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SPAUDOJE
„TĖVYNĖ“ STRAIPSNYJE „MŪSŲ 

PAMIRŠTAMI BROLIAI RAŠYTOJAI“
šitaip rašo:

Vienas tėvynainis pasakoja, kad neseniai 
jam teko sutikti iš Lietuvos atvykusį vie
ną meno veikėją, kuris Vilniuje labai sėk
mingas ir jo vardas nuolatos spaudoje mi
nimas. Net esą galima spėti, kad jis savo 
kišenėje laiko kompartijos bilietą. Bet tarp 
keturių akių, kai niekas daugiau negirdė
jo, nuoširdžiu tonu jis pasakęs: „Jūs čia 
atliekat didelį tautinį darbą“.

Su tuo reikėtų sutikti, čiai atliekamas 
tautinės kultūros ir visuomeninio pobūdžio 
darbas yra tikrai reikšmingas. Gailime di
džiuotis.

*•*
Jeigu šiuosyk kalbėtume apie lietuvius 

rašytojus, tai turėtume pripažinti jų tikrai 
didžiulius nuopelnus. Pagalvokim tik, kiek 
Šmitų knygų pastarojo dvidešimtmečio lai
kotarpiu buvo išleista. Žinoma, tos knygos 
nelygios vertės, greta tikrai kūrybingų vei 
įkalu, esama ir menkesnės vertės leidinėlių, 
net tų vadinamųjų premijuotųjų tarpe. Ta
čiau, apskritai paėmus, už tėvynės šiem 
gyvenančių rašytojų darbai yra reikšmingi 
ne tik šiai dienai, 'bet ir ateičiai. Tai dide
lis įnašas į tautos lobyną.

***
O žvilgterėkim, tokiomis sąlygomis ra

šytojai dirba. Jų daugumas turi darbus kas 
dieninei duonai uždirbti. O jau savo kny
gas rašo atliekamu laiku, naktimis, atsitik
tinio .poilsio valandas nuvogdami. Tai ne
išpasakytai sunkaus pasiaukojimo darbas.

O kai reikia išleisti knygą į pasaulį, tai 
susidaro dar didesnis vargas. Juk faktiškai 
knygų leidėjų kaip ir neturime.

Šiek tiek leidinių pasirodo rinkoje tik 
arba siaurai srovinių organizacijų, arba bi
čiulių pastangų dėka.

Na, pagaliau jeigu 'knyga pasirodo vie
šumoje, tai -autoriui didelis džiaugsmas. Jo 
darbas nenuėjo niekais. Gali- kilti dar atly
ginimo klausimas už tą, kartais keletą me
tų užtrukusį, darbą. Tik šiomis aplinkybė
mis ir jau nusistovėjusioje praktikoje ra
šytojas jokio atlyginimo nesitiki. Juk nėra 
paslaptis, kad dažnokai savo knygai leisti 
autorius iš savo kuklių sutaupų ima pini
gus. Arba „ubagauja“ — renlkia iš anksto 
prenumeratas knygai leisti. Kaip pateikti 
knygą Skaitytojams? čia vėl kartus klau
simas. Ir n esi stebėk im, jeigu pamatysim 
autorių, pardavinėjantį savo knygas. Nes 
'knygų mažai išplatinus, jos leidimo nuosto
liai išauga į nepasiekiamas -aukštybes.

Irgi didžiuojamasi, kad dabar duodamos 
kai kam premijos. Bet ir retos premijos 
juk neatlygina, kaip normaliai turėtų būti, 
už rašytojo darbą.

«**
Niekas nepavydi ir negali pavydėti. Bet 

tik pagalvokim, kad kiekvienam dailinin
kui, kuris padarė paveikslą, užmokama. 
Joks dailininkas ar aktorius neis į sceną, 
jeigu jam nemokamas honoraras. Sakysim, 
tai normalu.

Bet kodėl gi toks saikas netaikomas ra
šytojui? Kodėl, jis turi dirbti veltui? Daug 
problemų mes turime savo apyliūdnėje kul
tūrinio gyvenimo būklėje. Bet ši problem® 
-ar tik nebus pati skaudžiausia.

