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Gerb. Pirmininke, mieli atstovai ir sve
čiai,

Man malonu nuoširdžiai pasveikinti jus, 
susirinkusius į šį metinį suvažiavimą, ir 
palinkėti geros sėkmės jūsų darbams.

Šiandien, kai mes stovime naujų DBLS 
veiklos metų angoje, prieš mūsų akis pra
slenka nauji darbo barai. Vėl bus reikalin
ga naujų pastangų, kad Sąjungos veikla 
būtų palaikoma gyva. Atsižvelgdamas į 
tai, linkiu jums daug šviesaus idealizmo, 
nes tik jo dėka visa mūsų visuomeninė 
veikla laikosi. Jeigu mes kiekvienas prisi
dėsime kuo galime. Sąjungos tolimesnis 
veikimas bus užtikrintas.

Metinio suvažiavimo proga, kaip pa
prastai, norėčiau pasidalyti su jumis vie
na kita mintimi.

Stebėdami gyvenimo įvykius, mes, be 
abejo, visi patyrėme, kad dabartiniai lai
kai yra savotiško maištavimo ženkle. Vi
sus kraštus palietė banga demonstracijų, 
kurių tikslas dažniausiai yra protestuoti 
prieš karą Vietname, prieš mobilizaciją ir 
prieš bet kokį karinį stiprinimąsi. šitai 
yra pasekmė susidariusios taikos iliuzijos.

Gyvendamas tokiomis iliuzijomis, Vaka 
rų pasaulio žmogus prieina išvados, kad 
tolimesnis ginklavimasis yra beprasmis ir 
kad kariniai blokai jau nebereikalingi. 
Mat, susidarius opinijai, kad dėl branduo
linių ginklų plataus masto karas esąs ne
įmanomas, ginčytiniems klausimas spręsti 
lieka tiktai derybų bei kompromisų kelias. 
Deja, slenka metai po metų, o sprendimų 
kaip nėra, taip nėra. Tuo tarpu Kremlius 
delsimo būdu siekia užmigdyti laisvojo pa
saulio budrumą ir privesti jį prie morali
nio nusiginklavimo bei susilpninti jo jaut
rumą dėl Sovietų Rusijos padarytų tarp
tautinių nusižengimų. Ryškiausias šios po
litikos pavyzdys tai Vokietijos kanclerio 
Brandto derybų rezultatai su Maskva. Kas 
iš visa to išeis, parodys tik ateitis. Tuo tar
pu gera yra bent tai, kad Vakarai jau pra
deda atsikvošėti ir susirūpinti. Pirmasis, 
kuris tokį savo susirūpinimą šiuo reikalu 
pareiškė, buvo Amerikos Prezidentas Ni- 
xonas. Savo metinėje politikos apžvalgoje.

PINGPONGAS IR EUROPOS SAUGUMAS
Pingpongas tarp Kinijos ir Amerikos — 

tai nepaprasta sensacija. Apie tai kalba ir 
rašo visas pasaulis. Komunistinė Kinija, 
kuri per 20 metų buvo užsidariusi nuo Va
karų pasaulio, staiga pakvietė ir labai 
mandagiai priėmė Amerikos, Britanijos 
ir Kanados sportininkus ir, kas svarbiau
sia, — pats komunistinės Kinijos vyriau
sybės galva suruošė sportininkams vaišes 
ir ilgai su jais kalbėjosi!

Amerikos prezidentas Nixonas, tiesa, 
pastaruoju laiku išsitarė apie savo norą 
sunormuoti santykius su Kinija, bet iš ki
niečių pusės jis sulaukdavo tik piktų prie
kaištų. Objektyviai žiūrint, santykiams pa
gerinti buVo didelių kliūčių: karai toli
muosiuose Rytuose, kur abu kraštai rėmė 
priešingas kariaujančias šalis; pati Kinija 
padalyta į dvi valstybes su dviem skirtin
gomis politinėmis santvarkomis, didžioji 
dalis — komunistų valdoma, o mažesnio
ji (Formozos sala) — nacionalistų. Nuo 
II-jo pasaulinio karo pabaigos ta mažes
nioji Kinijos valstybė užima vietą JTO 
Saugumo Taryboje, kaip viena iš „didžių
jų“, turinčių veto teisę. Tuo tarpu visas 
Kinijos kontinentas, komunistų valdomas, 
buvo visiškai neįsileidžiamas į JTO.

Vietnamo karas dar nepasibaigė, ir Ki
nijos atstovavimo Jungt. Tautų Organiza
cijoje klausimas, kuris kliudė kom. Kini
jai susiartinti su Amerika, dar neišspręs
tas. O santykai tarp tų dviejų valstybių, 
sprendžiant iš pingpongo, pradeda gerėti.

Tad kodėl Kinija keičia savo užsienio 
politiką?

Atsakymą į šį klausimą neabejotinai ži
no didžiųjų valstybių galvos, bet politi
niais sumetimais jie savo nuomonės nepa
sako. Todėl Vakarų spaudoje galima rasti 
įvairiausių spėliojimų. Daugumas betgi 
mano, kad tai nėra laikinas kiniečių ma
nevras. Jeigu taip, tai Kinijos-Amerikos 
santykių raida neabejotinai turės milži
niškos įtakos į įvykius kitose pasaulio da
lyse ir į santykius tarp kitų valstybių, 
kaip, pavyzdžiui, tarp Amerikos ir Sov. 
Sąjungos. Nuo to priklausys taikos per
spektyvos Artimuosiuose Rytuose ir taip 
pat saugumas Europoje.

Šiais laikais santykių tarp valstybių siū
lai taip suraizgyti, kad jokia problema ne
gali būti išspręsta vienumoje. Jos visos 
priklauso viena nuo kitos. Net toks ma
žas, pasauliniu mastu matuojant, klausi

neseniai pateiktoje JAV Kongresui, jis 
griežtai pasisakė už tai, kad ateityje euro
piečiai, eidami į derybas su Maskva, turė
tų bendrą harmonizuotą planą.

Matydami Vakarų demokratijų silpną
sias puses, o ypačiai iškilusius jų tarpe ne
sklandumus bei bendros politinės linijos 
neturėjimą, gal ne vienas pagalvojame 
apie besiartinančias Vakarų demokratijų 
sutemas.

Ee abejo, tai yra liūdni reiškiniai, ta
čiau jau vien dėl to kristi į juodą pesimiz
mą būtų per sūru. Reikia tikėtis, kad žmo
nija. persirgusi šitą demokratijų krizę, vėl 
atsigaus ir pasaulyje gims nauja, laimin
gesnė era. Kita vertus, nereikia pamiršti, 
jog ir komunistinis pasaulis turi savo silp
nąsias vietas. Sovietai dažniausiai išlošia 
ne savo sistemos pranašumu, bet tiktai 
apgaule bei smurtu. Taigi, vertindami pa
dėtį, būkime labai apdairūs. Neužmerkime 
akių prieš esamuosius sunkumus, bet taip 
pat dėl kiekvieno nepasisekimo neįpulki- 
me į neviltį. Be abejo, ne nuo mūsų valios 
priklauso tarptautinių įvykių raida, bet 
visiškai nuo mūsų pačių priklauso mūsų 
susiklausymas ir mūsų tautinė drausmė.

Kai dėl pavergtųjų lietuvių, mes žino
me, kad jiems Lietuvos nepriklausomybė 
rūpi daugiau, negu kam kitam. Tik, deja, 
dabartinėmis sąlygomis jie nedaug ką gali 
padaryti. Šitai vaizdžiai parodė čekų pasi
reiškimo rezultatai. Nežiūrint to, visos pa
vergtosios tautos ligi šiol išliko nepalauž
tos. Jų visų bendras noras yra išsilaisvinti 
iš Rusijos vergijos replių ir grįžti j laisvų
jų tautų tarpą.

Lietuvos klausimo negalima išskirti iš 
bendro pasaulinio politinio ir socialinio 
vyksmo. Tas istorinis vyksmas nėra toks 
spartus, kaip kad mes norėtume. Tačiau 
žinokime, kad gyvenimas turi savo nuosek
lią logiką. Istorijon jau nuėjo Vakarų ko
lonializmas. Neamžinas bus ir sovietinis 
tautų kalėjimas. Laisvės ilgesys ir jos 
dvelkimas yra juntamas net pačioj Rusi
joj. O ką bekalbėti apie Lietuvą ir kitas 
pavergtąsias tautas!

Mūsų visų žvilgsnis nuolatos krypsta į 
Lietuvą. Mes džiaugiamės kiekvienu, kad 
ir mažiausiu, jų laimėjimu ir liūdime 
drauge su jais dėl visokeriopų jų sunkeny
bių. O tos sunkenybės tolydžio didėja, nes 
tenykštis režimas vėl yra žymiai sugriež
tintas. Todėl nenuostabu, kad ryšium su 

mas, kaip mums rūpimas Lietuvos išsilais
vinimas, negali būti išspręstas vienumoje. 
Geruoju rusai iš Lietuvos neišeis, o jėga 
jų išstumti niekas nesiima.

Karo metu užgrobusi pusę Europos ir 
kai kurias teritorijas Azijoje, Sov. Sąjun
ga metai iš metų stiprėjo, ir jos apetitai 
nuolat augo. Ji bandė išplėsti savo hege
moniją ir į 700 milijonų kiniečių tautą, 
bet nepavyko. Tačiau per pastaruosius ke
lerius metus ji gerokai įsitvirtino Vidur
žemio jūroje ir bando užvaldyti Viduri- 
niuosius Rytus bei Afrikos kontinentą.

Iš Brežnevo kalbos, pasakytos Sov. Są
jungos komunistų partijos XXIV kongre
se, atrodo, kad Sov. Sąjunga tapo tokia 
pasaulio galybe, kuri turi teisę kištis į 
kiekvienos tautos vidaus reikalus ir gali 
sudaryti pavojų kiekvienai, nors ir di
džiausiai, valstybei. Tą pavojų, kaip 
mums atrodo, pagaliau suprato ir komu
nistinės Kinijos lyderiai ir pasidarė savo 
išvadas. Kinijai reikalinga Vakarų ekono
minė pagalba, jeigu ji nori neatsilikti nuo 
pasaulio ir prireikus apsiginti nuo priešų. 
Tur būt, turės praeiti dar daug laiko, kol 
Vakarai pradės pasitikėti Kinija. Bet jai 
ekonomiškai sustiprėjus, galės būti vilčių, 
kad jėgų pusiausvyra pasaulyje pakryps 
mums palankesne linkme,

Per pastaruosius dešimt metų Sov. Są
junga stengiasi stabilizuoti padėtį Rytų 
Europoje. Norėdama išrauti iš gyventojų 
išsilaisvinimo viltis, ji stengiasi išgauti iš 
Vakarų Europos vyriausybių pokarinių 
sienų oficialų pripažinimą. Tam tikslui ji 
siūlo sukviesti Europos Saugumo konfe
renciją. Nors šis reikalas nejuda taip grei
tai pirmyn, kaip to pageidautų Maskva, 
bet apie jį dažnai kalbama tarptautinėse 
konferencijose ir rašoma spaudoje. Rūpi 
tas klausimas ir mums, nes galvojame, 
kad kartu su saugumu Europoje tulrėtų 
būti išspręstas ir tautų laisvės klausimas, 
konkrečiai — Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo klausimas. Tačiau jeigu saugu
mo konferencija įvyktų pagal Sovietų pa
ruoštąją dienotvarkę, tai iš jos nieko ge
ra nesulauktume.

Kovo 30 dieną Brežnevas iškėlė tokius 
pasiūlymus „Pasaulio taikai sustiprinti“:

1) galutinai pripažinti teritorinius pa
keitimus, įvykusius Europoje po antrojo 
pasaulinio kairo,

2) likviduoti Šiaurės Atlanto Sąjungą 

LAIKYSIS
tuo vis dažniau atsiranda laisvės siekian
čių jaunų vyrų ir moterų, kurie net savo 
gyvybe rizikuoja. Bražinskai, Simokaičiai. 
Kudirka—vis tai laisvės siekę jauni žmo
nės. Tai parodo, kad šiuo atžvilgiu mes 
esame vieningi abiejose geležinės uždan
gos pusėse. Anų vyrų tragedija sujudino 
visą lietuvių išeiviją ir drauge atkreipė 
pasaulio dėmesį į Lietuvą ir jos padėtį. 
Dabar mums tenka daryti visa, kas įma
noma, kad Lietuvos reikalas laisvame pa
saulyje pasiliktų ir toliau gyvas ir aktua
lus.

Esamomis aplinkybėmis neatrodo, kad 
tebevykstančios rungtynės tarp rytų ir va
karų greitu laiku baigtųsi. Tačiau tai ne
reiškia. kad mes galime pasilikti tiktai pa
syviais tų rungtynių stebėtojais. Yra daug 
gerų progų mums aktyviai reikštis. Pirmoj 
eilėj yra svarbu palaikyti ryšys su kito
mis pavergtomis tautomis. Nemažiau yra 
svarbu aktyviai dalyvauti gyvenamųjų 
kraštų visuomeniniame gyvenime ir pa
remti mums palankius sąjūdžius. Sustip
rinkime atvirų laiškų rašymą redakto-

SEPTYNIOS dienos
Laivyno manevrai

Viduržemio jūroje prasidėjo NATO ka
ro laivyno manevrai, kuriuose dalyvauja 
penkiems kraštams priklausantieji 60 lai
vų, tarp jų amerikiečių lėktuvnešiai For- 
restalis ir Rooseveltas.

