Ketteringo Skyrių 
Valdybos ir nariai

Joe ir Genovaitei Johnstonams 
dėl jo tėvelio mirties 

nuoširdžią užuojautą reiškia 
DBLS Nottingham© Skyriaus 

Valdyba ir nariai

Gerb. p. p. J. G. Johnstonams, 
jo mylimam tėvui mirus, 
gilią užuojautą reiškia ir 
kartu liūdi

V. J. Keriai

Taigi spėjimai, kad sovietinis laivas su
kiojasi prie Ceilono, laukdamas, kol bus 
nuversta vyriausybė, neturėtų pagrindo. 
Greičiau tas laivas laukia, kada reikės ei
ti ginti Bandaranaikės vyriausybės.

Erdvės stotis
Sov. Sąjunga paleido į erdvę „mokslinę 

Stotį“.
Vėliau gal būsią paleisti atskiru laivu 

žmonės, kurie susisieks su ta stotim.
Iš tikro vėliau ir buvo paleistas erdvės 

laivas su 3 kosmonautais.

Pasvarstys, ar paleisti
Sov. Sąjungos aukščiausios tarybos pre

zidiumas sutiko svarstyti galimybę paleis
ti Andrejų Amalriką, kuris už „šmeižimą“ 
savo krašto buvo nuteistas 3 metams dar
bo stovyklos ir dabar yra ligoninėje—ser
ga tuberkulioziniu meningičių.

Labai nori Perono
Argentinos politikų delegacija atvažiavo 

į Madridą tartis su buvusiu diktatorium 
Peronu dėl to, kuriomis sąlygomis jis grįž
tų į savo kraštą ir kaip turėtų tvarkytis 
jo pasekėjai kaip partija ir profesinėse są
jungose.

Suvalstybinimo klausimas Turkijoje
Turkija pasiryžusi suvalstybinti borak- 

so kasyklas. Turkija turinti pačius di
džiausius borakso išteklius pasaulyje.

Naftos šaltiniai taip pat būsią tvarkomi 
valstybiniu mastu.

IRA skandina
Britams priklausančioje Šiaurės Airijo

je vis stipriau pradėjo veikti revoliucinė 
katalikiškoji IRA organizacija jau dauge
liu teroro veiksmų — nužudymais, pade
gimais, sprogdinimais.

Dabar ji Airijos respublikoje paskandi
no britų karinį katerį, o kitą sugadino.

Babiučis prieš demagogus
Lenkijos politbiuro narys Babiučis įspė

jo rajoninius partijos komitetus ir val
džios įstaigas, kad duotų atkirtį demago
gams, kurie stengiasi pakirsti partijos ry
šį su darbininkais.

Iš Babiučio pranešimo politbiurui maty
ti, kad streikų Lenkijoje vis dar buvo ir 
po to, kai vyriausybė vėl sumažino maisto 
kainas.
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EUROPOS LIETUVIS

BALIO SRUOGOS TRAGEDIJA SU LIETUVIAIS PASAULYJE

ŠIEMET RAŠYTOJAS BŪTŲ ATŠVENTĘS 75 M. GIMIMO SUKAKTUVES

Žiūriu į bolševikinės lietuvių literatūros 
istorijos IV dalies aplanką ir stebiuosi. Jį 
„puošia“ 8 komunistų partijos atsijoti iš
rinktieji. Jų tarpe vienintelis Putinas, apie 
kurį galima kalbėti kaip apie rašytoją, kiti 
visi komunistiniai agitatoriai, kurie arba 
rašytojo talento visai neturi, arba jį su
žlugdė partine tendencija. Balio Sruogos 
jų tarpe nėra. Gal ir gerai. Sruogai būtų di
delė gėda būti tarp Montvilos ir Cvirkos ar 
tarp Tilvyčio ir Mieželaičio. Iš gėdos jis 
antrą kartą numirtų. Jei kas nors mane pa
klaustų, koks žymiausias buvo nepriklauso
mybės laikų rašytojas, turėčiau susvyruoti 
tarp Putino ir Sruogos. Jie abu yra mūsų 
literatūros korifėjai, tačiau Sruoga Putiną 
pralenkia draminėje srityje, bet nėra roma
nistas, tuo tarpu Putinas yra mūsų romane 
korifėjas.

Balys Sruoga gimė 1896 m. vasario 2 d 
Eaibokų kaime. Vabalninko vis., Biržų aps.

Jo tėvas, Pranas Sruoga, matyt, buvo švie
sus ir pažangus ūkininkas, kuris 4 sūnus 
išleido į aukštuosius mokslus. Balys buvo 
ketvirtasis iš penkių sūnų, be to, jis turėjo 
2 seseris. Taigi, didžiausia pagarba priklau
so Sruogos tėvams, kurie vaikams atidavė 
viską, kad jie koptų į gyvenimo viršūnes. 
Iš jų Balys ir rašytojo talentą gavo.

Mokėsi Balys Sruoga Panevėžio realinėje 
mokykloje, o ją baigęs ir išlaikęs brandos 
egzaminus, įstojo į Petrapilio miškų insti-

STEPAS VYKINTAS

J
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OPEROS TEATRO BALIUS

J. Ku-kis

VALANDĖLĖ
Nusileidus saulė snaudė, 
gilią dūmą pušys audė.

Prie berželio tu sustojai. 
Klaidžiojo neramios akys.
Vakarui kažką pasakius, 

susimąsčiusi pamojai.
Nusileidus saulė snaudė.

Ar atsimeni, brangioji, 
kai žvaigždutėms tu pamojai?

Ašarėlė nuriedėjo...
Rankos tiesėsi ir pynės; 
iš vidaus, jautrios krūtinės, 

žodžiai ilgesį kuždėjo.
Ar atsimeni, brangioji?

Nerimas dainavo, klykė... > 
Smilgos, samanos išdykę

į kalnelį nuviliojo, 
širdyje dundėjo džiaugsmas, 
atradimo laimės šauksmas

nuometu žvaigždės apklojo. — 
Nerimas dainavo, klykė...

Žiedo burtus sužinojus, 
sapnavai gyvatos rojus,

kaip naktis, žvaigždėms kuždėjai: 
Baltu nuometu apklokit!
„Paslaptis tik jūs žinokit! 
Oškit, pušys! Rimkit, vėjai!

Žiedo burtus sužinojau!..“

Parėjai laukų takeliais.
Širdį maudžia. Vidų gelia.

„Valandėlę“ — žiedas lėmė — 
„laimę žvaigždėmis nusėsi, 
kitą — nuometą mūvėsi...
ir nuplėš jį valandėlė“...

Parėjai laukų takeliais.
Saulė juokės patekėjus.
Į berželį atsišliejus, 

tu rymojai valandėlę.
Vėjas nuometą sudraskė, 
liūtys, vėtros jį sutaškė.

Nusišluostei ašarėlę.
Saulė juokės patekėjus.

Ar atsimeni, brangioji?
Ko nelauki? Ko nemoji?

Valandėlė nenumiršta.
Rankos tiesiasi ir laukia, 
pušys šlama, eglės šaukia, — 

valandėlė neužmiršta.

Ar atsimeni, brangioji?
69. X. 18

tūtą, kur pastudijavęs metus pakeitė moks
lo sritį: pasirinko filologiją ir literatūrą. 
Vėliau persikėlė studijuoti į Maskvą, kur 
susipažino su Čiurlionytėmis ir daugiau 
prisisiurbė M. K. Čiurlionio kūrybinės dva
sios. Draugavo su Baltrušaičiu, rusų rašy
tojais simbolistais: Balmontu ir kt.

1918 m. B. Sruoga grįžo į atgimusią Lie
tuvą. Jis tuoj griebėsi kultūrinio darbo: re
dagavo „Lietuvą“, kūrė kartu su kitais 
„Vilkolakio“ teatrą, būrė rašytojus ir žur
nalistus, dalyvavo šaulių veikloje. 1921-24 
m. studijavo Muenchene slavistiką, teatra- 
togiją ir meno istoriją. Studijas apvainika
vo daktaro laipsniu, tačiau juo nesididžia- 
vo ir nepasirašinėjo. Nuo 1924 m. iki 1947 
m. jis buvo Kauno ir Vilniaus u-tų profeso
rius, rusų literatūros ir kitų slavistikos 
Kursų dėstytojas, teatro seminaro vadovas. 
Jis pasižymėjo kaip objektyvus ir gilus 
mokslininkas, žvelgęs j mokslą menininko 
ir filosofo akimis.

Kai aš klausydavau Kauno u-te B. Sruo
gos paskaitų, nors jo paskaitos man nebuvo 
privalomos (iš pomėgio tai dariau), nekar
tą buvau pagalvojęs, kad šis kūno milžinas 
ir dvasios galiūnas pergyvens ne tik savo 
bendraamžius, bet ir gausybę už jį jaunes
nių. Deja, žiaurus mūsų tautos likimas: dvi 
despotinės okupacijos pakirto šį galiūną 
pačiam jo kūrybiniam amžiaus žydėjime. 
Vargais negalais išvengęs bolševikinių 
spąstų, kažkokių niekšų jis buvo išduotas 
nacių gestapininkams. 1943 m. kovo 16 d. 
jis buvo nacių suimtas ir su kitais lietu
viais išvežtas į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą. Čia žuvo gausybė geriausių lietu
vių. B. Sruogai irgi grėsė mirties pavojus, 
bet savo milžiniškomis fizinėmis ir dvasi
nėmis jėgomis atlaikė šias nežmoniškas 
kančias. Tačiau didžiausia B. Sruogos tra
gedija tai jo patekimas į rusų rankas ir 
parvežimas į Vilnių, kur jis neberado savo 
mylimos šeimos. Jo žmona ir duktė buvo 
pabėgusios į Vakarus. Dvejus metus jis šir
dyje išnešiojo didžiausią kančią, kuri tik
riausiai jautrų poetą ir nuvarė į kapus. Jis 
mirė 1947 m. spalio 16 d. Vilniuje.