Gruodžio 11 d. Lorsche, Medžiotojų sve
tainėje, Vokietijos LB valdybos pi-rminin- 
K-asinž. Jonas K. Valiūnas atidarė Bendruo
menės veikėjų suvažiavimą-seminiarą, pa
sidžiaugdamas, -kad taip gausiai susirink
ta, kas liudija, jog domimasi, lietuviškais 
re.kalais. Suvažiavusieji posėdžiams pirmi
ninkauti išsirinko Memmingeno LB apylin
kės pirmininką Vytautą Bernotą, o sekre
toriauti — Eonn-Koeln apylinkės valdybos 
sekretorių Petrą Veršelį.

Bendruomenės pagrindai
Vovietijos LB 'laryoos referentas veik

los planavimui moKyt. Vincas Bartusevi
čius siK-aitė gerai išmąstytą ir sKlandznai pa
ruoštą pasKaiią apie Bendruomenės pagrin
dus. Jis kėlė klausimą, kokią Bendruomenę 
kūrė jos steigėjau, -Kokia ji yra šiandien ir 
Kok.-a turėtų būti. Pasteoėjo, kad pagal Lie
tuvių chaną LB yra ne draugija, bet tau
tinė bendruomenė. Ir šiandien tos pačios 
nuomonės tebesilaiko JAV-bių ir eilės ki
tų kraštų LB vadovai. Tačiau praktikoje to 
tikslo niekur nepasiekiama. i,ietuv,ų char- 
ta yra daugiau aeklaratyvaus, negu norma
tyvaus pobūdžio dokumentas. Pagal jos 
duotąjį aptarimą, LB būtų galima pava
dinti lietuviška visuomene. Paskaitininkas 
nurodė, -kad kai kieno siūlomas valstybės 
piliečio ir LB nario sąvokų gretinimas nėra 
tikslus. Valstybės piliečio sąvoka ir parei
gos labai aiškios, o LB, jei jos nelaikyti 
draugija, nario ir net išeivijos lietuvio są
vokos laibai miglotos. Tiksliau tarti, jog LB 
visuotinumas pasireiškia tuo, kad jai gali 
priklausyti kiekvienas save laikąs lietuviu 
ir sutinkąs -išpildyti bent minimalias orga
nizacijos nustatytas sąlygas.

Kol kas -nesą aiškumo LB santykiuose su 
kitomis lietuvių organizacijomis bei insti-

LITERATŪRA KITATAUČIAMS

Artinantis Vasario šešiolilktajai. Vilkas 
paruošė nutarimo projekto pavyzdį, kuriuo, 
kas tik neretų, galėtų pasinaudoti. Be to, 
šventės minėjimo proga daug kas susitinka 
su svetimų tautybių žmonėmis, kurie domi
si Lietuva ir jos padėtimi sovietinėje oku
pacijoje. Todėl -būtų pravartu jiems pasiū
lyti informacinės literatūros, kad nors ir 
trumpais bruožais jie galėtų susipažinti su 
Lietuva. Kas norėtų jos gauti, prašoma ra
šyti: VLIKAS, 29 W. 57 St. New York, NY. 
10019. (ELTA)

A. A.
GĖRIUI POVILUI PENKAIČIUI 

tragiškai žuvus, tėvams, broliams, seserims 
ir visiems giminėms reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime.
EI. ir Vik. Ignaičiai

Didžiai Gerbiamajam Paulinai Ivinskienei 
ir sūnui Kęstučiui nuoširdžiausią užuojautą 

reiškiu dėl jų vyro ir tėvo 
prof. dr. Zenono Ivinskio mirties.

A. Žukauskas

Mūsų mielai narei Reginai Girėnienei, 
jos mylimai mamytei Lietuvoje mirus, 

giliausią užuojautą reiškia ir kartu liūdi 
Dainavietės
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— J-AV 1971 m. eidami pareigas žuvo is>5 

potiicmiiikai, 25 procentais daugiau negu 
1970 m?

— Ligotas, aiš lovos nebepajėgiąs atsikelti 
amerikietis milijonierius Beeitas iš Flori
dos pastaruoju metu išdalijęs 900 tūkst. do
lerių, vedamas filosofijos, kad vis tiek su 
savim, nepasiims!.

— Mtamyje (JAV) policija dviejuose na
muose padarė kratą, suėmė 8 žmones ir 308 
svarus heroino, ku-rio vertė juodojoje rin
koje būtų apie 19 mil. svarų.