Padėtis Turkijoje
Teisindamas karo stovio įvedimą, Turki

jos teisingumo ministeris Araras pareiškė, 
kad kraštas yra atsidūręs pilietinio karo 
pavojuose.

Viduje riaušes kelia kraštutiniai dešinie
ji. o Sirija nori pasiimti tą krašto sritį, kur 
gyvena 3 mil. kurdų, dėl to siunčia jiems 
čekoslovakiškos gamybos ginklus.

Tvarka susisiekti su Berlynu
Vokiečių žurnalistas Wagneris paskelbė 

projektą tos sutarties, kuri numato sąly
gas susisiekti su Vakarų Berlynu.

Rusai norį, kad visą reikalą tvarkytų 
tarpusavyje abi Vokietijos. Sąjungininkai 
norį, kad praėjimo punktuose nebūtų 

— NATO ir anuliuoti Varšuvos paktą (bet 
nutylėjo, kad nori palikti galioti savitar
pės pagalbos sutartis, sudarytas tarp Sov. 
Sąjungos ir kiekvienos Rytų Europos sa
telitinės valstybės) ir

3) likviduoti užsienio karines bazes, tuo 
būdu priverčiant Amerikos karines pajė
gas pasitraukti iš Europos.

Ankstyvesnėmis progomis, siūlydama 
sukviesti Europos Saugumo konferenciją, 
Sov. Sąjunga siūlė tokius dienotvarkės 
punktus:

1) Europos saugumas ir atsisakymas 
naudoti jėgą tarptautiniuose santykiuose,

2) plėsti prekybos ir savitarpio bendra
darbiavimo santykius mokslo, technikos ir 
kultūros srityse.

Dabar jau sutarta, kad būsimoje konfe
rencijoje, jeigu ji kada nors įvyktų, turė
tų dalyvauti ne tik visos Europos valsty
bės, bet taip pat ir J. A. V-bės bei Kanada. 
Tačiau busimųjų dalyvių pažiūros į tą 
konferenciją yra nevienodos.

Rytų Europos valstybės, neturėdamos 
savo užsienio politikos, remia visus sovie
tų pasiūlymus. Amerikos vyriausybė šiuo 
klausimu daug nekalba, nes galvoja, kad, 
be pakankamos pažangos SALTO derybo
se ir derybose dėl Vak. Berlyno, tuščios 
pastangos būtų sėstis dar prie vieno dery
bų stalo. Panašios nuomonės laikosi ir ki
tos Šiaurės Atlanto Paktui priklausančios 
valstybės, pirmoje eilėje D. Britanija. Jos 
mano, kad šiuo metu nėra tinkamos atmo
sferos deryboms dėl Europos saugumo. 
Mažesnės ir neutralės Europos valstybės, 
pirmoje eilėje Suomija, norėtų, kad tokia 
konferencija kuo greičiau įvyktų, nes ti
kisi, kad ji palengvintų jų politinę padėtį, 
susidariusią po II pasaulinio karo.

Tačiau, paanalizavus abiejų pusių nusi
statymus Europos Saugumo konferencijos 
atžvilgiu, susidaro vaizdas, kad artimoje 
ateityje ji negalės būti sukviesta. Padėtis 
gal pasikeistų, jeigu, Kinijos-Amerikos 
santykiams besikeičiant, Sov. Sąjunga tap
tų nuolaidesnė Vakarams.

Tačiau tuo tarpu Sov. Sąjunga budriai 
saugoja savo imperiją ir nuolat dairosi, 
kuria kryptimi galima ją dar išplėsti. Pa
sinaudodami kitų tautų nepasiruošimu ir 
vienybės stoka, sovietai lengvai sustabdo 
kai kurių tautų bandymus išsilaisvinti iš 
jų globos. Vengrija, Čekoslovakija ir Len
kiją — tai ryškūs pavyzdžiai. Kai Vengri
ja sukilo, kitos Rytų Europos tautos, ne
skaitant jaunimo demonstracijų, laikėsi 
pasyviai. Kai atėjo eilė Čekoslovakijai, tai 

riams, kai pasitaiko tam gera proga. Nepa
mirškime parašyti padėkos laiškų tiems, 
kurie mūsų reikalą viešai palaiko. Būki
me visuomet objektyvūs ir santūrūs. Ne
laukime iš karto didelių rezultatų, bet at
siminkime, kad lašas po lašo ir akmenį 
pratašo. Pagaliau žiūrėkime į padėtį blai
viomis akimis ir niekad nepraraskime vil
čių, nes žinokime, kad mūsų pačių pesi
mizmas gali pražudyti mus greičiau, negu 
mūsų pikčiausias priešas ar nepalanki 
tarptautinė padėtis, kuri paprastai nuola
tos keičiasi.

Žinoma, kai padėtis yra sunki, tai vi
suomet atsiranda žmonių, linkusių rezig
nuoti. Juk nėra nieko lengvesnio, kaip nu
moti į viską ranka ir pasiteisinti sunkia ir 
tariamai beviltiška padėtimi. Ee abejo, 
šimtaprocentinio susiklausymo sunku pa
siekti .Tam tikra dalelė būna ir tokių, ku
rie nuslysta nuo tikrojo kelio. Tokių pasi
reiškimų netrūko praeityje, jų bus ir atei
tyje. Tačiau kietoji branduolio dalis laiky
sis savo tėvų ir protėviu numinto kelio. 
Šitoji dalis tiek krašte, tiek ir išeivijoje 
turi aiškų tikslą, dėl kurio verta gyventi 
ir kovoti.

Baigdamas dar kartą sveikinu jus visus 
ir linkiu geros sėkmės jūsų darbams.

griežtos kontrolės, už pragabenamas pre
kes nebūtų imami muitai, pačios prekės 
gabenamos užantspauduotomis važmomis. 
Rusai vis dėlto norėtų, kad ir užantspau
duotą važmą leistina tikrinti ir kad susi
siekti su Rytų Vokietija leistina tiktai re
liginiais, kultūriniais ir jausminiais sume
timais.

Diplomatiniai nesusipratimai

Iš Maskvos buvo liepta išvažiuoti britų 
diplomatui Milleriui. Sovietų užuominos 
rodytų, kad tai yra atsiteisimas už tuos 7 
sovietinius diplomatus, kuriems praeitais 
metais buvo įsakyta išvažiuoti iš Britani
jos, ir už 10 kitų, kuriems iš viso nebuvo 
leista įvažiuoti.

Orio aerodrome Paryžiuje policija atėmė 
iš kiniečių jų tautietį techniką, kuris ap
svaigintas buvo gabenamas namo, nes Al
žyre jis buvęs pareiškęs norą pabėgti. Jo 
palyda pakėlė triukšmą.

Ęrdvėje
Sov. Sąjungos į erdvę paleistąją stotį Sa- 

liut po 41 valandos pasivijo erdvės laivu 
Sojuz 10 paleistieji 3 kosmonautai, buvo 
prisijungę prie jos, o atsijungę grįžo į že
mę.

Mirė Papa Doc
Mirė Haiti diktatūrinis prezidentas Du

valier, buvęs kaimo gydytojas, prezidenta
vimo metu pravadintas Papa Doc.

Prieš mirdamas jis pasirūpino, kad jo 
19 m. amžiaus sūnus būtų formaliai pa
tvirtintas prezidentu iki gyvos galvos.

Tūkstančiai įtariamųjų
Ceilone suimta apie 3.000 įtariamųjų da

lyvavimu sukilime prieš vyriausybę ar tei
kimu sukilėliams pagalbos.

Tokiam įtariamajam jaunimui norima 
parodyti atlaidumo mostą, dėl to įsteigtas 
500 vietų perauklėjimo centras.

sukilėliams numalšinti buvo panaudota ne 
tik rusų, bet ir lenkų, vengrų bei vokiečių 
kariuomenė.

Padėtis būtų visai kita, jeigu pavergto
sios tautos parodytų daugiau solidarumo, 
jeigu sukilimai įvyktų tuo pat laiku vi
suose pavergtuose kraštuose ir pačioje Ru
sijoje, kur yra nepasitenkinimo esamąja 
santvarka.

Solidarumui tose tautose ugdyti reikia 
pavyzdžių išeivijoje. Turime Pavergtųjų 
Europos Tautų organizaciją (PET, arba 
angliškai ACEN), kurioje dalyvauja prieš 
karinių Rytų Europos valstybių atstovai. 
Ji atlieka naudingą darbą, bet jos veiklos 
sritis yra gan siaura. Jon neįeina ukrai
niečiai, baltgudžiai ir Kaukazo tautos, ku
rios taip pat siekia laisvės. Amerikos lie
tuvių spaudoje matyti balsų, kad politinė 
išeivija plačiau bendradarbiautų su viso
mis pavergtomis tautomis. Londone jau 
yra įsteigtas toks junginys — European 
Liaison Group, į kurį įeina 14 tautų, ir jis 
jau pateisino savo buvimą. Solidarumas 
išeivijoje bus pavyzdžiu tautiečiams tėvy
nėje.

Solidarumo taip pat reikia tarp Vakarų 
valstybių ir pavergtųjų Rytų Europos tau
tų. Jeigu Vakarai yra pasiruošę žaisti 
pingpongą su komunistine Kinija, kuria 
nepasitiki, tai jiems žymiai tikresnis part
neris būtų Rytų europiečiai. To turėtų jie 
neužmiršti, kai galvoja apie Europos sau
gumą.

J. Vilčinskas

JOGAILINIAI IR VYTAUTINIAI 
LIETUVIAI

Kažkada viename savo straipsnyje, iš
spausdintame lietuviškoje periodikoje, is
torikė Jonė Deveikė, remdamasi mūsų 
valstybės istorijos vystymosi laikotar
piais, lietuvius suskirstė į du pagrindinius 
tipus: vytautinį ir jogailinį.

„Keleivis“ (JAV), rašydamas apie tai, 
sako, kad, lyginant Lietuvos bei išeivijos 
gyventojų mases ir intelektualų sluoks
nius, visu nuogumu išryškėja tie jos pa
minėtieji tipai.

Jogaila taip pat mylėjo Lietuvą ir rodė 
jai sentimentų. Būdamas Lenkijos kara
laitės Jadvygos vyru, jis kasmet lankyda
vosi Lietuvoje ir verkdavo džiaugsmo aša
romis, klausydamasis lakštingalų čiulbė
jimo. Bet tiek jam ir užteko. Jo valdžia ir 
autoritetas rėmėsi svetimomis rankomis, 
jo vergu jis paliko iki savo mirties, ne
parodydamas savarankiškumo nei Lietu
vai, nei jos žmonėms.

Jogailiniai žmonių tipai ypač išryškėjo 
Lietuvos okupacijų metu. Eet vytautinio 
tipo žmonės vis dėlto liko visa lietuvių 
tauta.

PASIENIO APSAUGA SKAITMENIMIS

Vak. Vokietijoje paskelbta: per 10 pa
starųjų metų žuvo 86 gyventojai, siekę pa
sitraukti iš Rytų Vokietijos į laisvąją Va
karų Vokietiją. Vokiečių pasienio polici
jos duomenimis, Rytų Vokietijos įstaigos 
išilgai sienos su Vakarų Vokietija yra 
įrengusios 2 milijonus minų, 424 stebėji
mo bokštus, o spygliuotų vielų ilgis siekia 
net 52.500 mylių. (ELTA)

JP A S A UJL r J E
— Nigerijos sostinėje Lagos buvo susi

rinkusi 150.000 žmonių minia, kai kurie su 
visomis šeimomis, pasižiūrėti, kaip bus 
šaudomi trys plėšikai.

— Maduros saloje prie Javos (Indonezi
joje) trumpiau kaip per mėnesį cholera mi
rė 182 žmonės.

- Sicilijos sostinėje Palermoje (Italijo
je) skolintojai susitarę buvo paėmę savo ži
nion visus miesto autobusus (autobusų 
kompanija skolų turi arti 27 mil. svarų).

— JAV karinis laivynas turės pirmąjį 
spalvotąjį admirolą — Samuelį Gravelį 
(armija ir oro laivynas jau turi nebaltus 
generolus).

— Eritanijos užsienio reikalų ministeris 
siras Alec Douglas-Home paskelbė, kad jo 
žinoję esantieji britų diplomatai, prisista
tydami jam, pagal seną įprotį pradeda ber
ti visas savo biografijos žinias, o jis pradė
jęs reikalauti, kad jie apsiribotų vien tik 
praeita savaite.