Balys Sruoga buvo plačios amplitudės 
rašytojas. Jis ir lyrikas, ir dramaturgas, ir 
literatūros mokslininkas, istorikas ir kriti
kas (teatro ir literatūros), ir publicistas, 
ypač aštrus polemininkas su nemaža saty
ros doze. Pradėjo jis rašyti gana anksti: 
1912 m. pasirodė jo pirmasis eilėraštis „Ko 
gi sodai „Aušrinėje“. Po to jis rašė gausy
bėje laikraščių ir žurnalų, kurių išvardiji
mas sudarytų visą straipsnį. 1919 m. išėjo 
poema „Deivė iš ežero“. 1921 m. pasirodė 
jo pirmasis eilėraščių rinkinys „Saulė ir 
smiltys“. 1923 m. — „Dievų takais“. Ilgai 
lyrikos nerašė, tik okupacijų metu buvo 
priverstas atiduoti duoklę Rytų tironui. Bet 
ir šią duoklę jis atidavė taip šykščiai, kad 
tik išvengtų savo individualybės išniekini
mo. B. Sruoga buvo simbolistas, kuris ieš
kojo naujų kelių, naujų formų, individua
laus asmenybės išreiškimo būdų. Jis buvo

mūsų lyrikoje novatorius, sau asmenybė, 
nepakartojama individualybė.

Didžiausią literatūrinį barą B. Sruoga iš
varė mūsų dramaturgijoje. Šioje srityje jis 
yra vargiai kieno nors pralenkiamas kūrė
jas. Plačiausiai susipažinęs su pasaulinio 
teatro istorija ir menu, pasinaudojęs gau
sia mūsų tautos istorijos medžiaga, jis su
kūrė amžinai nemirtingus dramos veika
lus: „Milžino paunksmė“, „Kazimieras Sa
piega“, „Baisioji naktis“, „Apyaušrio da
lia“ ir kt. šiame trumpame straipsnyje ne
su pasiryžęs jo dramų nagrinėti, nes esu 
numatęs parašyti ištisą eilę specialių etiu
dų B. Sruogos kūrybai nagrinėti.

Balio Sruogos asmenyje Lietuva neteko 
žymiausio mūsų tautos literatūrinio geni
jaus, kurio šiandien dar daugelis politinių 
fanatikų nesupranta, bet kuris amžių ver
denėje prasiskverbs pro visas politines už
tvaras ir pasieks nemirtingumo Alpes.

KOPLYČIOS DARBŲ VERTINIMAS

„Aidai" sausio mėn. išsispausdino rašyto
jo ir menininko Pauliaus Jurkaus lietuvių 
koplyčios šv. Petro Bazilikoje Vatikane me
ninę apžvalgą.

Kaip jau žinome iš spaudos, aukos buvo 
renkamos Kankinių koplyčiai, bet pastačius 
ji gavo Mater Misericordiae vardą. P. Jur
kus rašo, kad ir tokiu pavadinimu koply
čia vis tiek pasitarnaus Lietuvai, nes šv. 
Petro bazilika yra viena iš labiausiai turis
tų lankomų vietų. Tik reikėtų pasirūpinti 
atitinkamos literatūros, kad lankytojai ga
lėtų suprasti Lietuvos koplyčios kankinių 
prasmę. Toliau P. Jurkus rašo:

„Pagal bazilikos tvarką koplyčia yra už
daryta dideliais geležiniais vartais. Turis
tai tegali ją apžiūrėti per vartų plyšį, nes 
turistų srautas greitai ją „nudėvėtų“. Taip 
apsaugotos ir kitos panašios koplyčios.

„Vartus darė jau Vatikano meistrai, bet 
jie nepadarė tinkamo Vyčio. Toks, koks da
bar iškaltas ant vartų, jis nereprezentuoja 
Lietuvos herbo“.

Visai statybai-aukų rinkimui vadovavo 
vysk. V. Brizgys ir jo sudarytasis komite
tas.

Dailininku-projektuotoju buvo pakvies
tas Vytautas K. Jonynas. Speciali komisija 
pasirinko iš Lietuvos istorijos 7 įvykius (iš 
viso 7 reljefai), vaizduojančius Lietuvos 
krikščioniškąją praeitį ir pastangas tikėji
mą išlaikyti ir jį apginti.

Dalis darbų buvo patikėta italų meist
rams. Jie nutašė sienų marmurą ir grindis. 
Deja, pagal duotąjį grindų detalų planą, 
kuris sudarytų lietuviško kilimo įspūdį, 
jiems nepasisekė tai padaryti.

Aušros Vartų Marijos paveikslas buvo 
darytas iš geros nuotraukos, ir gerų meist
rų rankose tas darbas buvo padarytas be 
priekaišto.

Rūpintojėlio figūros,, kurią darė italų 
skulptorius pagal jam duotus piešinius ir 
pavyzdžius, jos nesuprato ir savaip inter
pretavo. Rūpintojėlį jis apvilko marškiniais, 
o lietuvių liaudies mene to nerasi. Taip pat 
ir Kristaus veidas nėra lietuviškas.

MIRĖ A. SUGINTAS

1971 m. vasario mėn. Chicagoje mirė adv. 
Antanas Sugintas.

A. Sugintas buvo liaudininkų partijos 
žmogus, geras žinovas žemės reformos įsta
tymų, geras advokatas, žurnalistas ir buvęs 
Lietuvos Seimo atstovas.

BALANDŽIO „ŠALTINIS“

Balandžio mėn. „šaltinis“ išėjo ne tik su 
„Šaltinėlio“ skyrium, kurį redaguoja Lai
mutis Švalkus, bet ir su skyriumi jauni
mui, redaguojamu Petro Veršelio. Iš viso 
žurnalo redakcinis kolektyvas yra gražiai 
padidėjęs: be redaktoriaus S. Matulio, MIC, 
tame kolektyve dar darbuojasi K. A. Ma
tulaitis, MIC, A. Geryba, V. Šlaitas, L. Šval
kus ir P. Veršelis.

Kaip matyti, telkiamos lėšos „šaltinio“ 
spaustuvei.

VADOVĖLIS BRANGIEMS GAMINIAMS
Buenos Aires (Argentina) knygų leidyk

la išleido vadovėlį rankdarbiams gaminti iš 
perlų ir kristalų.

Jame atspausdinti ir madų kūrėjo Bene
dikto Survilos rankdarbių pavyzdžiai.

SPORTO KLUBO SUKAKTIS
Australijos sporto klubas „Kovas“ šven

čia savo 20 metų gyvavimo sukaktį.
„Mūsų Pastogė“ rašo, kad per tą ilgą lai

ką sporto klubas davė didelį įnašą visam 
Sidney lietuvių gyvenimui.

V. JOMANTO SKULPTŪROS
Australijoj gyvenąs skulptorius Vincas 

Jomantas sukūrė iš aliuminijaus 8 pėdų 
aukščio skulptūrą „Taika ir gerovė“, kuri 
puošia Viktorijos valstijos valdžios rūmus.

V. Jomantas 1968 m. buvo apdovanotas 
pirmąja premija Colmalco parodoje taip 
pat už skultūrą iš aliuminijaus.

R. ARA1TĖS LAIMĖJIMAS
„Mūsų Pastogė“ rašo, kad sporto klubo 

„Kovo“ sportininkė Rūta Araitė laimėjo 
Australijos moterų stalo teniso varžybas.

PARODA BROOKLYNE
Kultūros Židinio patalpose Brooklyne 

(JAV) vasario 13-21 d. d. buvo surengta 
antroji didžioji dailės paroda. Ji buvo skir
ta Lietuvos nepriklausomybės šventei pa
minėti.

Joje dalyvavo 35 dailininkai, išstatę 109 
paveikslus. Šią parodą aplankė apie 800 
žmonių.

ŽVAIGŽDĖ BRIEZEI
Latvis Robertas Briezė, kuris buvo liu

dininkas tragiško Simo Kudirkos likimo, 
apdovanotas Lietuvių Šaulių Sąjungos 
žvaigžde.

LABIAUSIAI PERKAMA
Šiuo metu pati aktualiausia ir labiausiai 

perkama knyga Amerikoje yra Liudo Dovy
dėno „Mes valdysime pasaulį“.

KAPINĖS KURIJOS ŽINION
Kun. P. Ažubalio Toronto (Kanada) prie

miestyje įkurtąsias lietuviškas kapines per
ėmė vietos kurija.

Kun. P. Ažubalis įdėjo daug darbo ir bu
vo ten pastatęs net laisvės paminklą.

LIETUVIŲ LAISVĖS DIENA
Michigano gubernatorius (JAV), daly

vaujant lietuvių delegacijai, pasirašė pro
tokolą ir vasario 16 d. paskelbė „Lietuvių 
Laisvės Diena“.

ĮSIGIJO DIPLOMĄ
Tęsdamas studijas tik vakarais, Vytautas 

Kriščiūnas iš Chicagos baigė aukštąjį 
mokslą ir gavo mechanikos ir oro erdvės 
tyrinėjimo inžinieriaus diplomą.

Tradicinis Chicagos operos balius įvyko 
vasario 6 d.

Baliaus programą atliko „Antrasis kai
mas“, vadovaujamas T. Antanaičio. Jis su
kėlė daug juoko. Atskiruose epizoduose, 
tarp kitų aktorių, dalyvavo ir buvęs londo- 
niškis Romas Kinka.

RAŠYTOJŲ DRAUGUOS RŪPESČIAI
Lietuvių rašytojų d-jos pirm. kun. L. 

Andriekaus išsiuntinėtame pranešime 
draugijos nariams rašoma: 1970 metais vie
nas pagrindinių rūpesčių buvęs atkviesti 
atgal į draugiją išstojusius narius. Deja, 
niekas negrįžęs.

Taip pat buvę stengtasi įjungti į draugi
ją visus literatūroje pasižymėjusius asme
nis, bet ir čia, kaip rašoma, tikslo pilnai ne
pasiekta.

Valdyba stengsis ir šįmet prašyti litera
tus, kad stotų į draugiją, o taip pat kelti 
draugijos reikšmę bei orumą visuomenėje.

Lietuvių Fondas jau pažadėjo 1.000 dol. 
premijai, kuri bus šįmet paskirta už ge
idausią 1970 m. išleistą knygą.

INOS NEVERAVIČIŪTĖS TARNYBA
Jau eilė metų Ina Neveravičiūtė, kaip 

rašoma „Drauge“, dirba sekretore Ameri
kos Valstybės Departamento užsienio tar
nyboje.

Jos tarnybos maršrutas — visa apvali že
mė: Japonija, Indonezija, Kenija, San Sal
vadoras ir t. t.

Laisvalaikiu Ina Neveravičiūtė, kuri do
misi įvairių kraštų gyvenimu, daug ką už
fiksavo filmų juostose. Taip pat ji veda 
dienoraštį, kuris jau sudaro didžiules 8 
knygas.

Tarnaudama JAV užsienio diplomatinėje 
tarnyboje, ji pasiekė aukšto įvertinimo, dėl 
to mažinant personalą nebuvo atleista, nes 
ji laikoma puikia reprezentante atstovauti 
Amerikai.