— Apklausinėjimai parodė, kad 4 asmenų 
amerikiečio šeima privalo turėti 127 dol. 
(52 sv.) savaitinių pajamų, kad galėtų pra
gyventi.

Okinavvos salą amerikiečiai grąžins Ja
ponijai gegužės 15 d.

— Zanzibaras (Afrika) nutarė panaikin
ti 'kalėjimus.

— Paryžiaus -miesto savivaldybė nupirko 
pustrečios tonos grūdų -mišinio ir 150 lizdų 
žvirbliams, kad jie lengviau iškęstų per 
žiemą.

— Interpolas, Scotland Y-ardas, prancū
zų žandarmerija ir olandų policija bendro
mis pajėgomis stengiasi -išaiškinti asmeny
bę 5 -mėnesių -amžiaus kūdikio, kuris buvo 
ra-stas pamestas Hagos priemiestyje ir prie 
kurio rastas raštelis anglų kalba, 'bet dra
bužiai -pirkti Prancūzijoje.

— Prancūzų L'Express magazinas rašo, 
kad aukštas sovietinis -patarėjas iš Egipto 
perbėgo į Izraelį ir suteikęs informacijų 
apie rusų aviacijos bazę prie Aswano.

— Policija Kielyje (Vokietija) jėga įsi
veržė į Rytų Vokietijos krovininį laivą, iš 
kurio iššoko inžinierius ir pasiprašė prie
globsčio, bet taip -pat maldavo paimti, ir jo 
žmoną ir kūdikį, tai jų gelbėti ir ėjo polici
ja.

— Saaro krašte mirė plėšikas, kuris su 
dviem draugais apiplėšė Koelno banką ir 
gaudomas buvo -peršautas.

— Miami (JAV) policija sugriebė tris 
heroino pilnus maišus tuščiame bute (di
džiausias narkotikų grobis ligi šiolei.

— Maskvoje trumpam buvo areštuotas 
JAV konigresmanas Scheueris žydo prof. 
Lernerio bute (profesorius yra vienas iš tų 
9 aukštas vietas užėmusių mokslo žmonių, 
kurie -pareiškė -norą išvažiuoti į Izraelį, dėl 
to buvo pašalinti iš darbo).

— Britanijos vyriausybė atsisako pasi
rašyti tarptautinę darbo organizacijos kon
venciją. nes pagal ją visiems darbininkams 
-be išimties numatyta 3 savaitės atostogų 
per metus.

— Persijos šachas Britanijos karalaitei 
Annei dovanojo arabų veislės kumelį, bet 
žemės ūkio ministerija nutarė neleisti tos 
dovanos įgabenti į Britaniją, nes Persijos 
arkliai gali turėti tokią ligą, kuri būtų lem
tinga kitiems arkliams.

—■ Belgijoje nuteistas kalėti jaunuolis, 
kuris pavogė Vermeero paveikslą ir reika
lavo už jį 1 mil. 700 tūkst. svarų išpirkų.

■ tačiau ne sau, o pabėgėliams šelpti.

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
BENDRUOMENĖS VEIKĖJŲ SUVAŽIAVIMAS

tucijomis. Esąs nesusipratimas LB įsijungti 
į VLIKą ar ALTą. Jeigu jau jungtis, tai 
turėtų būti priešingai. Tik LB bazė būtų 
pakankamai plati duoti -rėmus kitoms orga
nizacijoms iair sambūriams. V. Eiartusevičius 
svarstė, ar gera LB atjungti nuo bet kokios 
partinės politikos. Paskaitininkas būtų lin
kęs remti susi-grupavi-mus Lietuvių ben
druomenėje, tačiau tai neturėtų būti seno
sios partijos, kurios kurtos kitiems uždavi- 
niiams, nei Bendruomenė kad turinti. Reik
tų naujų sųsigrupa-vimų, su aktualia pro
grama šių dienų Bendruomenės gyvenimui. 
Juose turėtų būti išryškinti Bendruomenės 
uždaviniai -ir būdai jiems atsiekti. LB už