—Chicagos (JAV) geležinkeliuose buvo 
panaikinti darbai 40 tarnautojų, bet jie ne
buvo atleisti, kad nereikėtų mokėti kom
pensacijos: jie turėjo kasdien išsėdėti nuo 
9 vai. ryto iki 5 vai. popiet tuščioje rašti
nėje, ir jie nebeištvėrė ir paprašė duoti kur 
nors darbo.

— Romoje pilietis pateko į teismą, pa
kaltintas, kad jis pirkęs iš barininko pa
vogtą papūgą, o kaltinamasis gynėsi — pa
pūgos vardas esąs „Loreto“, bet ne „Mar- 
co“, tačiau papūga atsisakė liudyti: ji ne
pratarė nė vieno tų vardų.

— Brazilijos Bahia sritį palietė smarkūs 
potvyniai, o Sao Paulo — šalčio banga, 
daugiau kaip 140 žmonių žuvo.

— Iš mėnulio grįžtantiems astronautams 
amerikiečiai jau nebetaikysią karantino 
priemonių, nes bandymai parodė, kad jo 
paviršiuje nėra „jokios rizikos žmogui, gy
vuliui ar augalams“.

Mylimam tėvui ir uošviui
Ernestui Johnstonui mirus, gerbiamiems 

Joe ir Genovaitei Johnstonams 
skaudaus liūdesio valandose reiškiame 

nuoširdžiausią užuojautą ir kartu liūdime.

Laimutis ir Birutė Švalkai
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Juozas Mikėnas
MONUMENTALIOSIOS SKULPTŪROS KŪRĖJAS

Juozas Mikėnas yra vienas iš žymiausių 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio dai
lininkų. Nors likimo buvo priverstas gyven
ti ir kurti bolševikinėje valdymo sistemoje, 
kur menas yra pajungtas komunistų parti
jos interesams, tačiau jis visu atkaklumu 
gynė savo meninę individualybę ir vengė 
kompartijos užsakymų. Jis liko ištikimas 
sau ir lietuvių tautai. Šiemet, minėdami jo 
70 m. gimimo su<rar>tuves, su didžiu liūde
siu apgailestaujame, kad jis per anksti at
siskyrė su šiuo pasauliu ir nusinešė dar 
daug neįvykdytų planų.

<*****************************
STEPAS VYKINTAS

A* A* *
Sukaktininkas gimė 1901 m. vasario 12 

d. Skardupių viensėdyje, Aknystos vis., Ro
kiškio aps. Iš mažatvės jis buvo linkęs į 
meną, tik dar nenuvokė, kurią meno šaką 
pasirinkti. Kurį laiką domėjosi muzika, vė
liau lankė Sutkaus dramos studiją, o 1922 
m. įstojo į Kauno Meno mokyklą, kur stu
dijavo tapybą pas mūsų dailės novatorių 
Just. Vienožinskį. 1927-31 m. jis išvyko, 
kaip Švietimo m-jos stipendininkas, į Pary
žių, kur studijavo skulptūrą pas žymiuo
sius prancūzų plastikinio meno specialistus 
Charles Despiau ir Gimond. 1931-40 m. dės
tė freską, mozaiką, dekoratyvinę skulptūrą 
Kauno meno mokykloje. Čia jis išugdė gau
sią jaunųjų dailininkų kartą. 1940-41 Vil
niaus dailės mokyklos, 1941 Vilniaus dailės 
akademijos direktorius. 1941-46 dėstytojas, 
nuo 1946 profesorius. Nuo šių metų perke
liamas į Kauno taikomosios ir dekoratyvi
nės dailės institutą. Vėliau Vilniuje skulp
tūros katedros vedėjas. Mirė 1964 m. spa
lio 24 d. Vilniuje. Kaip žmogus atrodė užsi
daręs, mąslus, susikaupęs darbui ir kūry
bai.

J. Mikėnas subrendo prancūzų skulpto
rių įtakoje. Rodin, Maillol, Despiau buvo jo 
įkvėpėjai. Iš jų jis išmoko ieškoti indivi
dualių skulptūros formų. Tačiau kūrėjo 
dvasia ir turinys — lietuviški. Iš liaudies 
skulptūros jis prisigėrė lietuviškos dvasios. 
Jis siekė susintetinti lietuvišką meno dva
sią su pasauliniais plastikinio meno laimė
jimais. Jis aukojosi lietuviškajam menui, 
kad jį pakeltų iki pasaulinio lygio. Ir ten
ka pripažinti J. Mikėnui didžiausią nuopel
ną — mūsų skulptūros įvedimą į tarptauti
nę areną.

J. Mikėnas dalyvauja tarptautinėse pa
rodose nuo 1928 m. Pirmieji jo monumen
taliosios tapybos kūriniai buvo eksponuoti 
Barcelonoje ir Liege. Jis jau tada pasižy
mėjo kaip įdomus konstruktyvios, lakoniš

................................................................................................. ................................................................................ .

ARIVEDERČI, ROMA
Dantį jai užtaisė. Ji išėjo, o saulė dar tik gerai 

po pietų. Veronika sukiojosi gatvėje vis čia pat, ne
toli dantų gydytojo namų, ir svarstė, ką dabar dary
ti. Ar pirmiausia pražingsniuoti gatve, kur jie su 
Kostu gyveno, ar pasidairyti parke, kur mėgdavo 
pasėdėti ir paganyti akis? O gal imti ir įsimaišyti į 
šeštadienio turgaus minią ir pasiklausyti, kaip par
davėjai šauksmais kreipia dėmesį į savo prekes. 
Taip, ji nusileis ta gatve į pakalnėlę ir eis į turgų. 
Kai važiavo danties taisyti, tai nešiojosi galvoj min
tį aplankyti labiausiai pažįstamas miestelio vietas, o 
gal ir brangiausias iš tų metų, kai čia diena iš dienos 
skubėdavo į darbą. Pirmiausia jai rūpėjo praeiti gat
ve, kurioje trejis metus išgyveno, ir žvilgterėti į lan
gą, pro kurį stebėdavo tą mažąjį aplinkos pasaulį — 
pievelę kitoj pusėj, parduotuves kairėje, namus ir jų 
stogus ir praeivius. Jei noras dar nebūtų išdulkėjęs, 
tai ją trauktų ir parkas, į kurį reikia pavažiuoti au
tobusu, nes pėsčiom per ilgas kelias. Jai gaila būtų 
varginti kojas.

Bet apie turgų atvažiuodama ji ir nepagalvojo. 
O dabar, nusileidusią gatve pakalnėlėn, ją patraukia 
kita vieta. Jeigu Veronika pasuks pro aikštę tuo gat
vių išsišakojimu į vakarus, tai čia štai biblioteka, iš 
kurios jie su Kostu imdavo skaityti knygas- Ateida
vo šeštadienių popiečiais, pirštų galais čiužinėdavo 
apie lentynas, skaitydavo autorių pavardes ir knygų 
pavadinimus ir pašnibždom tardavosi, ką pasirink
ti. Tas tylus vaikščiojimas ir šnibždėjimas Veroni
kai vis primindavo bažnyčios nuotaiką. Atimk len
tynas, sustumk jas į pasienius, ir, žiūrėk, kilstelėsi 
akis — kunigas, Dominus vobiscum arba vardan 
Dievo tėvo ir sūnaus sukalbės prieš pamokslą! Pat
sai bibliotekos pastatas tuo kampo apvalumu ir jo 
kolonos prie pačių laiptų jai vis sudarydavo iškil
mingą įspūdį.

Į biblioteką šiandien ji, aišku, neis — nėra ten 
ką daryti, bet tame sodelyje galėtų pasėdėti, pasigro
žėti rožėmis ir krūmeliais, visu tuo žydėjimu ir ža
liavimu ir paukščiukų purptelėjimu iš krūmo į me
džio šakelę. Tie paukščiukai daugiausia ir patrauk
davo jos dėmesį. Ji sėdėdavo, visur pilna saulės, ir, 
rodos, viskas snausdavo šitam šiltam geltonume, o 
čia tau čirkšt, čirkšt, suspurdės, pabėgės pievele pil
kas mažas sjtvėrmėlis, o kiti atsišauks krūmuose

kos, aiškios, apibrėžtos linijos kūrėjas. Vė
liau jo kūriniai išstatomi Paryžiaus „Ru
dens salono“ parodose. 1929-30 m. akade
miniame skulptūros konkurse J. Mikėnas 
laimėjo pirmąją premiją. Po to jis vis la
biau ir labiau krypsta į skulptūrą. 1932 m. 
jis eksponuoja kūrinius „Ars“ parodoje. 
1937 m. jis sukuria dekoratyvinį reljefą ir 
skulptūrą „Rūpintojėlį“, kuris Paryžiuje iš
statomas Lietuvos, Latvijos ir Estijos pa
viljone. Už šį kūrinį jis gauna didįjį prizą. 
1939 m. skulptorius nulipdė tobulos kompo
zicijos skulptūrą „Lietuvą“, kuri buvo iš
statyta tarptautinėje New Yorko parodoje. 
Tai vienas iš gražiausių J. Mikėno kūrinių, 
kuris pasižymi ne tik simboliniu idėjingu- 
mu, bet ir formų monumentalumu, papras
tumu, įtaigingumu. Iš nepriklausomybės 
laikotarpio pažymėtini ir šie skulptoriaus 
kūriniai: „Autoportretas“, „Vaikas su ba
landžiu“, „Į laukus“, „Žmonos portretas“, 
„Vincukas“, „Medžio drožėjas“, „Moters 
portretas“, „Mergina laukuose“.

Neatsisakė skulptorius savo išraiškos 
formų ir bolševikinio laikotarpio tematiko
je. Tik šiame laikotarpyje jis buvo privers
tas atiduoti duoklę bolševikinei tematikai. 
Tuo būdu gimė jo tokie kūriniai kaip pa-

Juozas Mikėnas per didelis
Londono Hayward galerijoje vasario — 

kovo mėn. Sov. Sąjunga surengė parodą, 
pavadintą „Art in Revolution“.

Visi Londono didžiųjų laikraščių meno 
kritikai sutarė, kad paroda nesudarė jo
kio įspūdžio ir nepatraukė dėmesio. Norė
dami pagyvinti parodą ir papildyti net ir 
iš Anglijos surinktuosius eksponatus, Hay
ward galerijos administratoriai viename 
iš didžiulės galerijos kambarių ryžosi iš
statyti užsienyje gyvenančio ruso Lissits- 
ky abstraktinius darbus. Bet Sov. Sąjun
ga nesutiko ir pagrasino uždaryti visą 
parodą, tai tie darbai taip ir nebuvo iš
statyti.

Parodos kataloge iškraipytomis pavar
dėmis buvo įrašyti ir keli lietuviai. Štai 
katalogo įrašai: Yokubonis Gediminas b. 
1930, sculptor, Gabryunas Vitautas b. 
1927, architect, Monument to victims of 
Fascism in Pirchupis, Lithuanian SSR, 
1960, Photograph.

Ekrano skaidrėse tarp kitų Sov. Sąjun
gos pastatų ir paminklų trumpą akimirks
nį buvo parodyta ir toji Gedimino Jokū- 
bonio skulptūra, Lietuvoje žinoma „Moti
nos“ vardu.

Antrasis darbas kataloge įrašytas: Vi- 
taustas Tchekanauskas b. 1930, Art Ex- 

Tylus, ramus pasaulis snaudžia visas, o vien tik tie 
mažutėliai skardenas!, tarytum būtų drąsūs milžinai. 
Šiandien irgi saulės lygiai taip pat pilna. Tai ji paei
na pro bibliotekos pastatą su visais atsiminimais ir 
pasuka į sodelį, čia taku pražingsniuoja aplinkui, 
kaip visada darydavo, ir atsisėda taip, kad saulė šil
dytų jai nugarą, o ji matytų visą vejelę ir krūmus ir 
medžius didžiosios gatvės pusėje. Viskas čia taip pat,

kaip visada, ir ji pradeda galvoti, kad ir paukščiu
kai, tur būt, tie patys, kuriuos jie abu su Kostu čia 
matydavo ir girdėdavo.

Iš čia ji nužingsniuoja į turgų ir ieško pažįsta
mų veidų, šita storulė jai atsverdavo obuolių, ir ji 
paprašo svaro tų geltonųjų, šįkart sveria jauna šla
kuota mergaitė, nes storulė patarnauja kitam pirkė
jui. Veronika pastovi ties tuo didžiuliu vežimu, ku
ris prikrautas paklodžių, užklotų, pagalvėlių, skarų 
ir kuriame pasilipėjęs ilgaūsis žilas prekybininkas 
skuba girti pūkinio užkloto pigumą. Ne penki sva
rai, ne keturi penkiolika, ne keturi su puse, net ne 
keturi, bet trys penkiolika! Kas nori, kas ima, nes 
šiandien paskutinis toks geras ir pigus, o jis atva
žiuos tik kitą šeštadienį, ir kas nori, kas ima ir dabar 
nepaims, tai turės visą savaitę gailėtis.