Dabar Ina Neveravičiūtė išvyko naujon 
tarnybon — į Amerikos ambasadą čilėn.
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NAUJA ŽEMĖ

Ir vėl kalbėkime apie šv. Jokūbo apašta
lo patarimus.

Jau minėjome, kad jis mus moko, jog 
reikia mažiau kalbėti, o daugiau klausytis.

Šio sekmadienio mišių skaityme vėl duo
damas kitas jo patarimas:

— Būkite žodžio vykdytojai, ne vien 
klausytojai, apgaudinėją save. Kas žodžio 
klausosi, bet nevykdo, yra panašus į žmo
gų, pažvelgiantį veidrodyje į save, paskui 
nueinantį ir veikiai pamirštantį, ką matė 
(1. 22-27).
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KAZIMIERAS BARONAS

MĖSININKAS KINGAS
— Kas tam mėsininkui Kingui'? — ji paklausė 

vieną šeštadienį Viliamsoną.
— Kingas baigtas, — nusikvatojęs atsakė Vi- 

liamsonas. — Baigtas, ponia.
— Jis vis tiek dar pardavinėja mėsą.
— Pardavinėja, bet jau baigtas.
— Nekoks žmogus.
— Nekoks, ir jau baigtas.
Iš Viliamsono ji nieko neišgavo. Kaip gi tas 

Kingas baigtas? Bet netrukus Kostas atnešė naują 
žinią: mėsinė uždaryta, ir langų užuolaidos užtrauk
tos. Tuomet buvo ketvirtadienis, o to rajono par
duotuvės uždaromos trečiadienio popiečiui. Vadi
nas, kažkas atsitiko. Matyt, Kingas išmuštas iš ri
kiuotės. Gal jis pateko į bepročių ligoninę, gal su
imtas? Jei jis naktimis taip stovinėjo ties kiekvieno 
baltojo ir spalvotojo svetimšalio varteliais ir spau
dinėjo skambutį, tai turėtų jau būti kalėjime. Vero
nika dėstėsi sau žodžius, ką ji sakys, jei ateitų poli
cija, pradėtų klausinėti apie Kingą ir paprašytų ją 
liudyti teisme- Ji nežino, ar reikėtų tam mėsininkui 
prisegti bepročio, ar tik atšiauraus žmogaus vardą.

Veronikos pasiruošimus kalbėti su policija ir 
teismu aną vakarą sugriovė Kostas. Jis matė Kingą, 
kuris, vedinas šunim, atėjo gatve iš toliau, atsirakino 
uždangstytos mėsinės duris ir įsmuko vidun. Jeigu

yra Kingas, tai gal ir vėl pardavinės mėsą, gal tik 
išsibaigė laikas leidimui, kurį jis turėjo prekiauti. 
Tačiau ir tai netiesa. Kostas anądien prie uždarytos 
mėsinės durų pamatė skelbimą ir išdrįso prieiti pa
skaityti. Visi apylinkės gyventojai prašomi tuoj ir 
neatidėliojant atsiliepti, jeigu jie būtų priešingi, kad 
šioj patalpoj įsisteigtų įstaiga priiminėti užstatams 
arklių ir šunų lenktynių lažyboms. Vadinas, Kingas 
baigtas, Viliamsonas tiesą sakė. Arba tas Kingas 
keičia profesiją.

Kai praėjo atsiliepti nustatytasis laikas, nuo mė
sinės langų dingo užuolaidos. Tuoj apie tą patalpą 
pradėjo judėti remonto darbininkai. Vieną vakarą 
pati Veronika pastebėjo, kad virš mėsinės durų din
go Liuterio Kingo vardas ir pavardė. Darbininkai 
pertvarkinėjo patalpos vidų, ir priekis be jokio įrašo 
išstovėjo kelias savaites. Net ir Veronikai nusibodo 
žiūrėti į tą tuščią vietą. Kingas buvo baisus, bet ji 
priprato prie jo mėsinės įrašo. Ji, rodos, norėjo, kad 
ten būtų įrašas, prie kurio ji priprato. Bet darbinin
kai baigė vidaus darbus ir išėjo į mėsinės priekį. Jie 
nudažė sieną ir palanges. Ligi šiol ta siena nesimes- 
davo į akis — ji prapuldavo tarp gretimų sienų, su
siliedavo su jomis- Siena buvo apšepusi, kaip ir visos 
kitos abiejose mėsinės pusėse į vieną-ir įikitą galą. 
O dabar ji žibino akis baltumu jau iš tolo, o ypač iš 
kitapus gatvės.

— Kur gi Kingas? — paklausė ji šeštadienį 
Viliamsoną, nes mėsininko nei Kostui, nei jai nieka
da jau nebeteko susitikti nuo ano karto, kai jis su 
šunim pavakariu įėjo vidun.

— Nebėr, — atsakė Viliamsonas ir skaniai nu
sikvatojo.

— Nebėr?
— Kingas mirė — tegyvuoja karalius! — 

džiaugsmingai šūktelėjo Viliamsonas anglišku posa
kiu. — Tegyvuoja, ponia, karalius!

— Kingas mirė? Aš sakiau, kad jis...
— Ne, nemirė, ponia. Tas senas velnias išva

žiavo gyventi į Bournemouthą. Išvažiavo ilsėtis. Pi
nigų, velnias, jis turi.

Veronikai visas reikalas dabar nušvito kitokia 
šviesa.

O tuo tarpu prie buvusios mėsinės, virš durų, 
darbininkai matavo tą plotą, kur nuo 1883 metų di
džiavosi Liuterio Kingo giminės įrašas. Paskui ten 
išdygo spalvota lenta, po kuria prikaišiota elektros 
lempučių. O kai vieną vakarą Veronika pro rūką 
skubėjo iš darbo namo, tai sustojo prie šaligatvio 
krašto ties Liuterio Kingo buvusios mėsinės pastatu 
ir atsirėmė į stulpą. Dabar jai paaiškėjo, ką reiškė 
Viliamsono džiaugsmingas pasakymas: Kingas mi
rė — tegyvuoja karalius! Virš mėsinės durų spalvo
tos lemputės mušė į viršų Viliamo Viliamsono pa
vardę. Namie ji visą vakarą turėjo pakankamai kal
bos. Su tais visais svarstymais joje pamažu ir galuti
nai taip pat mirė Liuteris Kingas- Mirė karalius Kin
gas, tegyvuoja karalius Viliamsonas.

Iš tikrųjų. Pasaulis pilnas kalbėtojų, ra
gintojų, planuotojų. Deja, nei skambūs žo
džiai, nei karšti raginimai, nei idealūs pla
nai žmonėms skausmo ašarų nenušluosto, 
skurdo ir vargo nesumažina, skriaudų ir 
neteisybių neatitaiso.

Kai kurių kraštų vyriausybės kasmet 
mus, lietuvius, gražiais žodžiais paguodžia, 
kad mūsų tėvynės pavergimo nepripažįsta, 
bet nieko nedaro, kad tą skriaudą atitaisy
tų.

Daug turtuolių, kurie savo grynai asme
niškiems malonumams išleidžia milijonus, 
parūpina įvairiausių planų sumažinti pa
saulyje skurdui, bet savo sumanymų nepa
remia konkrečia auka.

šimtų šimtai kalba apie artimo meilę, 
bet, sutikę pirmą vargšą, prašantį pagal
bos, jo nemato.

žodžių yra, darbų nematyti!

Neieškodami mums nežinomų, sensacingų 
pavyzdžių, prisiminkime tik Jėzų Kristų, 
kurs savo žodžius patvirtino, pašventino ir 
įgyvendino skausmingiausia mirtimi ant 
kryžiaus.

Jo pavyzdį sekė Jo apaštalai ir visų am
žių kankiniai.

Nepamirškime ir savo brolių-seserų oku
puotoje tėvynėje, kurie savo krauju ir net 
paaukojimu gyvybės, ištrėmimais, kančio
mis įrodė savo tėvynės meilę darbais.

Jie visi yra ne tik savo sąžinės ir Dievo 
balso klausytojai, bet ir vykdytojai.

Koks butų dabartinis krauju permirkęs,
žiaurumu alsuojąs, neteisybėmis ir skriau
domis apsirijęs pasaulis, jei visi jo žmonės
būtų Dievo žodžio vykdytojai?

Kitas apaštalas, šv. Jonas, regėjime matė 
tą naująjį žemės paviršių, sakydamas:

-— Aš mačiau naują dangų ir naują že
mę. nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė 
nuėjo... Aš girdėjau didelį balsą iš sosto 
tariant: Štai Dievo padangtė su žmonėmis, 
ir jis gyvens su jais; jie bus jo tauta, ir
pats Dievas bus su jais jų Dievas. Dievas 
nušluostys nuo jų akių kiekvieną ašarą;
mirties daugiau nebebus, nei dejavimo, nei 
skausmo... (Apr. 21. 1-5).

Dievas ir jo Bažnyčia, artimo meilė ir 
mus visus kviečia būti ne vien klausytojais, 
bet Dievo žodžio vykdytojais.

A. J. S.
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PADĖTIS GERA LIETUVOJE
KNYGA APIE KUBERTAVIČIŲ T. TILVYČIO MUZIEJUS

LIETUVIŲ NAMŲ B-VĖS VALDYBOS PRANEŠIMAS
Šis susirinkimas yra dvidešimtasis akci

ninkų susirinkimas Lietuvių Namų Ben
drovės veiklos istorijoje. Todėl šia ypatin
ga proga malonu pažymėti, kad ir sukakti- 
nius metus Bendrovė baigė su £1.996 pel
no. Prisilaikant ilgametės tradicijos, ši pel
no suma perkelta į balanso apyvartos at
sargą, kuri dabar jau siekia £19.607. 1958 
metų balanse apyvartos atsargos vietoj dar 
buvo £1.038 nuostolių. Tai reiškia, kad tie 
nuostoliai buvo išlyginti ir dar £19.601 
pelno uždirbta per paskutiniuosius dvylika 
metų.

Tačiau pelno sumos dar neparodo pilno 
Bendrovės vaizdo. 1960 metais, lygiai prieš 
dešimt metų, Lietuvių Namai turėjo £19. 
500 skolų, o pinigų ir prekių atsargų toms 
skoloms padengti tebuvo £5.000. Tuo tarpu 
1970 metų balansas rodo £16.000 skolų, bet 
toms skoloms išlyginti jau turime pinigais 
ir prekių atsargomis £14.200. Taigi jau ne
daug tetrūksta, kad Bendrovės skolos būtų 
atsvertos turimaisiais rezervais. Taip pat 
reikia paminėti, kad Lietuvių Namai ir So
dyba yra neblogam stovyje, o Spaudos sky
rius turi geras darbo priemones. Todėl 
šiandien galime drąsiai tvirtinti, kad Ben
drovė yra finansiškai stipri ir gerai pasi
ruošusi tęsti darbą toliau.