Kun. Bronius Liubinas

davinius apsprendžia du faktoriai: prare
gėjimas, kad grįžti į Lietuvą neįmanomai, ir 
konstatavimas, kad lietuvybė išeivijoje ne 
tarpsta, o nyksta. Tai liūdni faktoriai, bet 
jie neturėtų skatinti nuleisti rankas. Išei
vijos uždaviniai turi du aspektus: politinį ir 
kultūrinį. Politinis reiškiasi reikalaujant 
Lietuvai laisvės, o kultūrinis stengiantis iš
laikyti lietuvybę sekančiose kartose. Pa
grindinis veiklos laukas yra apylinkė ir šei
ma, o priemonės — organizacijos, vasaros 
stovyklos, vargo mokyklos. Pilna lietuviš
ka aplinka čia, Vokietijoje, negali būti su
daryta. Vaikas, ieškodamas pasitenkinimo, 
stengiasi prisijungti prie vienaamžių gru
pės. Draugai jam svarbiau nei šeima, nei 
tėvų vertybės. Pvz., kalbos atžvilgiu drau
gų grupė j-am stato kitus reikalavimus, ne
gu tėvai. Mūsų reikalas perduoti vaikų pri
klausomumą tėvų tautai, tačiau, deja, nere
tai pasitaiko, kad ir tėvai dedasi vokiškes- 
niais už vokiečius. Vasario 16 gimnazija 
dažnai tik -pradeda tai, -ko tėvai nepadarė. 
Visos konkrečios veiklos priemonės sulūž
ta, jei -nėra -atramos šeimose. Jos tik tada 
bus sėkmingos, jei tęs šeimos pradėtąjį dar
bą. Mūsų šansai yra intensyviame, sutarti
name, -bet -ir atvirame auklėjime.

Diskutuojant Bartusevičiaus mintis, pa
sisakė J. Lukošius, A. Šmitas, A. Lukošai- 
tis, V. Šarka, B. Liubinas, A. Grinienė, S. 
Antanaitis, J. K. Valiūnas. Daugiausia- pa
skaitininkui buvo pritariama, tačiau dėl 
kai kurių minčių kelta ir -abejonių.

LB Apylinkių vadovų pranešimai
Vienas -po kito pranešė -apie veiklą, lai

mėjimus ir rūpesčius 16 LB -apylinkių va
dovai ar jų atstovai. Kalbėjo Kaiserslaiu- 
terno -apylinkės pirm. Juozas Poškaitis, 
Burgsteinfurto pirm. J. Žiemelis, Romuvos 
pirm. Saliamonas Antanaitis, Bocholto 
pirm. Jeronimas Gulbinas, M-ainzo LB apy
linkės valdybos sekretorė dr. Birutė Palta
rokaitė, H age nd pirm. Lucijonas Vilčins
kas, Memmingeno pirm. Vytautas Berno
tas. Bonn-Koeln sekretorius Petras Verše
lis, kurį -papildė vėliau -atvykęs pirmininkas 
Mečys Kiužauskas, Stuttgairto pirm. Zi
naida Glemžienė, Miuncheno sekretore Ali
na Grinienė, Hamburgo atstovas kun. Vac
lovas Šarka, Schwetzi-ngeno pirm. Mikas 
Miniaus'kas, Miesau sekretorius Juozas Ve
nys, Rastatto iždininkas Feliksas Andri
jauskas, Bad Zwischenahno atstovas Vai
tiekus Federavi-čius. Pranešimus užbaigus, 
dar atvyko Saaro LB -apylinkės pirminin
kas Algirdas Palavinskas, o pranešimą raš
tu -atsiuntė Osnabriuko pirmininkas Vladas 
Žaliukas. Pranešimų visumą suvedant į po
rą sakinių, tektų pasakyti, kad ten, kur yra 
aktyvių ir pajėgių veikėjų, ir veikla- yra gy
va. Kai kur viskas sukasi apie vieną asme
nį, kai kur apie mažą grupelę, o kai kur už
viešpatavęs letargas. Neužmirštini ir pavie
niai neramuoliai, kurie nesijunigi-a į ben
drą darbą, bet kiekviena proga vis ieško ir 
džiaugiasi suradę, kur -gali kitus subarti, 
pamokyti, net suniekinti.
VLB Valdybos įgaliotinių pranešimai