Veronika, žinoma, nenori ir neima. Ji nori tik 
pasiklausyti jo greito ir gudraus kalbėjimo. Tuomet 
ji dar pasiklauso, kas čia kitas šūkauja. Ten, turgaus 
gilumoje, moteriškas balsas girdėti, ir Veronika nu
sprendžia, kad ji klydo: visas turgus nešaukia ir ne
rėkia, tik du balsai sklinda.

Ji nutaria nevažiuoti į parką — užteks įspūdžių. 
Dar praeis pro namus, kuriuose gyveno- Praėjo, jos 
buvusio kambario langas antram aukšte pridengtas 
užuolaidėle, ir jai nebeįdomu. Langas, ir viskas. Tre
jis metus tai buvo jos langas, bet dabar jis panašus į 
daugelį kitų langų, dėl to Veronika nužingsniuoja 
tolyn, apsuka didžiulį ratą ir šalinėm gatvėm grįžta 
į pakalnėlę. Ji nebenori kitą kartą pakelti akių į tą 
langą. O kol ji kryžkelėmis sukiojasi, jau ir saulė su
meta tirštesrius namų šešėlius. Vakaras ateina! Ar

minklas M. Melnikaitei, paminklas P. Cvir
kai, J. Janoniui, A. Venclovos ir kt. bolševi
kinių veikėjų portretai. Tačiau ir šiame 
laikotarpyje jis sukūrė nemirštamų kūri
nių, kurie jo vardą dar labiau išgarsina 
kaip žymiausią mūsų tautos skulptorių in
dividualistą. Tai išskirtini kūriniai: „Dai
lininkės portretas“, „Jaunosios pianistės 
portretas“, „Žvejas, žvejo duktė ir aš“, 
„Dzūkas ir anūkas“, „Poilsis“, „Taika“ ir 
„Pirmosios kregždės“. Nežiūrint bolševiki
nės taikos sampratos, „Taika“ pasižymi di
deliu estetingumu, formų švelnumu, kom
pozicijos darnumu. Ypač skoningas kūrinys 
yra „Pirmosios kregždės“, kur plastika tie
siog kalba į širdį. Visai ne Mikėno dvasiai 
yra militaristinis kūrinys „Pergalė“, kur di
namiškai atvaizduoti du bolševikų karei
viai. Mikėnas nebuvo joks militaristas, ir 
jo kūrinio dinamika neplaukia iš jo širdies. 
Tuoj matai, kad kūrėjui primesta tematika 
ir medžiaga.

Juozas Mikėnas buvo skulptorius indivi
dualistas, kuris nepaprastai brangino indi
vidualinę ir kūrėjo laisvę. Jis gynė savo ir 
visų žmonių laisves, kiek jo jėgos leido. Ta
čiau jo asmeninė egzistencija vertė koeg
zistuoti su diktatūriniais prievartininkais. 
Ir nežiūrint tai, J. Mikėnas iškilo aukščiau 
visų diktatūrų ir visų partijų. Jis liko išti
kimas sau, lietuvių tautai ir savo pašauki
mui. Jis liks amžinas ir dominuos mūsų 
skulptūros istorijoje.

hibition Building in Vilnius, Lithuanian 
SSR, 1967, Photograph.

Deja, šitos fotografijos neteko pamaty
ti, nes iki lubų prikabinėtose gausybėje 
fotografijų nepajėgiau surasti.

Skulptūros skyriuje įrašytas Mikėnas 
Yozas 1901-1964, Fly, Swallows, 1964, 
Aliuminium. H. 425. Coll. Ministry of 
Culture of the U. S. S. R. Lietuvoje tas 
darbas žinomas kaip „Pirmosios kregž
dės“. Deja, šito darbo neteko pamatyti. 
Paklausinėjus vieną kitą galerijos tvark
darius, susilaukta tik trūkčiojimo pečiais. 
Tačiau staiga prie manęs prisistatęs pa
slaugus vyrukas ėmė aiškinti, kad tas 
darbas tebėra supakuotas dėžėje ir padė
tas sandėlyje, nes, girdi, 16 pėdų statula 
netilptų šitoje galerijoje.

G. G.

MILAŠIUS PRIVILEGIJUOTIEMS

Paryžiuje išleidžiama Oskaro L. Mila
šiaus keturių paveikslų misterija „Saul de 
Taršė“.

Šis jo veikalas ligi šiol niekur nebuvo 
spausdintas, ir ta knyga rezervuota tik 
tiems asmenims, kurie turi įsigiję visus O. 
L. Milašiaus veikalus.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
V. MINGĖLAI 65 M. AMŽIAUS

Žurnalistui Vladui Mingėlai (JAV) suka
ko 65 metų amžiaus. Jis yra kelių knygų 
autorius, parengė kun. A. Miliuko mono
grafiją, išvertė nuotykių romaną „Raudo
noji Lidija“. Eet daugiausia yra dirbęs lie
tuviškoje spaudoje, parašęs daugiau kaip 
300 straipsnių.

MIRĖ J. POVILAITIS

Staiga mirė 58 metų amžiaus Jonas Povi
laitis iš Omahos (JAV). Jis buvo neolitua- 
nų filisteris, ekonomistas ir lietuvių spau
dos bendradarbis.

KAZ GARO NAUJAS VAIDMUO
JAV aktorius Kaz Garas (Kazys Gaižu

tis), kurį matėme pernai Anglijos televizi
jos serijose „Strange Report“, dabar gavo 
pagrindinę rolę Amerikos A. B. C. televizi
jos filme „The Sheriff“.

TIES BLAUZDA „EUROPOS LIETUVIS“
New Yorko studentai ateitininkai suruo

šė Užgavėnių balių, kuriame buvo premi
juojami geriausios kaukės ir kostiumai.

Pirmąją premiją laimėjo J. Pumputienė. 
Jos kostiumas buvo visas apklijuotas lietu
viškų laikraščių ir žurnalų pavadinimais.

Iš fotografijos matyti, kad ant kostiumo 
ties laimėtojos blauzda esama ir „Europos 
Lietuvio“.

MINĖJIMAS BUENOS AIRES
Argentinos Lietuvių Organizacijų ir 

Spaudos Taryba surengė įspūdingą Vasario 
16 d. minėjimą Buenos Aires. Programoje, 
po pagrindinių kalbų, pasirodė du jungti
niai chorai ir tautinių šokių ansamblis 
„Ateitis“.

Visą minėjimą plačiai aprašė Argentinos 
spauda, taip pat buvo parodyta televizijoje.

GENOCIDO PARODA
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Atgi

mimo Sąjūdžio iniciatyva genocido paroda 
iš Chicagos buvo nuvežta į Hot Springs, 
Arkansą (JAV.).

Paroda vyko vasario 11-14 d. d. Ja ame
rikiečiams buvo parodyta Lietuvos tragedi
ja.

. Paroda domėjosi didelė visuomenės da
lis, ji buvo aprašyta vietos laikraštyje. Ta 
tema vietinis laikraštis net vedamąjį para
šė.

A. PETRIKONIO GALERIJA
Dail. Antanas Petrikonis Chicagoje ati

darė nuosavą meno galeriją, pavadintą 
„Marquette Art Gallery“.

Joje galės meno parodas ruošti ir lietu
viai dailininkai.

važiuoti namo? Kostas dirba ir grįš tik sekmadienioj 
rytą, tai kur jai skubėti? Traukinys jau išėjo, o kitas^ 
pajudės po dviejų valandų, o dar kitas išterškės tru
putį po vienuoliktos. Ne, nėra jai ko skubėti. Dėl to, 
sukiodamasi tų šalinių gatvių kryžkelėmis, ji sugal
vojo aplankyti lietuvių klubą. Susitiks senų pažįsta
mų, pasiplepės ir priešpaskutiniu traukiniu pardar- 
dės namo, jau pavargusi, bet įspūdžiai net per kraš
tus liesis, jų užteks ilgam ir ilgam. Bet pirma ji dar 
užeina į Lyons užkandinę čia pat prie autobusų su
stojimo ir pasiima valgyti. Danties plomba jau nebe- 
išlėks nuo kramtymo, o jei klube kas nors įsiūlys 
stikliuką, tai Veronika jau turės padėjusi pagrindą, 
nepils jo į tuščią skilvį.

Kol ji pasiekia klubą, pro stogus ir medžius 
matyti jau tik pusė saulės. Ji žvilgteri į didžiuosius 
medžius kieme ir lėtai įkaukši vidun. Koridoriuj su
sitinka pirmininką — labas, labas, seniai matyta! 
Baro kambaryje girdėti šturmuliavimas. Pirmininkas 
ją palydi.

— Ką, ponia, gersi? — klausia jis.
— Nežinau. Gal nieko, — sako ji ir dairosi. 

Visur, atrodo, pažįstami veidai.
— Ką iš tiesų, ponia, gersi? — klausia vėl pir

mininkas.
— Ką gersiu? Gal stikliuką... — ir ji nesuspė

ja baigti atsakyti---- Ką gersi? — dar paklausia jau
nebe į ją, bet į barą nusigrįžęs pirmininkas, o jos al
kūnę laiko kažkur matytas vyras ir šypsosi visu vei
du. Kur matytas?

— Verutė, ar ne? Veronika Šventarienė, nie
kada nesikeičianti, visada žydinti kaip rožė! — ir jis 
pasilenkia, ir suima, ir pabučiuoja jos ranką.

— Siesikis! Stasys Siesikis! — nustemba ji.
— Tas pats, tas pats, Stasys! šimtą metų nema

tyta, amžius neregėta! Aš girdėjau, kad jūs čia gy
venate.

— Ne, mes nebe čia gyvename, — sako ji. — 
Atvažiavau tik senų vietų aplankyti.

— Malonu matyti! šitiek metų nemačiau! žiū
rėk, aš jau pasenau ir aptukau — mano veidas ply
tos prašosi, akys baigia užtinti, švarko nebesusegu. 
O Verutė vis ta pati — akutės žiba, dėl tų akučių ga
lėtum visą gyvenimą atiduoti, vergijon parsiduoti, 
grandinėm pririštas dieną naktį sukti girnas, kardais 
kapotis, sunkumus kilnoti...

(Bus daugiau)

LIONĖS SUTEMOS VAKARAS

Detroite (JAV) buvo suruošta Liūnės 
Sutemos kūrybai skirta popietė.

Joje savo poeziją skaitė pati autorė.

AR GALĖJO PAKENKTI, AR NE?
Detroito Lietuvių namuose vaikų Užgavė

nių karnivale buvo suvaidinta S. Nėries pa
rašytoji poema pagal liaudies kūrybos mo
tyvus „Eglė žalčių karalienė“.

Programa pajėgė sutraukti 400 vaikų ir 
suaugusiųjų.

Vaikai, režisierės J. Damušienės pastan
gomis, labai įspūdingai, gražia lietuviška 
tarsena suvaidino šį veikalą.

Veikalą pastatė ateitininkai.
Bet vakaro metu buvo suorganizuotas, 

kaip „Draugas“ rašo, pasipriešinimas dėl 
Sal. Nėries veikalo pastatymo.

„Draugas“ rašo: „ Euvo išsiuntinėti paš
tu lapeliai, žinoma, anoniminiai. Lapeliuo
se du S. Nėries eilėraščiai: „Sovietų Sąjun
ga“ ir „Pergalės daina“. Viršuj užrašyta 
Salomėja Nėris, žemiau kūjis ir pjautuvas 
ir dar žemiau klausimas „Ką gauna jauni
mas?“

„Draugas stebisi, kad neaišku, kuo galė
jo pakenkti S. Nėries parašytoji „Eglė žal
čių karalienė“ vaikams ir jaunimui.

MELBOURNE PAMINĖTAS 
P. ANDRIUŠIS

Melbourne (Australija) Lietuvių Namuo
se balandžio 18 d. suruošta praeitais me
tais mirusiam rašytojui Ruigiui Andriušiui 
prisiminti ir pagerbti akademija, pavadinta 
„Sudiev, Kvietkeli“ (vardas P. Andriušio 
knygos).

Paskaitą apie P. Andriušį ir jo kūrybą 
skaitė A. Zubras. Programoje dalyvavo vi
sas būrys kultūrininkų.

ARKIV. J. MATULAIČIO BYLA

Sausio 18 d. Romos vikariato tribunole 
buvo pradėta arkivyskupo Jurgio Matulai
čio beatifikacijos byla.

DAUGIAU KLAUSYK, NEGU KALBĖK...

Dr. V. Daugirdaitė-Sruogienė savo kny
goje „Lietuvos istorija“, rašydama apie že
maičių krikštą, mini šitokį vaizdelį:..... do
mininkonui Mikalojui Venžikui pasakojant 
susirinkusiųjų miniai apie pasaulio įkūri
mą, kažkoks senukas, prisiartinęs prie Jo
gailos (karaliaus), sušuko: „Šviesiausias 
pone! Ką gi tas kunigas meluoja? Pats dar 
toks jaunas, o sakosi matęs pasaulio įkūri
mą. Betgi mūsų tarpe nemaža yra žmonių 
jau virš šimto metų amžiaus, o jie to visko 
neatsimena“ (psl. 211).