1970 m. Bendrovė turėjo 12 tarnautojų. 
Pajamų iš viso buvo £36.193, o išlaidų — 
£34.197.

čiais metais galima tikėtis dar geresnių re
zultatų.
; Spaudos skyrius metus baigė su £975 

nuostolio, kuris yra mažesnis negu 1969 m. 
Tikimasi, kad Europos Lietuvio prenume
ratos ir knygų kainų pakėlimas padės nuos
tolį dar sumažinti, bet kylančios pašto ir 
ekspedicijos kainos ir ilgai užsitęsęs pašto 
streikas gali gerokai padidinti išlaidas.

' Ligi šiol Spaudos skyrius vertėsi, leisda
mas Europos Lietuvį, knygas ir atlikdamas 
kitus lietuviškus spaudos darbus, iš kurių 
nebuvo laukiama daug pelno. Todėl ne
nuostabu, kad per praėjusį dvidešimtmetį 
tik septyni metai parodė šiek tiek pelno, o 
trylika metų baigėsi su nuostoliu. Tokių 
apyvartos nuostolių iš viso susidarė net 
£5.645. Be abejo, Bendrovės įsiskolinimas 
Šiandien visai kitaip atrodytų, jei tie £5.645 
būtų palikę Bendrovės kasoje.
į Nors Spaudos skyriaus atliekamasis kul
tūrinis darbas ligi šiol nebuvo pelningas, 
tačiau Bendrovė yra pasiryžtai šį darbą 
tęsti toliau. Ateityje bus bandoma kreipti 
daugiau dėmesio į įvairius komercinius 
darbus, kurių pagalba bus bandoma padi
dinti Spaudos skyriaus pajamas ir pelnin
gumą. Tam tikslui jau įsigyta dar viena 
Spausdinimo mašina, kuri jau pradėjo dar-

Lietu^įltiamii-Ttoridonė' 'apyvartos per
teklius yra svarbiausias Bendrovės įplaukų 
šaltinis. Praeitų metų bėgyje buvo peržiū
rėtos nuomų ir baro kainos. Todėl sekan-

Metų bėgyje iš Spaudos skyriaus pasi
traukė ilgametis spaustuvės vedėjas V. Ke- 
ris. Jo patyrimu ir rūpestingu darbu rėmė
si visa spaustuvės veikla. Todėl, jo netekus. 
Spaustuvės darbo našumas labai sumažėjo. 
Tačiau jo vietoje dabar turime energingą

Po Chicagos dangum
PO CHICAGOS DANGUM

Chicagos šauliai. Kovo 28 d. Jaunimo 
Centre įvyko kuopos parengimas su vaidi
nimu „Čia mūsų žemė“. Veikalas paruoštas 
vieno šaulio iš dabartinės okupuotos Lietu
vos žiaurios tikrovės. Žmonėms labai pati
ko, ir prisirinko pilna salė, šios kuopos 
pirmininkas yra Vladas Išganaitis, o sesių 
šaulių St. Cecevičienė. Meno vadovas J. 
Petrauskas, sporto vadovas Vytautas Bili- 
tavičius.

Filatelis-tų Draugija „Lietuva“. Pašte 
ženklų rinkimas ir jų prekyba yra labai 
aktyvi Chicagos lietuviuose. Jau daugelį 
metų čia veikia ši draugija, kuri ruošia pa
rodas, premijuoja darbus, leidžia savo biu
letenį, kurio redaktorium yra E. Petraus
kas.

Ženklų rinkėjai yra labai stropūs, net ir 
iš anapus geležinės uždangos gauna įvairių 
ženklų, o iš čia pasiunčiami naujai išėju
sieji.

Lietuvos pašto ženklas, kuris, sako, it 
liudija apie nepriklausomybės buvimą, la
bai nepatinka okupantams, nes jie, užėmę 
Lietuvą, pirmiausia barbarišku elgesiu pa- 
naikino Vytį, Vyties Kryžių, Gedimino stul
pus iš pašto įstaigų.

Lietuvos pašto ženklų autorius dail. A. 
Varnas buvo pagerbtas parodos metu. Jis 
yra daugiau kaip 80 metų amžiaus.

Du sukaktininkai. Chicagoje jau ilgokai 
gyvena ir dirba muzikas prof. J. Žilevičius, 
šiais metais švenčiąs 80 m. amžiaus sukak
tį. Jis dar vis rūpinasi muzikologijos ar
chyvu Jaunimo Centre. Daug jis turi mu
zikos kūrinių, kuriais galės džiaugtis atei
ties kartos. Tikimasi, kad lietuviškoji vi
suomenė ir spauda iškels prof. Žilevičiaus 
didžius darbus. Apie jį didelį straipsnį pa
rašė Jerūnė Jonikas į vietos amerikonišką 
laikraštį „SW Herald“.

Antras sukaktininkas tai inž. A. Rudis, 
kuris švenčia 60 m. savo gyvenimo sukaktį. 
Jis yra čia gimęs ir augęs, bet labai darbš
tus, veiklus ir dosnus. Jo nuopelnai Lietu

vai ir lietuvybei labai dideli. Paskutiniu 
metu, atžymėdamas savo sukaktį, išleido 
knygą apie 1863 metų sukilimą, kurią reda
gavo K. Jurgėla. Chicagos ALT-os valdyba 
bal. 7 d. puikiame viešbutyje surengė jo 
pagerbimą, į kurį susirinko keli šimtai įvai
rių organizacijų atstovų, draugų ir bičiu
lių.

Inž. A. Rudis su ponia Marija yra savi
ninkai ir vedėjai lietuvių radio forumo pro
gramos. Ilgus metus jie globojo Chicagos 
Operą, inž. A. Rudis buvo ALTo pirminin
ku ir ALRKS pirm, ir yra atlikęs daug 
kitų darbų. Paskutiniu laiku labai rūpinosi 
ir Bražinskų gelbėjimu.

Į šeštuosius metus. Lietuvių Televizijos 
programa, kuri perduodama iš 26 kanalo 
kas sekmadienio vakarą 8.30 vai., žengia 
pirmyn. Nors skolų neturi, bet lėšos vos 
sueina galas su galu. Geg. 8 d. Jaunimo 
centre bus iškilus 5 metų benketas su pro
grama. Paskutiniuoju laiku į programų ruo
šimo darbą įsijungė K. Valaitienė, studen
tas R. Sokadolskis, kuris kartais padedi- 
Margučiui. Jo balsas labai tinka radijo ir 
LTV, tik visa bėda, kad jis barzdotas. LTV 
žiūrovai jam siūlo barzdą šiek tiek apsi
tvarkyti, nes lietuviai nėra jokie „hipiai“, 
jie kultūringos tautos vaikai.

Antrasis kaimas. Jau kelinti metai, kaip 
Chicagoje yra susidaręs teatralų bei hu
moristų sambūris Antrasis kaimas, kuris 
kasmet surengia po kelis spektaklius.

Žmonės spektaklius lanko, nes juose bū
na perteikiamos įvairios gyvenimo aktua
lijos jumoro forma.

1941 m. sukilimo minėjimas. Chicagos 
Lietuvių fronto bičiuliai ruošiasi paminėti 
30 metų nuo sukilimo prieš sovietinį oku
pantą.

L. Prapuolenis, to sukilimo laikinosios 
vyriausybės pirmininkas, yra šiuo metu 
Chicagos LF Bičiulių pirmininkas.

Minėjimas įvyks birželio 12-13 d. Jauni
mo Centre.
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Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybę ir sutvarkome palikimo reikalus.

ir anglų spaustuvėse daug patyrimo įsigiju
si S. Bosikį. Jam atėjus į spaustuvę dirbti, 
pacįėtis žymiai pasitaisė. Jei pavyks gauti 
pakankamai pelningų komercinių darbų, 
spaustuvės ir Spaudos skyriaus veikla bus 
daug našesnė.

Lietuvių Sodybos rezultatai taip pat yra 
patenkinami, nežiūrint įvairių rūpesčių, 
kurių Sodybos vedėjui ir tarnautojams nie
kuomet netrūksta. Sausa vasara sudarė 
progą išvalyti ežerą, bet kol kas dėl nepa
kankamo lietaus vandens lygis yra labai 
žemas. Buvo bandoma ežerą papildyti, nau
dojant seną motorą ir siurblį, bet tos pa
stangos gerų vaišių nedavė. Dabar jau 
gautas naujas siurblys, kuris vasaros metu 
neleis ežerui dar daugiau nusekti.

Praleidęs daug kruopštaus darbo metų 
Sodyboje, jos vedėjas J. Lūža iš pareigų 
pasitraukė ir buvo perkeltas į Bendrovės 
centrą Londone. J. Lūžos pasiaukojimo, rū
pestingumo ir kieto darbo dėka Anglijos 
lietuviai šiandien Sodyba didžiuojasi ir 
reiškia padėką pasitraukiančiam vedėjui 
už gerą darbą visuomenei. Naujais Sody
bos šeimininkais yra J. ir B. Snabaičiai. Ti
kimasi. kad visi lietuviai, jaunimas ir se
nimas, ateis naujiems šeimininkams į tal
ką ir rems Sodybos veiklą. Dėl pašto strei
ko susitrukdę atostogų užsakymai skubiai 
laukiami, o taip pat atsitiktiniai svečiai 
prašomi užsukti Sodybos aplankyti.

Jau dešimt metų, kaip Bendrovės centro 
reikalus atlieka tik vienas tarnautojas — 
Bendrovės sekretorius A. Pranskūnas. Be 
galybės įvairių darbų, jam tenka rūpintis 
ir Spaudos skyriaus reikalais. Spaustuvės 
vedėjui V. Keriui pasitraukus, tų reikalų 
žymiai padaugėjo. Todėl tikimasi, kad J. 
Lūžai pradėjus eiti sekretoriaus pavaduo
tojo pareigas, bus galima patogiau ir ge
riau darbais pasidalyti, ypač kreipiant dau
giau dėmesio į spaustuvės darbų atlikimą 
ir įvairių kultūrinio bei socialinio pobū
džio patarnavimų plėtimą, kaip knygų, tau
tinių ženkliukų, lietuviškų plokštelių tieki
mą, rūpinimąsi testamentais, ligoniais ir 
t. t. Lietuvių Namai Londone yra D. Bri
tanijos lietuvių centras. Reikėtų bandyti šį 
centrą padaryti taip pat socialiniu ir kultū
riniu lietuvių centru.