Prisitaikant prie federalinės Vokietijos 
struktūros, atskiruose kraštuose VLB Val
dyba yra paskyrusi savo įgaliotinius. Tur- 
tingiausiame Vokietijos krašte, Šiaurės 
Reino Vestfalijoje, yra įgaliotinių atstovy
bė iš trijų asmenų, kurių du dalyvavo šia
me suvažiavime. Pagrindinį pranešimą pa
darė atstovybės pirmininkas Gvidonas Šim- 
kevičius, o jį papildė Stasys Jasulaitis. Įga
liotinių atstovybė yra išvysčiusi gražią 
veiklą, 1971 metų 'bėgyje suruošus! vaikų 
vasaros stovyklą Esslingene, jaunimo suva
žiavimą Bad Godesberge ir didelius minė
jimus Dortmunde (Vasario 16-tosios) ir 
Bocholte (Rugsėjo 8-tosios). Jų srityje vei
kia 3 vargo mokyklos. Iš valdžios lietuvių 
veiklai Šiaurės Reino Vestfalijoje 1971 me
tais gauta DM 22.260 paramos.

Hessene VLB Valdybos atstovu yra kun. 
Alfonsas Bernatonis, kuris šiuo savo titulu 
jokios veiklos nevystė.

Rheinland Pfalze ir Saare Valdybai atsto
vauja kun. Bronius Liubinas. Iš vyriausy
bės Ma-inze 1971 metais gauta paramos DM 

300, kurios sunaudotos Lietuvos sukilimo 30 
metų sukakties minėjimui Kaiserslauteme.

Baden Wuerttemberge VLB Valdybai at
stovauja Zinaida Glemžienė. Veiklai gauta 
iš Stuttgarto vyriausybės DM 2.000 para
mos. Pinigai sunaudoti eilei renginių, jų 
tarpe ir Lietuviškųjų studijų savaitei.

Hamburge ir Žemojoje Saksonijoje VLB 
Valdybai atstovauja kun. Vaclovas šarka. 
Iš Hamburgo vyriausybės jokios paramos 
negauta, o iš Žemosios Saksonijos vyriau
sybės Hannoveryje gauta paramos DM 400, 
kurios sunaudotos renginiui Lebenstedte.

VLB Tarybos referentų pranešimai
Jau antri metai, kai VLB Taryba renka 

įvairioms veikloms sritims savo referentus, 
tuo siekdama darbus išdalyti didesniam as
menų skaičiui. į šį suvažiavimą buvo kvies
ti visi referentai, atvyko jų didesnė dalis ir 
painformavo susirinkusius apie savo atlik
tus darbus.

Veiklos planavimo referentas Vincas 
Bartusevičius savo mintis išdėstė paskaito
je, kuri sudarė pagrindinę viso suvažiavi
mo svarstymų dalį. Referentas vaikų reika
lams kun. Alfonsas Bernatonis galėjo pra
nešti, kad vasarą buvusios suruoštos 2 vai
kų vasaros stovyklos. Referentas ryšiams 
su apylinkėmis kun. Bronius Liubinas per 
šį pusmetį aplankęs 8 apylinkes, o taip pat

SEPTYNIOS dienos
Butto į Daccą

Naujasis Pakistano prez. Eutto sakosi no
rįs važiuoti į Bengalijos (Rytų Pakistano) 
sostinę Daccą, jei jam būtų leista, ir ten 
tartis su bengalų vadu Ramonu.

Be kita ko, kai jis tai kalbėjo, Ramanas 
dar tebebuvo Pakistane ir laikomas namų 
arešte.

Į Pekiną ir Maskvą
Pakistano prez. Butto ruošiasi važiuoti į 

Pekiną, kuris rėmė Pakistaną kare su Indi
ja, ir į Maskvą, kuri rėmė Indiją.

Pompidou į Londoną
Vasario mėn. į Londoną tartis su min. 

pirm. Heathu atvažiuoja Prancūzijos prez. 
Pompidou.

Vėliau, tur būt, 'atvažiuos Vokietijos 
kancleris Brandtas.

šachas į Pakistaną
Irano (Persijos) šachas važiuoja pasima

tyti su Pakistano prez. Butto.
Spėliojama, kad Iranas duos ginklų Pa

kistanu i ir 'bandys sulipdyti abi Pakistano 
dalis. Šachas labai stengėsi atkalbėti Indiją 
ir Pakistaną, 'kad nekariautų.