žinoma, tai nėra istorinis faktas, bet gra
ži iliustracija istorijai paįvairinti.

Tačiau tas vaizdelis yra labai prasmin
gas! Tokių žmonių, kaip minimasis senu
kas, buvo prieš 500 metų, yra jų ir dabar.

Gera ir išmintinga yra turėti savo nuo
monę. Bet negalima niekinti ir kitų nuomo
nės. Užsispyrus tvirtinti, kad tik mano nuo
monė geriausia ir teisingiausia, paprastus 
žmones veda į skaudžias klaidas, o politi
kus į žiaurias diktatūras.

Šio sekmadienio mišių skaityme šv. Jo
kūbas apaštalas įspėja mus: •

— Kiekvienas žmogus tebūnie greitas 
klausytis, bet neskubus kalbėti (1. 17-21).

Pasitikėkime savimi. Turėkime savo nuo
monę. Nebūkime vėjo blaškomi pūkai. Ga
lime daug gera padaryti visiems: savo arti
mui, savo bendruomenei, kuriai dirbame. 
Bet ir klausykime gerų patarimų, kad savo 
kalbas ir darbus dar geriau patobulintume.

Nėra tokio žmogaus, kuris savyje neturė
tų ko nors gera, kuriuo galėtume gražiai 
pasinaudoti.

• ••
Pirmiausiai turime klausytis, ką mums 

sako Jėzus Kristus. Jo mokslas yra dieviš
koji išmintis, tikrasis pagrindas bet kurio 
veikimo tiek atskirai, tiek organizuotai.

Kristus tiesiogiai į mus kalba per šv. 
Raštą. Čia pilna dieviškosios išminties dei
mantų, kuriais galime papuošti savo kal
bas, savo darbus, savo santykius su arti
mu. Tad šv. Raštą reikia skaityti kasdien. 
Nors kelias eilutes. Kiek laikas leidžia. Tai 
yra klausymasis Dievo kalbos.

Jo kalba apšvarins mūsų pačių nuomo
nę nuo kai kurių klaidingų priemaišų, ap
saugos nuo niekinimo kitų nuomonės ir to 
kvailo įsitikinimo, kad tik mano nuomonė 
geriausia, o kitų niekai.

»«♦
Jei mūsų kalbos, pastangos, darbai bus 

derinami su dieviškaisiais nurodymais, ki
taip sakant, jei nuolat klausysimės Dievo 
balso, tai tada būkime tikri, kad Kristus 
įvykdys savo pažadą mumyse:

— Atėjusi tiesos dvasia bus jūsų valdo
vė į pilnutinę tiesą... Pagarbins mane, nes 
ims iš to, kas mano, ir perduos jums (Jo
no 16, 13-15).

A. J. S.
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Gerbiamieji, Pone Pirmininke, Gerbia
masis Liet. Atstove, Mieli Nariai ir Dele
gatai,

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungą, 
priimdama Lietuvių Chartą ir siekdama 
joje numatytųjų tikslų, tarytum atidengė 
savo veiklos naująjį lapą. Kviesdami į 
bendrąją veiklą visas organizacijas, klu
bus, jaunimą ir visus D. Britanijoje gyve
nančius lietuvius, mes apsiėmėm vykdyti 
svarbų ir didelį vienybės puoselėjimo dar
bą, kurį valdyba ir stengėsi praeitų metų 
bėgyje atlikti.

Tiesa, šis darbas Sąjungai nėra naujas. 
Mes jau jį vykdome nuo pat DBLS įsteigi
mo, bet vis dėlto labai malonu ir naudin
ga yra turėti ir kitų organizacijų bendra
darbiavimą, sulaukti kritikos ir pritarimo 
mūsų tiek organizacinei, tiek politinei 
veiklai. Ir šiandieną neklysiu pareikšda
mas, kad mūsų lietuviškas gyvenimas su
stiprėjo. Jaučiamas didesnis solidarumas 
ir stipresnis supratimas bendrųjų reikalų, 
stipresnis ryšys tarp organizacijų, klubų 
ir apskritai-mūsų lietuviškųjų kolonijų.

Tebūnie man leista 24-tojo suvažiavimo 
praga pareikšti padėką valdybos nariams 
už suteiktąjį pasitikėjimą išrenkant mane 
Sąjungos Pirmininku. Pilnai supratau šių 
pareigų svarbumą ir jaučiau, kad be kitų 
valdybos narių pagalbos ir pritarimo šių 
garbingų pareigų atlikti negalėsiu. Ir, tu
rėdamas mintyje plačią DBLS veiklą, 
kviečiau valdybos narius apsiimti rūpin
tis atskiromis mūsų darbo šakomis, visuo
met padedant vieni kitiems ir sprendžiant 
visus klausimus bendrai ir vieningai. Tiek 
DBLS, tiek L. Namų Bendrovės posėdžiuo
se darbais dalijomės šitaip: organizacinė 
šaka atiteko man ir vald. sekr. A. Prans- 
kūnui, politinė — vicepirm. J. Vilčinskui 
ir S. Nenortui, kultūrine rūpinosi P. Ma- 
šalaitis ir V. Zdanavičius, o socialinę pasi
ėmė vald. iždininkas Z. Juras.

Tuo būdu kiekvienas valdybos narys tu
rėjo tam tikrų specifinių uždavinių, kurie 
posėdžiuose buvo aptariami, o vėliau vyk
domi. Posėdžiai vyko kas savaitę, pilnieji 
ne rečiau kaip kas mėnesį.

Norėdamas arčiau susipažinti su sky
riais ir vietinėmis sąlygomis, jaučiau pa
reigą aplankyti visas kolonijas ir susitikti 
su jų veikėjais, čia teko daug pavažinėti, 
ir, apskritai paėmus, rezultatai buvo geri, 
nes asmeninis kontaktas visuomet būna 
naudingesnis, turint mintyje ne tik mūsų 
skyrius, bet ir plačiąją visuomenę.

Praėjusių metų bėgyje teko aplankyti 
šiuos skyrius ir kolonijas: Coventrį, Wol- 
verhamptoną, Stoke-on-Trentą, Manches
ter}, Leigh, Rochdalę, Bradfordą, Derbį, 
Nottinghamą ir Leicesterį. Deja, visų sky
rių nespėta aplankyti iš dalies dėl laiko 
stokos, o iš dalies dėl to. kad kai kur ne
buvau ir pakviestas. Eet tikiu, kad šie ap
silankymai arčiau sujungė valdybą su sky
riais ir kitomis organizacijomis. Visur 
jaučiau draugiškumą ir pritarimą DBLS 
veiklai, visur vyravo nuomonė, kad DBLS 
yra verta ir pakankamai stipri vadovauti 
Didž. Brit. lietuvių bendruomenei ir kad, 
toleruodami vienas kito nuomonę ir rem
dami vienas kitą, ilgainiui pasieksime 
stipraus ir naudingo lietuviško gyvenimo 
šiame krašte.

Ee abejo, kiekvienas skyrius, organiza
cija ar kolonija turi savo problemas, bet 
kol turėsime norą bendrai šias problemas 
spręsti, tol jos bus mažos ir lengvai nuga
limos, ir būtų didelė klaida, jeigu kai ku
rios mūsų kolonijos užsidarytų savo rate
lyje ir rūpintųsi tik savo reikalais, užmirš
damos bendrauti su mažesniomis, kurioms 
kaip tik mūsų pagalba ar parama būtų la
bai pageidautina.

Apskritai paėmus, mūsų veikla pasireiš
kia trijose svarbesnėse srityse — ekono

minėje, kultūrinėje ir politinėje. Socialinė 
šiek tiek apleista, bet, pvz., Rochdalės sk. 
šalpos reikalams yra išleidęs daugiau kaip 
270 sv., Manchesterio ramovėnai taip pat 
savišalpos reikalams išleidžia gerokas su
mas, o, be to, žinome, kad skautų ir jau
nimo reikalams aukų netrūksta, kur vi
suomet talkininkauja skyriai. O taip pat 
didelį darbą atlieka Mot. Draug. „Daina
va“ Londone.

Mano nuomone, ten, kur yra stiprūs 
ekonominiai vienetai, ten ir mūsų lietu
viškas gyvenimas yra lengvesnis, o tuo pa
čiu yra geresnės sąlygos kultūrinei, poli
tinei, socialinei, o ypač jaunimo veiklai, 
kaip, pvz., Manchesteryje, Bradforde, Lon
done ir kitur. Čia šiek tiek nukenčia sky
riai, nes visas gyvenimas sukasi klubų ri
bose, bet nereikia užmiršti, kad skyriai, 
dalyvaudami vietinėje veikloje, atlieka di
delį vaidmenį palaikydami kontaktą su 
centru, ir palaiko nuolatinius ryšius tarp 
kolonijų. Iš kitos pusės, kur nėra ekono
minių vienetų, būtent, klubų, ten didelį 
darbą atlieka skyriai, kaip Rochdale, Wol- 
verhamptonas, Coventrys, Nottinghamas, 
Derbys, Leicesteris ir kiti. Pvz., Rochdale 
gana stipriai reiškiasi politinėje veikloje, 
Coventry ir Derby visuomet turime stip
rius minėjimus, nekalbant apie Nottingha
mą, kur mūsų skyriaus ir L. A. S. valdy
bos sėkmingai vadovauja visos kolonijos 
gyvenimui.

Tuo būdu mūsų veikimas išsibalansuoja, 
bet vis dėlto ekonominė pusė buvo apleis
ta, ir būtų verta ieškoti galimybių ir prie
monių didesniems skyriams ar kolonijoms 
šiame reikale padėti.

Politinėje srityje daug pasidarbavo J. 
Vilčinskas ir A. Pranskūnas. Be jų inicia
tyvos ir pagalbos neapsiėjo nė viena de
monstracija, peticija ar atstovavimas val
dybai politinėse organizacijose. Platesnį 
politinės plotmės pranešimą padarys J. 
Vilčinskas. Ši veiklos šaka mums visiems 
svarbi, ir galiu pareikšti, kad buvo išnau
dota kiekvienas įvykis, kiekviena proga 
Lietuvos bylai garsinti. Valdybos atstovai 
aktyviai dalyvavo tarptautinėse egzilų or
ganizacijose, kaip Baltų Taryboje, Euro
pean Liaison Group, Pavergtųjų Tautų 
Komitete, Democratic Alliance ir kt.

Plati akcija buvo pravesta Bražinskų, 
Kudirkos ir Simokaičių gelbėjimo reika
lais. Ypač paminėtina A. Pranskūno sėk
mingai suruoštoji demonstracija Londone. 
Aišku, neatsiliko skyriai ir kitos mūsų 
organizacijos. Čia ir buvo parodytas vi
suomenės solidarumas ir pritarimas val
dybos pastangoms ir politiniam darbui. 
Nepaslaptis, kad kai kurios organizacijos 
ar pavieniai mūsų vadinamieji veikėjai 
bendravimo su kraštu vardan bando pa
miršti mūsų politinius tikslus. DBLS prin
cipai ir tikslai yra aiškūs, būtent, laisvė 
mūsų kraštui. Palaikyti ryšius su tauta 
yra mūsų pareiga iš prigimties, nes mes 
esame jos dalis. Bet, gyvendami laisvame 
krašte, taip pat turime pareigą skelbti pa
sauliui tautos norą būti nepriklausoma. 
Taip, bendraukime, bet tik gerai žinoda
mi su kuo, kad nesukompromituotume sa
vęs ir savo tikslų.

Kultūrinėje veikloje Valdyba stengėsi 
padėti skyriams, vykdama su paskaitomis 
ar organizuodama menines programas. 
Londone suruošti du minėjimai — Vasa
rio 16-os ir Tautos Šventės. Visų minėji
mų ar parengimų skyriuose nebūtų laiko 
išvardyti. Bet, ruošiant minėjimus, vertė
tų daugiau dėmesio kreipti į jų kokybę, 
o ne kiekybę. Parengimai galėtų būti re
tesni, bet ruošiami didesniu mastu su 
aukštesnio lygio programa, kviečiant dau
giau kitataučių ir vietinę anglų visuome
nę. Čia reikėtų arčiau bendrauti su kito-

mis tautybėmis, ypač ten, kur mūsų sky
riai nėra tiek pajėgūs.

stenkimės ir toliau išlaikyti mūsų organi
zacijos idėjas, kartu prisitaikydami prie
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BALTIC SAVINGS & Investments co.
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Valdyba nagrinėjo reikalą artimesnio 
bendravimo su kitomis Europos lietuvių 
bendruomenėmis. Bet čia susidaro proble
ma, nes dauguma jų tiesiogiai priklauso 
PLB ir, be abejo, palaiko ryšius su ja, o 
tuo pačiu su Londone esančia Krašto Val
dyba. Nežiūrint to, DBLS Tarybos Pirmi
ninko pastangomis yra užmegzti ryšiai su 
PLB Valdyba Amerikoje, kuri tiek mano,

naujų laikų ir reikalavimų.
Valdybos vardu aš linkiu visiems suva

žiavimo dalyviams sėkmingo ir naudingo 
suvažiavimo ir gražaus darbo ateinančiais 
metais. Ačiū už dėmesį.