Steigiant Lietuvių Namų Bendrovę, buvo 
manyta įkurti įmonę, panašią į kitus biz
nius šiame krašte, kurie tvarkosi pagal 
1948 m. Bendrovių Įstatymo numatytąsias 
taisykles. To įstatymo prisilaikant, buvo 
surašyti ir mūsų Bendrovės įstatai. Deja, 
jau pirmasis dvidešimtmetis parodė, kad 
Lietuvių Namai nėra jau toks paprastas 
biznis. Ilgainiui Lietuvių Namų Bendrovės 
veikla kinta ir darosi labai panaši į visuo
meninės organizacijos veiklą. Labai glau
džiai bendradarbiaudama su D. Britanijos 
Lietuvių S-ga. Lietuvių Namų Bendrovė ta
po D. Britanijos lietuvių veiklos ekonomi
niu pagrindu.

Šiandien Lietuvių Namų Bendrovė yra 
įmonė, kurios darbo vaisiais naudojasi vi
sa lietuviškoji visuomenė. Mūsų Bendrovę 
galima būtų lyginti su fondais, kurie remia 
organizacijų veiklą. Skirtumas yra tik tas, 
kad Bendrovė pati sau gamina rezervus, 
kurie yra naudojami lietuviškai veiklai 
remti ir lietuvybei išlaikyti. Tokią sava
rankišką įmonę galima būtų vadinti D. Bri
tanijos lietuvių fondu, ir toks pavadinimas 
aiškiau apibrėžtų Bendrovės veiklą, negu 
dabartinis vardas, šiandien mums yra aiš
ku, kad Lietuvių Namų Bendrovės paskir
tis yra dirbti lietuvių tautai ir lietuvybei.

Todėl Bendrovės akcininkų pareiga yra 
užtikrinti, kad ir ateityje Bendrovė siektų 
panašių tikslų, kaip ir šiandien. Tam rei
kalui į susirinkimo dienotvarkę yra įtrauk
tas klausimas diskutuoti Bendrovės įstatu 
paragrafą 135, kuris kalba apie Bendrovės 
turto likimą likvidacijos atveju. Dabar tas 
įstatas numato, kad, likviduojant Bendro, 
vę, jos turtas turėtų būti išdalytas akcinin
kams. Tačiau Bendrovė gali ilgiau gyvuoti 
už mus visus čia susirinkusius. Todėl mes. 
Bendrovės steigėjai ir ilgamečiai jos rėmė
jai, šiandien turėtume pasisakyti, kaip 
Bendrovės turtas ateityje turėtų būti nau
dojamas.

Viena iš svarbiausių priemonių apsaugo
ti Bendrovės turtui yra sukaupimas akcijų 
DBLS-gos globon. Tam tikslui praeitų me
tų akcininkų susirinkimas priėmė rezoliu
ciją, kad DBLS-gai būtų išrašytos akcijos 
už tas sumas, kurios buvo iš S-gos gautos, 
kuriant Lietuvių Namų Bendrovę, šiandien 
balanse jau matome, kad praeitų metų bė
gyje buvo tai įvykdyta, įrašant 1.660 akci
jų po £1 DBLS vardu. Tačiau DBLS teturi 
dar tik apie 20% visų akcijų, ir to dar ne
pakanka Bendrovės kontrolei. Būtų gera, 
kad akcininkai susitvarkytu taip, jog anks
čiau ar vėliau jų nuosavybėje esančios ak
cijos pereitų DBLS nuosavybėn.

Toliau kaupiant akcijas DBLS-gai, Ben
drovės veikla ir jos ateitis bus stipriau ir 
aiškiau apibrėžta. Tada Lietuvių Namu 
Bendrove jau galima bus vadinti D. Bri
tanijos Lietuvių Fondu.

Visos šios atsargumo priemonės, žinoma, 
nepakeis Bendrovės veiklos pobūdžio. Lie
tuviu Namų Bendrovė, kaip ir ligi šiol, taip 
ir ateityje dės pastangas tobulinti darbo 
priemones ir visuomenei teikiamus patar
navimus ir kvies visus talkon į lietuvišką 
darbą.

Apie aktorių Petrą Kubertavičių atsimi
nimų knyga išleista Vilniuje. Sudarė ir pa
ruošė Ant. Vengris. (ELTA)

ŠEKSPYRAS VILNIUJE

Kanados aktorius Daniel Chajet Vilniuje 
anglų kalba skaitė-deklamavo Šekspyre 
dramų ištraukas, sonetus. R. L. Stevenson 
ir B. Shaw veikalų ištraukas. (ELTA)

PRIEŠ MIRDAMAS VEDĖ

„Tėvynė“ (JAV) rašo, kad poetas J. Mi
kuckis, kuris neseniai mirė Kaune, Lietu
vos poetės V. Palčinskaitės tvirtinimu, bu
vo dar kartą vedęs 28 metų žmoną.

2 BRONZOS MEDALIAI

Sov. Sąjungos krepšinio pirmenybėse 
Vilniaus „Kibirkšties“ moterų komanda ii 
Kauno „Žalgirio“ vyrų komanda išsikovo
jo po bronzos medalį.

PRISIMINTAS J. PABRĖŽA

Lietuvos gamtininkai prisiminė Žemai
čių ir Lietuvos botaniko, S. Daukanto am
žininko Jurgio Pabrėžos gimimo 200 metų 
sukaktį.

Doc. Č. Kudaba „Tiesoje“ teigia, kač 
Pabrėža stengėsi gyventi ne pagal dvasinin. 
ko, bet pagal gamtos tyrinėtojo pašaukimą 
Jis buvęs ir liaudies gydytoju, farmakolo- 
gu, per savo gyvenimą parašęs apie 5C 
gamtos mokslo ir kitokių kūrinių. Kudabr 
priminė, kad katalikų Bažnyčia yra pasta 
čiusi Kretingos kapinėse Pabrėžai puošnu 
paminklą. Pasiūlyta, ypač botanikų drau
gijai, išleisti J. Pabrėžos raštų rinkinį. (E)

TELEFONO AUTOMATŲ PELNAS

Vilniuje veikią telefono automatai kas 
metai duoda vidutiniškai ligi 250.000 rub 
lių pelno. (ELTA)

G. SABALIAUSKAITĖ ČILĖJE

Vilnietė baleto artistė Genovaitė Saba
liauskaitė aštuonis mėnesius dirbo balet- 
meistere Čilėje, Santiago mieste. Grįžusi j 
Vilnių, Čilės meno veikėjams kviečiant, j: 
ir vėl išvyko į P. Amerikos kraštą. Ten ji 
paruošia klasikinius baletus, tikisi pastaty
ti fragmentus iš lietuvių baletų „Ant ma
rių kranto“, „Jūratės ir Kastyčio“. Saba
liauskaitė anksčiau yra šokusi Prancūzijo
je, Belgijoje, Suomijoje, Turkijoje ir Azi
joje — Burmoje, Ceilone, Kambodijoje ir 
Tailande. (ELTA)

KNYGŲ PARODA KREMLIUJE

Komunistų suvažiavimo Maskvoje metu 
Kremliaus rūmuose buvo parodyti ir Lie 
tuvoje išleistieji leidiniai. Jie... daugiausia 
susiję su Leninu, nors buvo ir kitų knygų. 
j:ų tarpe ir Maironio, Sruogos ir kt. raš
tai. (ELTA)

PAMINĖTAS J. JANONIS

Okup. Lietuvoje šį mėnesį plačiai pami
nėtos J. Janonio 75-sios gimimo metinės

(ELTA)

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

AR VIOLETA PALČINSKAITĖ ŽYDĖ?

„E. Lietuvio“ Nr. 7 išspausdinta žinutė, 
kurioje pasakyta, kap poetė Violeta Pal
činskaitė kartu su Sovietų žydais pasirašė 
protestą dėl Pasaulio žyklų kongreso, vasa. 
rtio 23-25 dd. posėdžiavusio Briuselyje ir pa
sisakiusio prieš žydų persekiojimą Sov. Są
jungoje.

V. Palčinskaitė praeitų metų rudenį ke 
liavo po Ameriką ir kai kuriose lietuviu 
kolonijose skaitė savo kūrybą. Tuo metu 
niekas nekėlė abejonių dėl poetės tautybės 
Vardas ir pavardė lietuviški. Eet tas para
šas? Tad ar ji yra žydė?

1967 metais Vilniuje buvo išleista knyga 
Tarybų Lietuvos rašytojai“, kurios pasku

tiniuose puslapiuose yra keletas žodžių ii 
apie vieną iš jaunųjų poečių —- Violeta 
Palčinskaitę. Ji gimė 1943 m. lapkričio 21 
d. Kaune. 1960 m. baigė vid. mokyklą Kau
ne, vėliau 4 metus studijavo Vilniaus uni
versiteto istorijos-filologijos fakultete. Pir
mieji eilėraščiai spaudoje pasirodė 1958 m 
Ligšiol yra išleista jos kūrybos 7 knygos.

V. Palčinskaitė apie save rašo:
„Nemėgstu pasakoti apie save. Tai sudė

tinga... Gimiau karo metu Kaune. Gimt' 
neturėjau teisės, nes mama slapstėsi nuo 
vokiečių, ir kiekvienas mano riksmas galėjo 
baigtis šeimos sušaudymu. Taigi pirmuo
sius savo gyvenimo metus praleidau skry
nioje, kurioje mano bobutė, tėvo motina, 
laikydavo baltinius... Man buvo jau beveik 
dveji metai, kai pirmą sykį susidūriau ši
tuo pasauliu, kuris egzistavo už keturių 
kambario sienų. Mama verkė, įsitikinusi, 
kad aš apaksiu, nepratusi prie šitokios erd
vės ir šviesos spindėjimo...

Esu be galo dėkinga savo tėvams, kurie 
sugebėjo išsaugoti mano vaikystę virš visų 
to meto negandų ir nelaimių...“

Toliau V. Palčinskaitė pasakoja, kad jos 
tėvas buvo mokytojas, ir jis mirė, kai ji 
mokėsi aštuntoje klasėje. Iš šio pasakymo 
atrodo, kad jos tėvas buvo lietuvis, o mo
tina — žydė.