Supykdė JAV
Indijos nusistatymas savo diplomatinę 

misiją Šiaurės Vietname pakelti į atstovybę 
suerzino JAV vyriausybę.

Ramanas Londone
Pakistane iš kalėjimo paleistasis Benga

lijos vadas šeikas Mudžibas Ramanas, prieš 
grįždamas į savo kraštą, buvo pasirodęs 
Londone ir iš čia išskrido į Indiją.

Buvęs Pakistano prezidentas Jahija Cha
nas ir jo generalinio štalbo viršininkas gen. 
Hamidiais Chanas esą laikomi namų arešte.

Padaugėjo laivų
Indijos vandenyne padaugėjo sovietinių 

laivų.

Anglies kasyklų streikas
Britanijos anglies kasyklų darbininkai 

pradėjo visuotinį streiką.
Pradėta normuoti anglis.

Sprogdinimas ir pažadas
Kinija įvykdė tryliktąjį atominį sprog

dinimą. bet ta proga dar kartą pareiškė, 
kad ji niekada pirmoji nepasinaudos ato
miniais ginklais.

Skerdykla Hariharparoje
Išlikę gyvi Hariharparos kaimo gyvento

jai Bengalijoje liudija, kad balandžio mėn. 
Pakistano kariuomenė sistemingai iššaudė 
ten 20 tūkst. gyventojų, suveždama juos su
rištus po 6 ar 8 prie upės.

Kiekvieną rytą laivus turintieji būdavę 
verčiami pasikrauti iš upės pakraščio lavo
nus ir nugabenti, kur stipri srovė.

„Rugpiūtis, 1914“ — antisovietinis
„Literatumaja Gazeta“ užsipuolė Solže

nicyno romaną „Rugpiūtis, 1914“, išleistą 
vien Vakaruose, kaip antisovietinį. Šitaip 
romaną įvertinęs ir „The Washington Post“

Puldamas rašytoją, laikraštis, be kita ko. 
priminė, kad Solženicyno senelis turėjęs 
5.400 akrų žemės, laikęs 20.000 avių ir sam- 
dęs daugiau kaip 50 bernų.

dėjęs pastangų, kad įvyktų šių apylinkių va
dovų suvažiavimas. Visuomeninių reikalų 
referentas dr. Jonas Grinius savo uždavi
nius matęs dviejose kryptyse: žvilgsnyje į 
pavergtąją tėvynę Lietuvą ir žvilgsnyje į 
VLIKą ir PLB centrą. Kėlė mintį, kad PLB 
turėtų deleguoti į VLIKą savo žmonių, ku
riuos galėtų išrinkti jaunimo kongresuose 
suvažiavęs viso pasaulio lietuviškasis jau
nimas. Tie kongresai turėtų būti šaukiami 
pastoviai įkas 5-ri metai. Žvelgiant į pasau
linę politiką, tektų kreipti dėmesio į pla
nuojamąją Europos saugumo konferenciją. 
Ji Lietuvai labai pavojinga. Reiktų jau iš 
anksto siųsti prašymus iš įvairių vietovių 
Bonnos vyriausybei, prašant iškelti Lietu
vos klausimą, kad būtų panaikintas Molo
tovo-Ribentropo susitarimas, dėl kurio Lie
tuvi! neteko laisvės. Siūlė skelbti bado 
streiką už Lietuvos laisvę. Socialinių ir tei
sinių reikalų referentas adv. Justinas Lu
košius painformavo apie šalpos komisijas 
ir sakėsi suteikęs eilei asmenų teisinių pa
tarimų.

Jaunimo sekcijos pirmininkas stud. And. 
rius Šmitas pranešė apie praėjusiųjų metų 
jaunimo veiklą, o taip pat apie pasiruoši
mus H Pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sui, kuriame Vokietijai galės atstovauti 19 
jaunuolių.
Vargo mokyklos

Stuttgarto vargo mokyklos mokytoja Eu
genija Lucienė pranešė, kad mokosi apie 
10-20 vaikų tarp 7-14 metų amžiaus, susi-

(Nukelta į 4 psl.)