NAUJI DAKTARAI

Vilniaus universitete balandžio 20 d. ap
gynė disertacijas filosofijos mokslų kan
didato laipsniui Bronislava Černienė (jos 
disertacijos tema: „Pirmykštės pasaulė
žiūros tyrinėjimo metodologinės proble
mos“) ir Vanda-Danutė Truncaitė-Šalogie- 
nė — istorijos mokslo kandidato laipsniui 
gauti (tema: „Spaudos vaidmuo, auklėjant 
Tarybų Lietuvos darbo žmones socialisti
nio internacionalizmo dvasia, 1959-1965 
m“.). (ELTA)

LIETUVOJE
tiek Pirmininko yra painformuota apie 
esamąją padėtį šiame krašte. Be to, Val
dyba turėjo posėdį su čia buvusia atvyku
sia PLB atstove, ir buvo pasikalbėta apie 
mūsų gyvenimą Didž. Britanijoje ir apie 
DBLS vaidmenį šio krašto lietuvių ben
druomenėje.

Jaunimo klausimas Valdybai visuomet 
ypačiai rūpėjo. Tai juk matome spaudoje, 
paskaitose ar diskusijose, šiais metais 
Valdyba ėmėsi konkrečių žygių suorgani
zuoti jaunimui DELS rėmuose. Yra įsteig
tas DBLS Jaunimo Sąjūdis, kuris turėjo 
savo pirmąjį steigiamąjį suvažiavimą So
dyboje. Jis dar tebėra organizavimosi 
stadijoje, bet pradžia padaryta, ir tikimės, 
kad ilgainiui šis Sąjūds išaugs į stiprią 
mūsų organizacijos sekciją.

Sąjūdis turi savo Valdybą, jo pirminin
kas dalyvauja DBLS Taryboje, o skyrių 
ar grupių pirmininkai turės teisę dalyvau
ti Sąjungos suvažiavimuose ir bendradar
biaus su vietiniais skyriais mūsų veiklo
je.

Šia proga kreipiuosi į skyrių Valdybas 
ir organizacijas, prašydamas suteikti są
lygas jaunimo veiklai ir jo lietuviškam 
auklėjimui tiek šeimose, tiek organizacijo
se. Juk kokį jaunimą išauklėsim, tokį ir 
turėsim. Ir stenkimės jį daugiau suprasti 
ir pažinti, o tada kritikuoti.

Nepamirškime, kad nė vienas parengi
mas ar minėjimas neišsiverčia be jauni
mo, o tai reiškia, kad noro ir entuziazmo 
jam netrūksta, reikia tik su juo dirbti ir 
jam padėti, šiais metais Valdyba yra nu
mačiusi suruošti jaunimo ir visuomeninin
kų diskusijas jaunimo sąskrydžio proga 
Sodyboje. Tikslas — arčiau susipažinti su 
jaunimo problemomis, jo pageidavimais ir 
jo vaidmeniu mūsų ateities veikloje.

Kalbant apie jaunimą, nereikia pamirš
ti mūsų Skautų Rajono, kuris jau daugiau 
kaip 20 m. dirba lietuvišką auklėjimo dar
bą, o tai įrodo, kad turint idėją ir pasiau
kojimo galima atlikti milžiniškus darbus. 
Šiuo metu veikia 6 vienetai, apjungdami 
apie 100 jaunuolių, kurie ne tik mokosi 
skautybės dėsnių, bet kartu atlieka didelį 
reprezentacijos darbą, gyvena lietuviško
je dvasioje, o užaugę įsijungia į lietuviš
ką veiklą, tapdami naudingais sau ir mū
sų bendruomenei. Ir man labai džiugu ir 
malonu, kad ši organizacija buvo DBLS 
remiama ir globojama per eilę metų ir to
liau dirba jos rėmuose kartu su Jaunimo 
Sąjūdžiu. „Jaunimas reiškiasi ir dirba. 
Mūsų pareiga paremti, o ne kritikuoti“ — 
tai Rajono Vado žodžiai, parašyti jo pra
nešime ir yra verti mūsų visų dėmesio.

Prieš 24 m. atvykę į šį kraštą, įsteigėme 
DELS, turėdami tikslą apsijungti bendram 
lietuviškam darbui. Nepamirškime tų tiks
lų, perduokim juos jaunajai kartai ir

V. SIRIJOS GIROS SUKAKTIS

Rašytojui Vyt. Sirijos Girai, gyvenan
čiam Vilniuje, š. m. balandžio 12 d. su
kako 60 m. amžiaus. Rašytojas, nepr. Lie
tuvos laikmečiu pasireiškęs poezijoje, vė
liau beveik išimtinai kūrė beletristinius 
dalykus, vertė dramas ir kt. Paskutinė ra
šytojo knyga — „Susitikimas su Erunhil- 
da“. Vilniaus akad. dramos teatras tebe- 
stato V. Sirijos Giros verstą A. Millerio 
dramą „Kainą“ (The Price). (ELTA)

PARDUOTUVĖS VILNIUJE
Vilniuje, kaip kovo 25 d. paskelbė „Tie

sa“, dabar veikia 170 maisto produktų 
parduotuvių. (ELTA)

LITUANISTINĖS DISERTACIJOS
Vilniaus jaunieji mokslininkai domisi 

Amerikos lietuvių kalba. Tai liudija Lion
gino Pažūsio vasario 18 d. Vilniuje uni
versiteto filologijos fakultete apgintosios 
disertacijos tema: „Fonetinė ir morfologi
nė angliškų skolinių integracija Šiaurės 
Amerikos lietuvių kalboje“. Pažūsis gavo 
filologijos mokslų kandidato laipsnį. Kitos 
disertacijos tema: „Lietuvių tautosakos 
savitumas ir meninė vertė“. Ją apgynė 
Donatas Sauka. (ELTA)

ESPERANTO KURSAI
Klaipėdoje veikia kursai paruošti espe

ranto specialistams.
Kovo mėn. 74 Klaipėdos merginos ir vai

kinai gavo tokių kursų baigimo liudiji
mus. Okup. Lietuvos jaunimas esperanto, 
tarptautine kalba, ypač domisi. (ELTA)

POEZIJOS SPEKTAKLIS
Vilniaus akademinis dramos teatras pa

statė poezijos spektaklį „Atėjau į XX am
žių“ pagal poeto Juozo Macevičiaus eiles.

Spektaklį režisavo K. Kymantaitė.

TIK LIKUČIAI BELIKO
„Literatūra ir menas“ rašo, kad Kauno 

Ąžuolyno „tik likučiai beliko“.
Kauno Ąžuolynas buvo vienintelis ori

ginalus ąžuolų miškas mieste visoje Eu
ropoje. Čia, kaip rašoma, dabar statomas 
stadionas.

GIMUSI 1849 METAIS
Vykdant paskutinįjį Lietuvos gyventojų 

surašymą paaiškėjo, kad pati seniausia 
yra Marijona Gobienė, gimusi 1849 m. ba
landžio mėn., gyvenanti Raseinių rajone, 
Paprūdio kaime.

Senutė esanti jau nukaršusi ir ligota.

VERTIMAI LIETUVOJE IR SVETUR

Vilniuje š. m. sausio mėn. pradžioje įvy
kusiame Rašytojų sąjungos plenume Just. 
Marcinkevičius palietė literatūros ryšių su 
kitomis šalimis klausimą („Tiesa“, sausio 
9 d.). Kai kurie pateikti duomenys būdin
gi. Paaiškėjo, kad per pastaruosius penke
rius metus išleistos 688 verstinės knygos. 
Iš šio skaičiaus rusų klasikai, sovietų lite
ratūrai teko 224 knygos, o kitų sovietinių 
tautų literatūrai — 102 leidiniai, be to, 128 
knygos tai vertimai iš vad. socialistinių ša
lių klasikos bei nūdienos. Visi tie leidiniai 
sudaro du trečdalius vertimų. Tuo tarpu iš 
Vakarų pasaulio literatūros vertimų — 234, 
taigi trečdalis.

Šiuo metu lietuviai verčia iš 30 kalbų (iš 
12 Sovietų Sąjungos tautų ir 18 užsienio). 
Lietuviai skaito armėnų, uzbekų, kazachų, 
bulgarų, danų, suomių, japonų originalus, 
tačiau trūksta specialistų kirgizų, vengrų, 
rumunų kalbom, per maža turima vertėjų 
iš italų, ispanų, portugalų ir kai kurių ki
tų kalbų.

Paaiškėjo, kad šiuo metu lietuvių litera
tūra verčiama į 32 Sovietų Sąjungos kal
bas. Lietuvių kūryba gausiai verčiama į 
latvių, estų ir ukrainiečių kalbas, bet... nu
siskundžiama ryšiais su gudais. Gausiau
siai lietuvių rašytojų knygos leidžiamos 
Rytų Vokietijoje (pernai išleistos šešios 
knygos), norima, kad daugiau knygų pasi
rodytų Lenkijoje.

Tas pats Marcinkevičius priekaištavo kai 
kuriems Vilniuje leidžiamiems žurnalams. 
Kritikavo ypač „švyturio“ ir „Jaunimo 
gretų“ žurnalus, nes jie, vaikydamiesi tira
žų, „kriminaliniais ir kitais skaitalais nere
tai gadina skaitytojų skonį“. (ELTA)

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ 

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

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

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovė*

KUDIRKA
Toronto dienraštis „The Toronto Tele

gram“ balandžio 12 d. laidoje įdėjo svar
bų Peter Worthington straipsnį apie „tris 
pabėgėlius, kurie buvo sugrąžinti ru
sams“. Tie pabėgėliai tai Simas Kudirka, 
kurio grąžinimas sovietams buvo sukėlęs 
pasipiktinimo audrą, rusas Boris P. Ko- 
šelev, taip pat pernai lapkričio mėn. sie
kęs laisvės Japonijoje, ir trečiasis — so
vietų fizikas Vladimir Tkačenko, prieš ke- 
leris metus britų grąžintas rusams.

Kanados dienraščio bendradarbis, nuro
dęs į Simo Kudirkos žygį, jo grąžinimą, 
įvykio pasėkas, toliau nušviečia Boriso 
Košelevo atvejį. Košelevas buvo atplaukęs 
su sovietų laivu į Japoniją ir vėliau pa
slaptingomis aplinkybėmis buvo grąžintas 
sovietams. 33 m. amžiaus jūrininkas Ko
šelevas pasišalino iš rusų prekybinio lai
vo, atgabenusio statybos medžiagą į šiau
rinės Japonijos uostą Shiomą. Jis pasiekė 
Tokio, ir japonų policija Košelevą pasodi
no į kalėjimą, nes jis buvęs „nelegalus 
imigrantas“. Japonų dienraščio „Mainichi 
News“ žiniomis, teismas Košelevą teisė š. 
m. vasario mėn. Esą, buvę sunku susikal
bėti, ir japonas teisėjas nesupratęs pakar
totinių ruso teigimų apie tai, kad jis ne
norįs grįžti į Sovietų Sąjungą. Košelevas 
buvo nubaustas lygtinai, nes „neteisėtai 
atvyko į Japoniją“, dvejiems metams ir 
atsidūrė džiovininkų klinikoje. Rusai vis 
reikalavo Košelevą išduoti, nes, panašiai 
kaip ir Kudirkos atveju, ir jis buvo kalti
namas kriminaliniu nusikaltimu. Vėliau 
pasklido žinia, kad šis rusas dingo iš kli
nikos ir „repatriavęs“ į Sovietų Sąjungą. 
Apie tai patyrė, gavęs žinių iš minėtojo 
japonų laikraščio, New Yorko dienraštis 
„Novoje Ruskoje Slovo“.

Kanados dienrašty iškeliami abejojimai 
bei įtarimai. Esą, Košelevas galėjo būti iš 
ligoninės pagrobtas rusų pareigūnų. Be to,

IR KITI
manoma, kad rusą perduodant kažkokį 
vaidmenį suvaidinusi ir JAV ambasada 
Japonijoje.

Košelevo ateitį nesunku numatyti. Iš jo 
praeities težinoma, kad jis savo metu dėl 
kelių rublių vagystės buvo nubaustas aš- 
tuonerių metų priverčiamo darbo stovyk
los bausme, vėliau patekęs į prekinį lai
vyną ir 1970 m. vykdė žygį į laisvę. Ku
dirkos ir Košelevo atvejai priminė J. Tau
tų Žmogaus teisių deklaracijos ir Ženevos 
konvencijos straipsnius ir ... pažeidimus.

Dar didesnę mįslę sukėlė prieš trejūs 
su puse metų Anglijoje buvęs įvykis su 
25 m. amžiaus rusų mokslininkų dr. Vla
dimiru Tkačenko. Britų žvalgybai —Scot
land Yardui patyrus, kad Tkačenko rusų 
per prievartą buvęs automobiliu gabena
mas į Londono aerodromą, britams pavyko 
Tkačenką išgabenti iš lėktuvo, turėjusio 
skristi į Maskvą. Tačiau... 48 valandoms 
praslinkus, Tkačenko buvo grąžintas ru
sams, beveik be sąmonės, apsvaigęs...