D. B.

Tauragnuose, okup. Lietuvoje, atidarytas 
rašyt. T. Tilvyčio memorialinis muziejus.

(ELTA)

MILLERIO „KAINA“

Vilniaus dramos teatras tebestato Arthur 
Miller veikalą „Kaina“ (The Price).

Maskvoje jis statyti uždraustas. (ELTA)

KAPSUKO PREMIJOS

V. Mickevičiaus-Kapsuko vardo premi
jos Lietuvoje paskirtos žurnalistams R. 
Budriui už kelionių po Sov. Sąjungą kny
gą, V. Miniotui už publicistinius straips
nius, K. Musnickui už filmuotas apybrai
žas, R. Sadauskui už publicistinius straips
nius.

„LAISVĖS“ SUKAKTIS

JAV leidžiamasis komunistinis laikraštis 
„Laisvė“ sulaukė 60 m.

Ta sukaktis ypač iškilmingai paminėta 
Lietuvoje — suruoštas paminėti skirtas va
karas, kuriame dalyvavo daug partinės 
aukštuomenės.

NEMUNO LAIVININKYSTĖ

„Tiesa“ rašo, kad Nemune laivai jau pa
kėlė inkarus.

Laivininkystės srityje esą vykdomi page
rinimai, seni laivai keičiami ekonomiškes- 
niais.

KRITIKUOJAMI ŽURNALAI

Vilniuje sausio mėn. įvykusiame žurna
listų sąjungos valdybos plenume ypatingas 
dėmesys buvo kreipiamas vadinamajam 
tarptautiniam auklėjimui. Gavo barti visi 
laikraščiai ar žurnalai, kurie nusikalsta dėl 
partijos nurodyto „idėjinio turinio“ nepa
kankamo pabrėžimo. Ne pirmą kartą puo
lamas „Nemuno“ žurnalas (į Vakarų kraš
tus neišleidžiamas), nes skelbiąs „neeste
tiškas, menkavertes iliustracijas“, „Švytu
rys“ kritikuotas dėl nepakankamai atrink
tos medžiagos ir kt. (ELTA)

ANTIKVARIATAI

Lietuvoje teveikia vos du senųjų knygų 
knygynai-antikvariatai — po vieną Vilniu
je ir Kaune. Nors vilniškis įsteigtas 1945 
metais, tačiau lituanistikos skyrius jame 
veikia vos 10 metų. Kauno antikvariatas 
labai ankštas, su maža šviesos, ir tik pas
taruoju metu numatyta jį praplėsti. Juo la
biau, kai jau gaunami užsakymai iš užsie
nio knygynų.

„Lit. ir Meno“ savaitraštis 8 nr. skatina 
antikvariatus steigti Klaipėdoje ir kituose 
miestuose. Esą, žmonės nevertina senų kny
gų, nežino jų kainų ir pan. Kaune buvęs at
sitikimas: vienų namų katilinėje senos kny
gos buvo deginamos, o senyva moteriškė 
kirviu kapojo seną, vertinga knygą. Ji grie
bėsi kirvio, nes knygos suplėšyti neįstengė, 
o į katilą ji netilpo...

Nusiskundžiama: labai trūksta senos 
knygos aistruolių, sumanių, sąžiningu, mo
kančių daug kalbų. (ELTAI

„KAUTYNĖS“ ROMOJE PAGAL „TIESĄ"

„Tiesa“ rašo, kad Romos Montesakro ra
jone juodmarškiniai (Italijos socialinio ju
dėjimo dalyviai) užpuolė kompartijos sek
ciją, „tačiau grupė komunistų davė reikia
mą atkirtį“, ir juodmarškiniai turėjo bėg'i

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

Ugi 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 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
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Europos Lioturiu Kronika
DBLS IR LNB VALDYBOS

Po suvažiavimo posėdyje DBLS Val
dyba pasiskirstė pareigomis šitaip: pir
mininkas J. Alkis, vicepirmininkai P. Ma- 
šalaitis ir Z. Juras, sekretorius A. Prans- 
kūnas, iždininkas V. Zdanavičius, nariai 
S. Nenortas ir J. Vilčinskas.

Lietuvių Namų Akc. Bendrovės direkto
riai pasiskirstė pareigas taip: direktorių 
pirmininkas J. Vilčinskas, sekretorius A. 
Pranskūnas, direktoriai P. Mašalaitis, J. 
Alkis, Z. Juras, S. Nenortas it V. Zdana
vičius.

SUVAŽIAVIMO APRAŠYMAS
Nenorėdami nudelsti šios savaitės laik

raščio, DBL3 ir LNB suvažiavimo apra
šymą ir dalį kitos su suvažiavimu susiju
sios medžiagos išspausdinsime tik sekan
čios savaitės „Europos Lietuvyje“.

LONDONAS
ŠOKIŲ VAKARAS-GEGUŽINĖ

Londono šeštadieninės Mokyklos Tėvi 
Grupė, gegužės 1 dieną Londono Lietuvii 
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345a Vic
toria Park Rd., London, E. 9) ruošia

Didžiulį šokių vakarą-gegužinę.
Gros viena geriausių Londono šokių mu

zikos kapelų „Sorrento“, talkininkaujant jų 
nuolatiniam ir labai populiariam daininin
kui.

įvairūs šalti užkandžiai, vynas ir įėjimas 
tik £1,25.

Pradžia 8 v. v., tęsis iki 1 vai. ryto.
Bilietus galima įsigyti iš anksto pas F. i 

Senkuvienę, K. Makūną, V. Jurienę, arba 
paskambinus telefonu 739 8734.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Gegužės 9 d., 5 vai. p. p., Sporto ir So

cialinio klubo salėje (345A Victoria Park 
Road, London E.9).

Programoje dalyvauja Grandies jauni
mas ir šeštadieninė mokykla.

PARAPIJOS JAUNIMO DISKO 
VAKARAS

Gegužės 15 d., 7.30 vai. vak., Sporto ir 
Socialinio klubo salėje (345A Victoria Park 
Road, E.9) parapijos jaunimas rengia di
džiulį

Disko vakarą.
Kviečia jaunimą ir suaugusius dalyvauti.

PARAPIJOS IŠVYKA Į LIETUVIŲ 
SODYBĄ

Sekminių dieną, gegužės 30 d., parapija 
rengia iškylą į Lietuvių Sodybą. Užsirašyti 
klebonijoje ir pas komiteto narius. Mokes
tis — vienas svaras. Sumokama užsirašant.

DERBY ARKLIŲ LENKTYNIŲ 
LOTERIJA

Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais me
tais yra rengiama. Bilietus platina mūsų 
lietuviškos bažnyčios rėmėjai visose D. Bri
tanijos lietuvių kolonijose. Prašome ją pa
remti.

Jeigu kas norėtų prisidėti prie platinimo, 
prašome duoti žinoti savo adresą, atsiųsi
me bilietų platinti. Parapijos vadovybė lie
ka dėkinga visiems platintojams ir rėmė
jams už prielankumą darbe.

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Manchesterio lietuvių skautų draugovės 
gegužės 1 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Man
chesterio Lietuvių Soc. Klubo patalpose 
rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Paskaitą skaitys Ant. Jaloveckas.
Meninę dalį išpildys skautai.
Po minėjimo visos motinos bus pavaišin

tos arbatėle.
Maloniai kviečiame visus tautiečius mi

nėjime dalyvauti.
Draugovių vadovai

PRANEŠIMAS IŠ SUVAŽIAVIMO
DBLS Manchesterio skyriaus atstovas 

A. Jaloveckas, grįžęs iš DBLS metinio su
važiavimo, gegužės 2 d., sekmadienį, 6 vai. 
po pietų, Lietuvių Socialinio klubo patal
pose padarys pranešimą.

DBLS narius ir LNB akcininkus pra
šom dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 2 d., sekmadienį, 3 v. p. p., Vy
ties klube rengiamas

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.
Bus kun. J. Kuzmickio paskaita ir jaunų

jų meninė dalis.
Motinėlės bus apdovanotos gėlėmis.
Visos šeimos prašomos dalyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ge

gužės 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pa

skaita, deklamacijos ir kita. Po oficialios 
dalies šokiams gros E. Dragūno kapela iki 
1 vai. ryto. Baras su įvairiais gėrimais ir 
užkandinė veiks iki 12 vai. nakties.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai pra
šom gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 8 d. (šeštadienį), 7 vai. vak 
čecket St. „Sales Room“ salėje, Derbio R. 
K. parapijos komitetas rengia Motinos die
nos minėjimą.

Programoje: kun. A. Gerybos paskaita.
Meninė dalis, kurią atliks lietuvių para

pijos auganti jaunoji karta, paruošta E. 
Vainorienės.

Maloniai kviečiame visus Derbio ir apy
linkės tautiečius į minėjimą atsilankyti.

Derbio R. K. parapijos Komitetas

STOKE-ON-TRENT
PASIRUOŠIMAI PROTESTUOTI

Gegužės 5 d. į Hanley (prie Stoke) at
vyksta koncertuoti rusų raudonosios armi
jos ansamblis. Ta proga lietuviai ėmėsi ini
ciatyvos suorganizuoti platesnio masto pro
testą.

Vyriausieji organizatoriai: pirm. P. Du
dėnas, V. Dargis ir V. Andruškevičius, už
mezgė ryšius su ukrainiečių ir lenkų komi
tetais. Ukrainiečiai ypač plačiu mastu ruo
šiasi. Lenkų, kurių čia priskaitoma iki 2000, 
irgi žada atlikti savo dalį. Vietinėje spau
doje jau pasirodė ukrainiečių specialus 
protesto komunikatas, lietuviai jau paruo
šė savo komunikatą, vėliau ir lenkai skelbs 
savo. Visa tai buvo nutarta dviejuose posė
džiuose, kurių vienas įvyko ukrainiečių 
klube, kitas naujai besikuriančiame lenkų 
klube.

Lietuvių rūpesčiu gautas policijos leidi
mas, pažadėta globa, ruošiami plakatai, 
laukiama atsišaukimų-lapelių, kurių malo
niai ir dosniai pažadėjo atsiųsti Sąjungos 
sekr. A. Pranskūnas.

Balandžio 22 d. Grand Hotel Hanley tu
rėsime pasimatymą su vietos laikraščio ko
respondentu. Pasiųsti protesto laiškai bur
mistrui ir festivalio organizatoriui.

Tokius pat žygius atliko ir mūsų part
neriai lenkai ir ukrainiečiai. Apie festiva
lio ir protesto eigą bei rezultatus praneši
me vėliau.