.tylų vo.ueuja pupazmo pirmoji
Naująją pangiaoes vaisiyoę (.rse-igaują, 

uUvusį įvytų x-ai.visia.iąj, Kaip .lepriiAiauSO- 
mą vatsiyoę, purmoji pripažino nytų Vo
kietija.

Ruošiasi pripažinti ir kiti sovietiniai Kraš
tai.

įsiveržimas į Libaną
Izraeuo Karinės pajėgos buvo įsiveržusios 

į iijoaną naiKinti partizanų bazių.

Mimsteris prašo prisipažinti
Nors Vaisarų VoKietija su komunistiniais 

Kraštais yra pasirasiusi atitinkamas dide
lės reikšmės sutartas, bet ji vistieK neapsi- 
gina komunistinių šnipų.

Viaiaus reikalų ministeris daioar viešu ait- 
sišaukimu kreipėsi į visus tuos, kurie tal- 
teininkauja užsienio valstybėms, kad jie ge
ruoju prisipažintų. Jis nepažadėjo, Kad pri- 
siipažinusieji bus nebauaziami, bet pažadė
jo, kati tai gera proga būti atleistam nuo 
oausmės ar susilaukti mažesnės bausmės.

Areštai Kroatijoje
Kaip įtariami suokalbiavę nuversti Jugo

slavijos valdžią ir pakeisti santvarką, 
Kroatijoje areštuoti 11 asmenų — atsargos 
generolas,-du universiteto dėstytojai, redak
torius ir aukšti valdininkai.

Maltos bankrotas
Maltos valdantieji prisipažįsta, kad salos 

ūkis yra priėjęs bankroto padėtį, dėl to ir 
buvo reikalaujama iš Britanijos daugiau 
milijonų.

Amerikiečiai linkę prisidėti doleriais, kad 
bazė liktų. Italai irgi yra už Maltos bazę. 
Bet britai galvoją, kad bazė nebūtina ir 
kad amerikiečių siūlymasis su doleriais 
esąs panašus į mostus girto jūrininko, ku
ris švaistosi pinigais.

Sudegė laivas
Hongkonge sudegė didysis keleivinis lai

vas Queen Elizabeth.
Jį iš Britanijos buvo nupirkęs Hongkon- 

go milijonierius ir jau baigė paversti pra
banginiu.

Nuversta Ganos vyriausybė
Kariuomenė vėl nuvertė Ganos vyriausy

bę. pasinaudodama proga, kad min. pirmi
ninkas dr. Eusija išvažiavo užsienin.

Savo metu tokia pat proga buvo nuvers
ta dr. Nkrumos vyriausybė.
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Prof. STASIO ŠALKAUSKIO MINĖJIMAS
Vokietijos Ateitininkų sendraugių valdy

ba 1971 m.grucdžio 4 d. Miunchene suruošė 
iškilų ateitinir.kijos ideologo prof. S. Šal
kauskio minėjimą. Parinktoji diena buvo 
lygiai 30-tosios mirties metinės. I minėji
mą suvažiavo gražus būrelis ateitininkų 
sendraugių ir studentų ne tik iš įvairiausių 
V. Vokietijos vietovių, bet taip pat ir iš 
Šveicarijos, o keletas moksleivių buvo iš 
Vasario 16 gimnazijos. VAS valdybos pir- 
miniirukais dr. Jonai! Norkaitis, atidaryda
mas minėjimą, pasveikino rengėjų vardu 
visus susirinkusiuosius ir glaustai išryški
no, dėl ko yra prasminga minėti prof. Šal
kauskį taip daug laiko praėjus nuo jo mir
ties.