Įvykis Vakaruose nebuvo pamirštas. Pa
aiškėjo, kad šiuo atveju svarbų vaidmenį 
suvaidino Ivan šiškin, tuo metu vadova
vęs sovietų žvalgybai Vakarų Europoje. 
Dar paaiškėjo, kad britų gydytojai, Tka
čenką išlaisvinus iš rusų rankų, ištyrinėję 
jaunąjį mokslininką, radę, jog Tkačenko 
buvęs apsvaigintas, rusams panaudojus 
vaistų, kraujui pavojingų, injekcijas. Bri
tų nuomone, tik rusai tegalėję panaudoję 
priešnuodžius išgelbėti mokslininko gyvy
bę. Todėl britai prisibijoję, kad Tkačen
ko nemirtų Anglijoje, jį grąžinę rusams. 
Šie, kalinį atgaivinę, reikia manyti, jį pa
siuntė ar į priv. darbo stovyklą ar... į ner
vų kliniką.

Pagaliau visai neseniai gauta žinių, kad 
britų įstaigos Hong Konge jau pradėjusio^, 
grąžinti atgal į komunistinę Kiniją pabė^- 
gelius, laisvės siekusius. (ELTA)

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

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ 
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,

3, St. Dunstan's Gardens 
London W. 3 

Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester.
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Europos Lietuviu Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

P. Vilutis — 2 sv., K. Paukštys 1 svarą, 
V. Perminąs, A. Navickas, V. Petrauskas. 
A. čekanavičius, V. Daukintas, P. Pipinė, 
K. Pisarskis, A. Vaičekauskas, P. Uogin
tas ir Z. Kasparaitis — po 50 penų.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėko
ja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už ..Europos Lietuvį“ ai 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečia' 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 5,50 dol. J 
Šidlauskas, 1,90 sv. P. Liesis, 1,55 sv. S. 
Nedzelskis, 1,35 sv. St. Janavičius. 1,25 sv 
J. Klevinis, 1,00 sv. J. Juozclskis, po 0,9( 
sv. M, Gelvinauskienė, P. Senvaitis, J. Mar
kevičius ir J. Bačianskas. po 0,60 sv. J. Zo 
kas ir K. Bražinskas, po 0,55 sv. K. Sku
dutis ir J. Sasnys, po 0,50 sv. K. Narbutas. 
J. Šukaitis ir P. Kybartas, po 0,40 sv. D 
Gintas, A. Kadžionis, J. Juška ir P. Veiks- 
ra, 0,35 sv. K. Bivainis, po 0,30 sv. Pr 
Bielskis, P. Pupalaigis ir J. Dimša, po 0.2.r 
sv. V. Apanavičius ir E. Šipkinas, 0,20 sv 
S. Ūsas, 0,15 sv. J. Mockus, po 0,10 sv. A 
Grinkevičius ir St. Pocius.

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ
Vokietijoj šiemet įvyks liepos 18-25 die 

nomis Stuttgarte - Hohenheime Kataliki 
Akademijos patalpose. Be paskaitų, kurii 
temos ir prelegentai bus paskelbti vėliau 
programoj dar yra numatyta: Toronte 
„Gintaro“ ansamblio lietuvių šokiai, L 
Stepaitienės solo dainų koncertas, lietu 
viškų kultūrinių filmų seansai, ekskursi 
jos meno paminklų apžiūrėti, foto nuo
traukų parodėlė.

Kviestinių dalyvių sąrašus Vokietijoj 
sudaro tos lietuvių organizacijos, kurios 
ruošia šią Liet, studijų savaitę. Tačiau jo 
je gali dalyvauti ir ne Vokietijos lietuviai 
su gimnazijos išsilavinimu. Bet šie prašo
mi kaip galima anksčiau užsiregistruoti 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Valdy
boj, kuri globoja Stud, savaitę (Litauische 
Volksgemeinschaft, 684 Huettenfeld- Lam
pertheim, Romuva, W. Germany), nes da
lyviams vietų skaičius yra ribotas. Dėl ge
rų ir patogių patalpų Liet. stud, savaitės 
dalyviai šiemet turės mokėti už kambarį 
ir valgį didesnį mokestį, negu būdavo ki
tais atvejais, būtent, studentai — 50 D 
markių, visi kiti suaugusieji — 100 DM 
per savaitę.

KAS NORĖTŲ PASIKEISTI 
ATOSTOGOMIS?

15 m. amžiaus mergaitė, mokinė, nori da
lį vasaros atostogų praleisti Anglijoje ar
ba Vokietijoje. Pageidauja apsigyventi šei
moje, kurioje yra maždaug to paties am
žiaus mergaitė ir kuri norėtų tokiomis pat 
sąlygomis vėliau nuvykti atostogų į Švedi
ją-

Rašyti: Povilas čalnaris, Stjaernsnaesv. 
15 68300 Hagfors, Sweden.

Redakcijos pastaba. Jaunimo pasikeiti
mo idėja yra sveikintina. Jeigu atsirastų 
daugiau lietuvių jaunuolių Anglijoje ar ki
tuose kraštuose, norinčių pasikeisti atosto
gomis ir įsigyti naujų draugų. E. L. mielai 
paskelbs jų adresus.

LONDONAS
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 PER SEKMINES 
Į LIETUVIŲ SODYBA

Sekminių dieną, gegužės 30 d., parapija 
rengia iškylą į Lietuvių Sodybą.

Išvažiuojama nuo Lietuvių Bažnyčios 
(21 The Oval, Hackney Road, E. 2) 8.30 
vai. ryto punktualiai, nuo Lietuvių Namų 
(1 Ladbroke Gardens) 9 vai. ryto. Užsira
šyti: Klebonijoje, pas S. Kasparų, Baltic 
Stores pas Z. Jurą, pas A. Pranskūną Lie
tuvių Namuose. Mokestis — vienas svaras 
—sumokamas užsirašant.

IŠVAŽIAVO ATOSTOGŲ
DBLS ir LNB sekretorius A. Pranskūnas 

išvažiavo atostogų.

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 8 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., 
Eecket 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

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ge
gužės 15 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų 
klubų 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 it 
užkandinė veiks iki 12 vai. nakties.

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

Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
PRAMOGĖLĖ VAIKAMS

Gegužės 22 d. (šeštadienį) Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo 
namuose rengia vaikams pramogėlę. Šeimi
ninkės vaikus pavaišins skanėsiais, kavute 
bei limonadu.

Prašome tėvus savo prieauglį atvežti į 
pirmą tokios rūšies pramogėlę. Klubo Val
dybos noras, kad vaikai tarp savęs suartė
tų.

Pradžia 6 vai. p. p.
Klubo Valdyba

LITERATŪROS VAKARAS
Gegužės 15 d., punktualiai 6 vai. vakaro, 

Manchesterio Soc. Klubo patalpose rengia
mas

Literatūros Vakaras.
Šiaurės Anglijoje gyvenantieji rašytojai 

R. Spalis, kun. J. Kuzmickis, A. Eučys, E. 
Navickienė maloniai sutiko skaityti savo 
kūrybos.

Maloniai visus kviečiame atsilankyti.
Manchesterio Apyl. Kultūrinis Ratelis

DBLS SUSIRINKIMAS IR IŠVYKA I 
BRADFORDĄ

Balandžio pradžioje įvyko gausus DBLS 
Manchesterio skyriaus visuotinis susirin
kimas.

Iš valdybos pranešimų paaiškėjo, kad 
skyrius buvo aktingas, suruošė eilę dides
nių parengimų, bendradarbiavo su centru, 
apylinkės skyriais bei kitomis organizaci
jomis. Turėta nemaža pajamų bei išlaidų, 
bet vis tiek kasoje liko busimiesiems dar
bams.

Išrinkta nauja valdyba, į kurią įėjo A. 
Jaloveckas, S. Lauruvėnas ir K. Stepona
vičius. A. Jaloveckas išrinktas atstovu į 
Sąjungos suvažiavimą.

Susirinkimas buvo gyvas, su gausybe 
diskusijų bei sumanymų.

Manchesterio Soc. Klubas balandžio 
mėn. suorganizavo savo nariams išvyką į 
kaimyninį Bradfordo klubą. Dalyvavo apie 
50 narių, kuriems apmokėta pusė kelionės 
išlaidų. Parsivežta maloniausių prisimini
mų, ir dalis ekskursantų aplankė nesvei
kuojantį visuomenininką V. Ignaitį.

Verta tęsti tokius pasisvečiavimus.
D. Dainutis

ŠEIMŲ POBŪVIS
Balandžio 24 d. Manchesterio Lietuvių 

Namuose Moterų Ratelis suruošė pirmąjį 
mūsų apylinkėje šeimų pobūvį. Tai pui
kiai nusisekęs pabendravimas. Prie ištai
gingai paruoštų stalų susėdo per 60 tautie
čių. P. Ivanauskienės ir jos nenuilstamo 
vyrelio paruoštos vaišės iš tiesų visus vi
liojo. Talkininkės Žebelienė, Bernatavičie- 
nė ir Dainauskienė ne tik stalus išpuošė, 
bet dar ir visų dalyvių krūtines apsagstė 
mirtomis ir tautinėmis juostelėmis. Rate
lio pirmininkė O. Dainauskienė. atidary
dama subuvimą, pasakė prasmingų šeimų 
garbei žodelių ir pareiškė nuoširdžią padė
ką visiems prisidėjusiems prie ruošos. 
Kun. A. Putcė sukalbėjo maldą ir pasakė 
prasmingą kalbą. Kun. V. Kamaitis pasi
džiaugė, kad pagerbiamos šeimos, kurios 
yra žmonijos pagrindas, ir kvietė paversti 
tai tradicija. Vietos organizacijų vadovai 
Stankevičius. Murauskas. Eernatavičius 
savo kalbose sveikino ir džiaugėsi, kad 
moterų organizuota veikla suteikė tiek 
daug nauja apylinkės gyvenimui.

Prasidėjo vaišės, dainos, tostai, loterija, 
kurios bilietus išplatino skautės Kutkutė. 
Samulytė, Padvoiskytė, o Žebelienė, Dai
nauskienė ir Murauskienė surinko jai gau
sybę vertingų fantų, ir visa tai visus vėl 
mus sujungė į vieną lietuvišką šeimą.

Graži padėka mūsų moterims už tokio 
šaunaus, prasmingo ir visiems suteikusio 
džiaugsmo pabuvio surengimą.

D. Dainutis

ROCHDALE
PRANEŠIMAS IŠ SUVAŽIAVIMO

DBLS Rochdale skyriaus atstovas D. Ba
naitis gegužės 9 d., sekmadienį, 2 vai. po 
pietų, ukrainiečių klube, 80 Molesworth 
St., darys pranešimą iš suvažiavimo.

Skyriaus narius ir LNB akcininkus pra
šome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

ATSTOVAI SVARSTO
DBLS IR LNB SUVAŽIAVIMAI

DBLS XXIV suvažiavimą balandžio 24 
d., šeštadienį, atidaro pirmininkas J. Al
kis, sveikindamas dalyvius ir linkėdamas 
sėkmingų darbų. Kad būtų sutaupyta lai
ko, suvažiavimui pirmininkauti pakviečia 
dr. S. Kuzminską, o sekretoriauti V. Zda
navičių.

Suvažiavimo pirmininkas dr. S. Kuz
minskas primena, kad lietuvis dar vis 
miršta kovoje už laisvę. Tie mirštantieji 
pagerbiami atsistojimu.

D. Banaitis pasiūlo suvažiavimo darbo
tvarkę papildyti jaunimo pranešimu. J. 
Benderius siūlo į valdybą kasmet rinkti 
ne 2, kaip ligi šiol buvo, bet 3, bet jo iš
keltoji mintis atidedama tam laikui, kai 
bus svarstomi sumanymai.

Lietuvos Atstovas V. Balickas pasako 
sveikinamąją kalbą — pateikia padėties 
apžvalgą (kalba spausdinama atskirai). 
Po to sveikina Skautų Rajono vadas J. 
Maslauskas, kuris čia pat pateikia ir staig
meną: už nuopelnus skautams J. Lūža ir

BRADFORDAS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 22 d., 7 vai., Bradfordo Lietuvių 
Vyties klubo salėje įvyks DELS Bradfor
do skyriaus narių ir tai idėjai pritarian
čių susirinkimas.

Susirinkime atstovas padarys pranešimą 
apie DBLS suvažiavimą ir Lietuvių Namų 
B-vės susirinkimą, bus svarstoma ateities 
veikimo gairės ir kita.

Prašome visus susirinkime dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIECIAI VYTIES KLUBE
S. Lauruvėnui iškėlus mintį ir Man

chesterio klubo valdybai vienbalsiai prita
rus, Sasnauskas sutiko kapitonauti išvy
kai į Bradfordo Vyties klubą. Susidarė 
gražus būrys. Ramovėnai gi sako: „Ne, 
tokio būrio vienų neleisime, juk jiems rei
kalinga kelionėje apsauga, o mes gi esa
me kariai“. Tokiu būdu susidarė apie 50 
asmenų, kurių ir sulaukėme šeštadienį, 
balandžio 17 dieną.