V. A.

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Nottingham© LAS Skyriaus Valdyba ge
gužės 29 dieną (Sekminėms) ruošia į So
dybą

EKSKURSIJĄ.
Išvykstama iš Nottinghamo po 12 valan

dos dieną. Norintieji ekskursijoje dalyvau 
ti, gali užsirašyti pas Valdybos narius ar 
Klube pas barmaną.

Valdyba

GEGUŽĖJE
Gegužės mėnesyje tradicinės gegužinės 

pamaldos kasdien Lietuvių Jaunimo Židi
nyje vyksta 7 vai. vakare. Galintieji daly
vaukime, sutrukdyti tai atlikime namie, 
ypač šeimų židiniuose.

MOTINOS DIENA
į Gegužės 2 d., 11.15 vai., Lietuvių Židi
nyje pamaldos bus laikomos už mūsų gy
vas ir mirusias motinas.

Po pamaldų ten pat bus Motinos Dienos 
paminėjimas. Jį seks arbatėlė.
, Pamaldas užprašė ir minėjimą su arba
tėle rengia Liet. Moterų Draugija.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

VOKIETIJA
MINĖJIMAS DORTMUNDE

Kovo 6 d. Šiaurės Reino-Vestfalijos lietu
viai susirinko paminėti 53-jų Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo metinių, o patys 
dortmundiškiai kartu ir atšvęsti 50 metų 
Dortmundo ir apylinkės lietuvių draugijos 
įsteigimo sukakties. Šventę suruošė G. Šim- 
kevičiaus vadovaujama Vokietijos LB Val
dybos atstovybė prie Duesseldorfo vyriau
sybės, aišku, glaudžiai bendradarbiaudama 
su Dortmundo LB apylinkės vadovybe.

Į minėjimo salę, kuri buvo išpuošta Vo
kietijos, Lietuvos ir 1921 m. Kaune siūtos 
Dortmundo lietuvių draugijos vėliavomis, 
susirinko apie 150 žmonių. Atidaromąjį žo
dį tarė Evaldas Lukošaitis, pats gimęs 
Dortmunde, bet gražiai kalbąs lietuviškai. 
Lukošaitis savo vokiškai pasakytoje kalbo
je palietė Dortmundo lietuvių jubiliejų, at
kreipdamas dėmesį, kad draugija įsteigta 
1921 m. vasario 27 d. J. Braškio iniciaty
va, kad jai ilgus metus vadovavo V. Marti
šius. kurio žmona ne tik dalyvauja šiame 
minėjime, bet yra ir Dortmundo LB apy
linkės pirmininkė. Kalbėtojas pamiršo su-

minėti savo motiną, taip pat esančią minė
jime, anais laikais dalyvavusią Dortmundo 
lietuvių draugijos veikloje ir lietuviškai iš
auklėjusią jį patį. Iš senosios kartos tik ne
daug tėra likę gyvų, o jų vaikų didžioji da- Zanavykijoje labai gausios ir išsišakojusios 
lis lietuviškame gyvenime nedalyvauja. 
Antruoju kalbėtoju buvo Vokietijos LB 
Valdybos vicepirmininkas kun. Br. Liubi- 
nas. Ir jis savo kalbos centrinę vietą pasky
rė Dortmundo lietuvių jubiliejui, pasi
džiaugdamas, kad tarp dortmundiškių yra 
šeimų, kur lietuviškumas gyvas ir trečioje 
kartoje. Tai gyvai liudija Martišių šeima, 
kurios vienas vaikaitis šiemet yra Vasario 
16 gimnazijos abiturientas. Kun. Liubinas
perdavė VLB Valdybos ir Vasario 16 gim
nazijos sveikinimus ir linkėjimus dortmun- 
diškiams ir visiems šventės dalyviams. 
Hamburgo lietuvių vardu susirinkusius pa
sveikino kun. V. Šarka.

Pagrindinei kalbai buvo pakviestas Va
karų Europos lietuvių katalikų sielovados 
spaudos centro direktorius kun. dr. P. Ce- 
liešius iš Bad Woerishofeno. Pradėjęs Mai
ronio citata „Kur šiandieną jinai...“, kal
bėtojas kėlė klausimą, kokią prasmę šian
dien turi minėjimai. Atsakymą davė kele
riopą. Pirmasis minėjimų uždavinys, anot 
dr. Celiešiaus, yra perduoti gyvenamajai 
aplinkai Lietuvos laisvės idėją. Toliau — 
jie padeda palaikyti gyvą lietuvišką dva
sią, o kol ji gyva, Lietuva nemirs. Minėji
muose puoselėjama taip pat lietuviška kul
tūra. Lietuviška daina ir šokis gaivina lie
tuviškumą. Į pabaigą kalbėtojas pranaša
vo, jog Lietuva mirs tada, kai mirs lietuvio 
sąmonė, kai paskutinis lietuvis pasakys 
„Aš nenoriu būti lietuviu“. Eaigė B. Braz
džionio citata iš „Lietuvos vardo“ ir teigi
mu, kad Lietuva bus gyva. Klausytojai plo
jimu parodė, kad poetiškai išreikštos kun. 
Celiešiaus mintys juos uždegė.

Meninę programą atliko Šiaurės Reino- 
Vestfalijos lietuvių dainos ir šokio ansamb
liai. V. Lemkio vadovaujami 5 dainininkai 
sudainavo 8 dainas, šokėjai pašoko Kubilą, 
Suktinį, žiogelį ir Lenciūgėlį, Živilė Vil- 
činskaitė iš Hageno padeklamavo Putino 
„Tėvų šalį“ ir B. Erazdžionio „Lietuvos 
vardą“. Vyrai stebino savo ištvermingumu, 
kai po smarkaus šokio tuoj pat traukė tran
kią dainą, o Stasys Jasulaitis dar ir prane
šinėjo programą.

Iškilmių dalis baigta tautos himnu, o to
liau vaišintas! ir linksmintasi iki gaidgys
tės. (VKV Informacijos)

SUSIRINKIMAS BREMENE

Kovo 21d. įvyko visuotinis apylinkės na
rių susirinkimas. Naujuoju pirmininku iš
rinktas K. Dikšaitis, buv. Bonn-Koelno 
apylinkės pirmininkas, iždininku — Fr. 
Šlenteris.

LAIDOTUVĖS BAD MERGENTHEIME
Kovo 10 d. Ead Mergentheime po ilgos 

ligos, sulaukusi 74 metų amžiaus, mirė a. a. 
Kazė Norkaitienė-Kudirkaitė.

Laidotuvės įvyko kovo 15 d. Į laidotuves 
buvo atvykę daug vokiečių ir lietuvių. Lie
tuviai buvo atvykę iš įvairių ir gana tolimų 
Vakarų Vokietijos vietų, ypač jų daug bu
vo iš VLB Stuttgarto apylinkės, kuriai ve
lionė buvo priklausiusi.

Kapų koplyčioje, kur velionė buvo pa
šarvota, buvo suklota nesuskaitoma daugy
bė vainikų ir gėlių. Vienas po kito ėjo į 
koplyčią žmonės, nešini ar pavienėmis gė
lėmis, ar vainikais, dėjo juos prie karsto 
ar šalia jo ir reiškė užuojautą velionės ar
timiesiems. Paskui karstas buvo perkeltas 
į kapines.

Religines laidojimo apeigas atliko vietos 
vokiečių katalikų klebonas. Jis savo žodyje 
pažymėjo, kad velionė buvusi kilusi iš Lie
tuvos, eilę metų dirbusi nepriklausomos 
Lietuvos kūrimosi darbą, paskui, ryšium 
su įvykusiomis atmainomis Lietuvos gyve
nime, persikėlė į Vakarų Vokietiją ir čia 
įsikūrė su savo šeima.

Velionė paliko savo vyrą Joną Norkai- 
tį ir sūnų filosofijos ir ekonomikos dakta
rą Joną Norkaitį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — gegužės 2 d., 11.15 

vai., Židinyje.
CORBYJE — gegužės 2 d„ 12 vai., Šv. Pat

riko bažn. Iš vakaro parapijiečių lan
kymas.

LEICESTERYJE — gegužės 9 d., 12 vai., 
, Švč. Širdies bažn.
STOKE-ON-TRENTE — gegužės 9 d., 12.15 

vai., Tunstall!
DERBYJE ■— gegužės 16 d., 11 vai.. Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — gegužės 16 d., 11.15 

vai., Židinyje.
NOTTINGHAME — gegužės 30 d„ 11.15 

vai., Židinyje.
ECCLES — gegužės 9 d., 12.15 vai.
LEIGH — gegužės 9 d., 5 vai., St. Joseph's 

bažnyčioje.
ROCHDALE — gegužės 16 d., 11.45 vai.
PRESTON — gegužės 23 d.. 12 vai., St. Ig

natius' bažnyčioje.
MANCHESTER — gegužės 30 d., 11 vai.
BRADFORD — gegužės 2 d., 12.30 v., — 

Šv. Mišios už mirusias motinas.
NOTTINGHAM — gegužės 9 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — gegužės 16 d., 12.30 v.
HALIFAX — gegužės 23 d., 1 vai. p. p.
BIRMINGHAME — ne gegužės 24 d., bet 

23 d.
NOTTINGHAME — ne gegužės 24 d., bet 

23 d.

Po klebono žodžio buvo sugiedota gies
mių lietuviškai.

Tenka pažymėti, kad velionė buvo kilu
si iš Šakių apskrities, Janukiškių kaimo, iš 

Kudirkų giminės. Iš tos giminės yra kilusių 
nemaža medicinos gydytojų, teisėjų, moky
tojų. Velionės tėvas Vincas Kudirka dar 
carizmo laikais buvo daug kartų renkamas 
Griškabūdžio valsčiaus (gminos) teisėju, 
nepriklausomos Lietuvos laikais buvo ilgus 
metus notaru Kudirkos Naumiestyje.

Rašytojas daktaras Vincas Kudirka, ku
ris taipgi ilsis Kudirkos Naumiesčio kapi
nėse, priklausė tolimesnei Kudirkų giminės
šakai.

Kiek minimas spaudoje Simas Kudirka 
priklauso šiai šakai, tenka tik spėlioti.

Laidotuvės paliko gilų įspūdį.
Lai būna velionei lengva Vokietijos že

mė!
S. Antanaitis

METINIS KURATORIJOS 
SUSIRINKIMAS

Pagal statutą, Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijos narių susirinkimai šaukiami bent 
vieną kartą per metus pirmame metų ket
virty. Praeitais metais įvyko dar ir neeili
nis susirinkimas tuoj po Studijų savaitės 
Stuttgarte, liepos 26 d., svarstęs mokinių 
bendrabučio statybą ir jos finansavimą.