Labai graži mintis iškelta ir pradėta 
vykdyti. Būtų gražu, jei tai pavirstų tra
dicija ir nors kartą metuose taip gausiai 
ir kaimyniškai vieni kitus aplankytumėm. 
Tikiu, kad tokiais apsilankymais sustip- 
rintumėm abiejų klubų kultūrinę ir fi
nansinę padėtį, ir kaimyniški santykiai 
dar šiltesni pasidarytų.

Vyties klubo nariai ir bradfordiškiai dė
kingi manchesteriečiams už atvykimą ir 
taip gražiai praleistą subatvakarį. Tad iki 
pasimatymo sekantį kartą Manchesterio 
lietuvių klube.

A. T.

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į SODYBĄ

Nottinghamo 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.

PRESTONAS
MIRĖ J. VENCLOVAS

Balandžio 16 d. po sunkios ligos mirė 
mūsų tautietis Jonas Venclovas, 68 m. am
žiaus.

Sergančiu juo visą laiką rūpinosi Ona 
ir Albinas Mameniškiai. kurie ir laidotu
ves suruošė.

Laidotuvės įvyko balandžio 22 d. iš St. 
Cutherts bažnyčios į Blackpool:© kremato
riumą. dalyvaujant kun. V. Kamaičiui, 
draugams ir lietuviams iš Prestono. Vi
siems dalyvavusiems laidotuvėse širdingai 
dėkoja Mameniškiai.

M. Ramonas

SKAUTIŠKUOJU KELIU
AUKOS STOVYKLAI

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sambūrio parama per G. Gasiūnienę 20 sv.

Volverhamptono visuomenės parama per 
G. Kaminskienę 11 sv. 14 p. (tarp jų dides
nėmis sumomis aukojo: G. Kaminskienė 1 
sv. ir K. Kaminskaitė-Gough 1 sv.).

Stok-on-Trento visuomenės parama per 
Br. Puodžiūnienę 8 sv. 50 p. (didesnėmis 
sumomis aukojo: P. Dudėnas 1 sv., Buvęs 
stokietis 1 sv., A. Surblys 1 sv.. J. Mostei- 
ka 1 sv.).

K. Plukas iš Londono 5 sv.
Aukotojams nuoširdus skautiškas ačiū.

Rajono Vadovybė 

už nuopelnus politinės kovos fronte A. 
Pranskūnas apdovanojami skautiškais or
dinais už nuopelnus su rėmėjo kaspinu. 
Ordinų įteikti pakviečiamas Lietuvos 
Atstovas V. Balickas; įteikimo ceremoni
joje dalyvauja Rajono Vadas J. Maslaus
kas ir Vadeivė G. O’Erien. Apdovanotuo
sius sveikina DBLS Tarybos sekretorius 
K. Bivainis. LNB pirm. S. Nenortas, 
DELS vicepirm. J. Vilčinskas, DBLS 
pirm. J. Alkis. Atsidėkodamas už netikėtą 
dovaną A. Pranskūnas pažada ir toliau 
nebūti kiškiu, drąsiai kovoti. J. Lūža pri
simena tuos daugelį metų, kai jam su sto
vyklaujančiais skautais tekdavo bendrauti 
Lietuvių Sodyboje.

Per J. Lūžą skautų vadai įteikia E. Lū- 
žienei gėlių.

Šioms iškilmėms pasibaigus, suvažiavi
mo sekretorius perskaito raštu atsiųstuo
sius P. B. Varkalos ir prel. J. Gutausko 
sveikinimus. Vėliau gautas dar „Šaltinio“ 
redaktoriaus kun. S. Matulio, MIC, sveiki
nimas.

Tada pasiūloma ir patvirtinama man
datų ir nominacijų komisija: V. Dargis, 
A. Navickas ir J. Zokas.

Praeito suvažiavimo protokolą perskai
to A. Jaloveckas.

DBLS pirm. J. Alkis skaito valdybos 
pranešimą (jis spausdinamas atskirai).

Ji nori būti laisva!
DBLS vicepirm. J. Vilčinskas savo pra

nešime pirmiausia prisimena Erazinskų, 
Simokaičių, Kudirkos bylas, kas tuo 
reikalu buvo daryta ir kas tiems žy
giams talkininkavo. Tos bylos, sakė jis, 
simbolizuoja lietuvų tautos norą gyventi 
laisvėje. Sukaustyta plieniniais pančiais, 
tauta nepajėgia išsilaisvinti. Tada pavie
niai tautiečiai, nebijodami mirties pavo
jaus, ryžtasi pasiekti laisvę. Jiems tai ne
pavyksta, bet garsas plačiai pasklinda po 
pasaulį: Lietuvių tauta yra nelaisvėje! Ji 
nori būti laisva! Tokie įvykiai yra ir atsa
kymas tiems, kurie planuoja Europos sau
gumo konferencijas, t. y. siekia, kad tarp- 
tautiškai būtų pripažintos Europos poka
rinės sienos.

Apie Sov. Sąjungos siūlomąją Euro
pos saugumo konferenciją, prelegentas sa
ko, kalbėjau praeitais metais. Nuo to lai
ko reikalai pasistūmėjo į blogą pusę. Va
karų Vokietija pasirašė sutartis su Sov. 
Sąjunga ir su Lenkija ir abiem atvejais 
pasižadėjo gerbti pokarinių sienų neliečia
mybę. Laimei, tos sutartys dar nėra rati
fikuotos, t. y. neįsigaliojo, ir esama sun
kiai nugalimų kliūčų (Berlyno klausimas) 
joms ratifikuoti.

Kai dėl tos planuojamosios Europos sau
gumo konferencijos, tai principe prieš ją 
niekas nėra pasisakęs, bet beveik kiekvie
na valstybė stato įvairias savo sąlygas, ku
rios dažnai yra visiškai nepriimtinos ki
toms valstybėms, žodžiu, esama daug ne
sutarimų, dėl to ta konferencija arba vi
siškai neįvyks, arba įvyks labai negreit.

Nauja sensacija tai kiniečių ping-pon- 
gas su Amerika. Neaišku, kaip tas žaidi
mas išsivystys, bet jis gali turėti įtakos 
tarptautiniams įvykiams kitose pasaulio 
dalyse.

Reikia pastebėti, kad pastaraisiais me
tais Europos Patariamoji Taryba (Euro
pean Consultative Assembly) Strasburge 
daug dėmesio skiria Rytų Europai. Vasa
rio 22 d. toje Taryboje buvo svarstomas 
keleivinių lėktuvų pagrobimo klausimas. 
Ten buvo plačiau pasisakyta dėl Bražins
kų ir Simokaičių. Kaip man rašo V. Si
dzikauskas, Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas, gegužės 10 d. prasidedančio
je Europos Patariamojoje sesijoje gali bū
ti iškeltas Baltijos valstybių rusinimo 
klausimas. Todėl į Europą ir Strasburgą 
atvyksta ACEN delegacija. Ta proga bir
želio 15-17 d. d. V. Sidzikauskas lankysis 
ir Londone.

V. Sidzikauskas tikisi, kad Strasburge 
jis turės galimybės pasikalbėti su Turki
jos delegatu dėl Bražinskų.

Dėl Bražinskų gavome naują laišką iš

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.
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.

Vliko (jis išspausdintas „Eur. Lietuvio“ 
Nr. 11).

Siūlyčiau šiam suvažiavimui nutarti pa
siųsti Turkijos min. pirmininkui padėkos 
laišką už Turkijos atstovo Aydin Yalcin 
vasario 22 d. Europos Patariamojoje Ta
ryboje padarytąjį pareiškimą, kad Turki
ja liks ištikima savo tradicinei politinei 
linijai dėl prieglobsčio teikimo politi
niams pabėgėliams. Tuo pačiu mūsų suva
žiavimas prašytų Turkijos vyriausybę, 
kad Bražinskams būtų leista likti Vaka
rų pasaulyje. Organizacijos ir atskiri as
menys prašomi ir toliau siųsti telegramas 
bei laiškus Vliko nurodytais adresais.

Kiti pranešimai
Po to suvažiavime DBLS iždininkas Z. 

Juras daro pranešimą.
Jaunimo Sąjūdžio vardu pranešimą da

ro jo pirmininkas A. Gasiūnas. Jaunimo 
Sąjūdžio veikla dar neišsivystė. Norima 
turėti jaunimo puslapius ,,,Europos Lietu
vyje“, ir tam reikalui tvarkyti paieško
mas redaktorius. Prašo skatinti jaunimą 
skyriuose ir sudaryti jam sąlygas. Sako, 
jaunimas reikalingas skatinti, kviesti. Net 
ir DBLS suvažiavime dalyvauja tik DBLS 
Jaunimo Sąjūdžio valdyba. Sąjūdis nori 
jaunimo sąrašų atskirose kolonijose.

DBLS Tarybos pranešimą pradėdamas. 
D. Banaitis pasveikina suvažiavimą ir 
perduoda linkėjimus V. Ignaičio, kuris 
apgailestauja,, kad negalėjo visko atlikti, 
kaip Tarybos pirmininkas. Kalbant apie 
Tarybos veiklą, jai nemaloni buvo žinia- 
gandas, kad Valdyboje vyksta tam tikri 
nesklandumai. Atvažiavo tų dalykų aiš
kintis Tarybos pirm. V. Ignaitis, ir po to 
viskas susitvarkė.

Rūpintasi DELS pristatyti PLB Valdy
bai, bet Krašto valdybos pirmininkas pa
sistengė gražią DBLS veiklą per „Pasau
lio Lietuvį“ sufalsifikuoti. Tie iškraipy
mai buvo patikslinti.

D. Banaitis ir J. Benderius tikrino Są
jungą ir Bendrovę, jų atskaitomybę. To 
tikrinimo protokolas buvo skaitytas Tary
bos posėdyje ir persiųstas Valdybai. Yra 
atskaitomybės sistemoje trūkumų, ypač 
Sodyboje.

Kultūros fondo klausimas buvo svarsto
mas Tarybos posėdyje. Šis suvažiavimas 
turėtų tą klausimą svarstyti — taip nu
sprendė Taryba. JAV ir Kanados atitin
kami fondai turi savo taikinius. Mums 
reikėtų siekti surinkti bent 10.900 svarų, 
bet jei nepajėgtume, tai reikėtų prisidėti 
prie JAV ar Kanados.

Tarybai rūpėjo ir jaunimo reikalai. 
Ypač domėtasi atstovavimu jaunimo kon
grese 1972 m.

Po to pik. T. Vidugiris skaito revizijos 
komisijos protokolą.

Dar kruopščiau sekti
Pradedant diskusijas, J. Benderius iške

lia klausimą dėl santykių palaikymo su 
kraštu. Reikia būti atsargiems — taip sa
kė ir DBLS pirm. J. Alkis. Iš tikro tuo 
klausimu reikėti) linijos ir nusistatymo.

Priešas nesnaudžia. O šių metų bėgyje 
iš anos pusės buvo parodytas didelis ak
tyvumas, kuris iš mūsų reikalautų budru
mo. 1969 m. buvo tuo santykiavimo klau
simu priimta rezoliucija. Siūlo pakartoti 
tą rezoliuciją ir dar kruopščiau sekti, kad 
ji būtų vykdoma. J. Alkis nurodo, kad vi
si žinome to klausimo svarbumą ir su tuo 
susijusį pavojų, jei nebūtų laikomasi at
sargumo. Vlikas nustatė, kad reikia ben
drauti, bet atsargiai. Bet to atsargumo 
vardan juk nepradėsime vienas kitą įta
rinėti. G. Gasiūnienė iškelia klausimą, 
kaip reikėtų apsisaugoti, kad nereikėtų 
susitikti su atitinkamais sovietiniais pa
reigūnais Lietuvių Namuose. Z. Juras ne
jaučia, kad susitikimuose būtume pasie
kę katastrofiškos padėties. Reikia vado
vautis gaspadorišku protu. J. Eendorius 
tuo pačiu klausimu primena, kad nenorįs 
ką nors asmeniškai kaltinti, bet primenąs 
rezoliuciją. Dr. S. Kuzminskas galvoja, 
kad jei pareigūnai ateina, tai, greičiausia, 
su tam tikromis instrukcijomis. A. Navic
kas galvoja, kad lietuvis turėtų susitikinė
ti su lietuviu, bet pareigūnas — jau kitas 
reikalas. A. Gasiūnas siūlo tik lietuviui 
bendradarbiauti su lietuviu, asmuo su as
meniu.

(Bus daugiau)

Nusistačiusieji prieš karą

JAV sostinėje Vašingtone buvo suruoš
tos antikarinės demonstracijos, kuriose da
lyvavo iki pusės milijono žmonių, tarp jų 
Vietnamo karo invalidų.

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
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