Metiniam Kuratorijos narių susirinki
mui, vykusiam kovo 27 d. Romuvoje, susi
telkė visas kalnas klausimų. Jiems svars
tyti ir spręsti pateikta 14 punktų darbo
tvarkė.

Iš Kuratoriją sudarančių U-kos narių į 
susirinkimą atvyko 9: J. Barasas, tėv. A. 
Bernatonis, kun. Br. Liubinas, J. Lukošius, 
V. Natkevičius, P. Nevulis, dr. J. Norkaitis, 
A. Šmitas ir J. K. Valiūnas. Trūko kun. J. 
Urdzės ir dr. V. Lenerto.

Pirmininku išrinktas J. Lukošius, sekre
torium A. Šmitas. Pranešimus padarė Ku
ratorijos valdybos pirmininkas V. Natkevi
čius, iždininkas J. Barasas ir kontrolierius 
tėv. A. Bernatonis.

V. Natkevičius pranešė, kad bendrabu
čio statybos vajaus vedėju išrinktas tėv. A. 
Bernatonis. Jis nuo praeitų metų rugsėjo 
iki š. m. vasario pradžios lankėsi JAV-bėse 
ir Kanadoje ir surinko apie 18.000 dolerių.

Mokinių prieauglis šių mokslo metų pra
džioje buvo didelis — 25. Nauji mokslo me
tai pradėti su 73 mokiniais. Tas skaičius iš
silaikė iki šiol: 30 mergaičių ir 43 berniu
kai, 20 evangelikų ir 53 katalikai. Daugiau
sia mokinių iš Vestfalijos bei Baden- 
Wuerttembergo ir Rheinland-Pfalzo, ma
žiausia iš šiaurės Vokietijos ir Bavarijos. 
3 jaunuoliai atvyko mokytis iš JAV-bių, 1 
iš Anglijos. Mokinių skaičiumi iš užjūrio 
mus žymiai pralenkia vengrų ir latvių gim
nazijos: pirmieji jų turi apie 70, latviai 20. 
Mokinių verbavimas bus. tęsiamas per spau
dą, paveiksluotais prospektais ir asmeniš
kais kontaktais. Gimnazijoje šiuo metu yra 
20 mokytojų: 13 lietuvių ir 7 vokiečiai. Pil
nu etatu dirba tik 12 mokytojų, jų tarpe 2 
vokiečiai. Yra dar viena talkininkė studen
tė iš JAV-bių. Trūksta katalikų kapeliono, 
kurio pareigas eina berniukų bendrabučio 
vedėjas kun. H. Šulcas.

Nepasiseka gauti ūkvedžio ir šoferio. Vir
tuvėje dirba 3 lietuvės moterys. Jos gami
na maistą rūpestingai ir skaniai. Ūkio dar
bams talkininkauja du pensininkai — St. 
Kundrotas ir A. Mikalauskas. Pastarasis 
dar aukoja gimnazijai po 200 DM kas mė
nesį.

Kuratorijos valdybos iždininkas J. Bara
sas apžvelgė finansinius reikalus. Pajamos 
iš rėmėjų plaukė normaliai, įprasta para
ma gauta iš centrinės vokiečių ir Baden- 
Wuerttembergo krašto vyriausybių. Išlai
dos derintos su pajamomis.

Kontrolės komisijos protokolą, surašytą 
tėv. A. Eernatonio ir dr. P. Karvelio, per
skaitė pirmasis. Kontrolė vykdyta 5 dienas. 
Nuodugniai patikrinta kasa ir jos knygos, 
algų lapai, mokslapinigių kartoteka, ūkis ir 
atsiskaitymo dokumentai, statybos fondo 
sąskaita, 1970.XH.31 balansas ir 1970 pa
jamų-išlaidų apyskaita. Kontrolės komisi
jos protokole įrašytas pastabas paaiškino 
Valdybos nariai ir reikalų vedėjas V. Bar
tusevičius, o susirinkimas rūpestingai jas 
apsvarstė ir daugumai pritarė. *■

1970.XII.31 balansą 166.803,13 DM ir 1970 
pajamų-išlaidų apyskaitą 605.489,31 DM 
pranešė ir paaiškino J. Barasas. Susirinki
mas, nuodugniai išnagrinėjęs kiekvieną ba
lanso ir sąmatos poziciją, juos priėmė ir 
nutarė į šių metų pabaigos balansą įrašyti 
gerokai sumažėjusią realią turto vertę.

Išrinkta nauja kontrolės komisija iš dr. 
J. Norkaičio ir A. Smito.

Naujo bendrabučio statybos reikalais 
pranešimą padarė reikalų vedėjas V. Bar
tusevičius. 1968 m. spalio 21 d. Romuvoje 
susirinkę Federalinės vyriausybės, Baden- 
Wuerttembergo krašto, mokyklų ir staty
bos priežiūros, VLB Valdybos ir gimnazijos 
atstovai priėjo vieningos išvados, kad rei
kalingas naujas bendrabutis. Pradžioje val
džios atstovai reikalavo, jog bendrabutis 
būtų statomas atskirais paviljonais, bet vė
liau pasisekė juos nuo to nusistatymo at
kalbėti. Nutarta statyti kompaktišką pasta
tą trimis tarpsniais. Statyba praėjusiais 
metais nebuvo pradėta dėl įstaigų biuro
kratiškumo, bet užtat gauta lėšų statybai 
transformatoriaus, kainavusio apie 47.000 
DM.

Mergaičių bendrabutis numatytas 55, o 
berniukų 72 lovų. Paskutiniu skaičiavimu 
visa bendrabučio statyba kainuos 1.285.000

DM. Valdžia pinigus statybai duoda nemo
kamai, tačiau reikalauja apsauginės hipo
tekos, kaip laido, kad pastatai nebus nau
dojami kitiems tikslams. Vasario 16 gim
nazijos kuratorija pradėjo platų aukų tel
kimo vajų ir pasiruošusi jį dar sustiprinti. 
Iki šiol į statybos fondą įplaukė apie 80.000 
DM.

Tėv. A. Bernatonis painformavo apie sa
vo kelionę į JAV-bes ir Kanadą telkti lėšų 
bendrabučio statybai.

Apsvarstyta ir priimta šių metų pajamų- 
išlaidų sąmata 793.500 DM, ir susipažinta 
su projektu ateinančių metų sąmatos, kuri 
turėtų siekti 932.000 DM.

Įvedamąsias pastabas apie mokymo ir 
auklėjimo padėtį Vasario 16 gimnazijoje 
padarė jos direktorius V. Natkevičius. Jis 
apibūdino mokytojus ir mokinius, nušvietė 
problemas, su kuriomis susiduriama dir
bant auklėjimo darbą. Labai sunku gauti 
lietuvių mokytojų. Nežinia su kokiu moki
nių skaičiumi teks pradėti kiti mokslo me
tai.

Kiekvienas Kuratorijos narys turėjo ką 
nors paklausti ar pareikšti savo pastabas 
kuriais nors klausimais. Direktorius kant
riai visus išklausė ir visiems atsakinėjo. 
Diskusijų metu atkreiptas dėmesys, jog 
prasidėjusi Vokietijos piliečių repatriacija 
iš Sovietų Sąjungos teikia vilčių ir mūsų 
gimnazijai padidinti mokinių skaičių, nes 
manoma, kad nemaža repatriantų bus ir iš 
Lietuvos.

Suvažiavimas su trumpa pietų pertrau
ka užtruko apie 9 valandas.

(VKV Inform.)

PASKAITA RELIGINE TEMA
Kovo 27 d. Haus der Begegnung Vokieti

jos Ateitininkų Sendraugių Valdyba buvo 
sukvietusi nemaža mūsų apylinkės žmonių 
Jau j trečią iš eilės religinėmis temomis 
kun. Aug. Rubiko paskaitą — „Religijos 
kritika“. Kun. Rubikas gerai išnagrinėjo 
marksizmo-krikščionybės santykį. Sekė il
gai nusitęsusios diskusijos.

J. MEDUŠAUSKO KNYGOS APYLINKEI
J. Medušauskienė padovanojo mūsų 

Apylinkės knygynėliui a. a. Jono Medu- 
šausko lietuviškas knygas. Taigi a. a. Jono 
knygos pateko ten, kur jis nemažai širdies 
buvo įdėjęs.

Tarp vertingų knygų yra ir retai kur su
tinkamas pilnas „Aidų“ žurnalo komp
lektas. Knygos, kurios jau yra mūsų kny
gynėlyje, bus perleistos Vasario 16-sios 
gimnazijos bibliotekai.

GASTROLIUOJA PO VOKIETIJĄ

K. Karuža nuo pereitų metų gruodžio 
mėnesio gastroliuoja su 5 jaunuolių or
kestru „Traveling- Bend“ po įvairius Vo
kietijos miestus. Kaip profesionalas-muzi- 
kas, Kostas groja elektrine gitara.

PIRMOJI VIETA
Alf. Hermanas pramoginių šokių 3 mė

nesių kursuose, kuriuos lankė 60 šokėjų, 
iš 13-kos konkurse dalyvavusių porų su 
Viena vengraite laimėjo pirmąją vietą. Už 
tai turi teisę sekantį kursą lankyti veltui. 
Konkurse turėjo šokti tango, anglų valsą, 
cha-cha ir rumbą.

ŠIMTAMETĖ VIDMANTIENĖ
Brazilijoje, Sao Paulo mieste, Elzbieta 

Vidmantienė atšventė 100 metų gimtadienį.
Manoma, kad tai yra seniausia lietuvė 

visame Pietų Amerikos žemyne.

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

GRAŽIAUSIOS DOVANOS JŪSŲ

DRAUGAMS IR PRIETELIAMS
A. Baranauskas — The Forest of Anykš

čiai, kaina su persiuntimu £1,82
K. Donelaitis — The Seasons £1,82
B. Arm on as — Leave your tears in Mos

cow £1,82
P. Maldeikis — Meilė dvidešimtame am

žiuje £2,25
O. Nendrė — Antroji banga, romanas

£1,61
L. Andriekus — Po Dievo antspaudais,

eilės £1,40
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę 1,82 
A. Maceina — Bažnyčia ir pasaulis £0,93 
Periodika, žodynai, naujos plokštelės.
Rašyti: „Dainora“, 14 Priory Rd., KEW, 

SURREY.
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