Kun. BRONIUS LIUBINAS

PROF. ANTANAS MACEINA buvo pa
ruošęs šiai progai paskaitą, tema „žmogus 
kaip Stasio Šalkauskio filosofijos centras“, 
bet dėl nusilpusios sveikatos negalėjo at
vykti iš Miui.'.stenio į Miuncheną (apie 1.000 
kilometrų) jos perskaityti. Tai atliko dr. 
Jonas Norkaitis. Pradžioje prof. Maceina 
pabrėžia, kad 30 metų nuo žmogaus mir
ties yra toks laikotarpis, kuris keičia san
tykį tarp mirusiojo ir gyvųjų. Ola išauga 
nauja karta, mirusiojo nepažinusi. Iš kitos 
pusės, užmarštis -apvalo mirusįjį nuo kas
dienos dulkių, ir jis iškyla prieš visų akis 
tuo, kuo yra buvęs pačia savo esme, šios 
sukakties proga Maceina klausė: „Kuo Šal
kauskis mumyse — jaunuosiuose ir senuo
siuose — tebėra -gyvas? Ką jis mums tebe
sako? Kuo jis išliko ir išliks mūsų minties 
istorijoje?“ Pirmojoje paskaitos dalyje bu
vo žvelgiama į filosofiją kaip žmogaus bū
seną. Pripažįstant įprastinį teigimą, kad 
Šalkauskis yra didžiausias mūsų tautos fi
losofas, tenka pamąstyti, ką šis garbingas 
titulais iš tikro reiškia. Jei filosofiją laiky
sime specialybe, tai Šalkauskis tiek savo 
mokymu, tiek savo raštais šiai specialybei 
buvo atsidėjęs labai maža. Jo dėstytieji 
kursai ir jo išleistieji veikalai Skleidė ne 
filosofijos, bet auklėjimo ir visuomenės 
klausimus. Šalkauskis filosofiją buvo pa
vertęs savo žmogiškąja būsena, kitaip ta
riant, jis gyveno filosofiškai. Pats Šalkaus
kis paaiškina, kaip tai reikia suprasti. Pa
gal jį, gyvenimas, suprastas žmogiškai, ky
la ne prieš filosofiją ir vyksta ne šalia filo
sofijos, bet jis yra ne kas kita, kaip filoso
fijos įkūnijimas -arba obj.ektyvacijia. Filoso
fija ir gyvenimas taip santykiauja vienas 
su -kitu, kaip būsena su savo turiniu. Žmo
giškai būti reiškia filosofiškai būti. Supras
damas filosofiją kaip žmogišką būseną, Šal
kauskis tuo pačiu paneigė ją kaip specialy
bę, vadinasi, kaip tokį dalyką, kuris gyve
nimo neužpildo, o stovi tik jo pakraštyje. 
Tuo tarpu filosofija esanti visuma. Būda
ma žmogiškojo -gyvenimo būsena, ji savai
me išplinta visoje žmogiškoje būtybėje, ją 
keisdama pagal tiesos reikalavimus. Todėl 

Šalkauskis ir nesivertė filosofija specialy
bės arba amato prasme. Jam filosofija bu
vo gyvenimo linkmė ir tuo pačiu gyvenimo 
principas, persunkęs tiek pačią jo būtybę, 
tiek darbus. Jasperso žodžiais tariant, Šal
kauskis filosofavo kasdien; laisvalaikio šiuo 
atžvilgiu jis neturėjo, štai kodėl mes jį va
diname didžiausiu mūsų tautos filosofu, 
nes filosofija buvo iškilusi ligi -pat jo gyve
nimo viršūnės.

Antrojoje paskaitos dalyje prof. Macei
na žvelgė į filosofiją kaip žmogaus ugdymą. 
Šalkauskio didysis palikimas yra visuome
niškai pedagoginio pobūdžio. Šalkauskis 
savo „Filosofijos įvade“ sako, kad kiek
viena filosofija savaime pereina į pedago
giką, vadinasi, kad filosofo turimos pažiū
ros prašosi įvykdomos tiek asmens, tiek vi
suomenės gyvenime -auklėjimo priemonė
mis. Pedagogika yra filosofijos pratęsimas 
į kasdienos tikrovę — štai principas, ap- 
sprendęs visą Šalkauskio visuomeninę bei 
pedagoginę veiklą.

Prof. Maceina baigdamas priminė, kad 
Šalkauskis ragino visus būti pilnutiniais 
žmonėmis, kuriančiais pilnutinį gyvenimą. 
Kaip tok šioji pilnatvė turėtų būti veda
muoju principu ir šiandien, iš naujo per- 
svarstant ateitininkų ideologiją mūsų trem
ties reikalams.

Prof. JUOZAS ERETAS Skaitė paskaitą 
„Šalkauskis be legendos“. Pradžioje prof. 
Eretas priminė. kad okupuotoje Lietuvoje 
Šalkauskis nutylimas, nes okupantų ateiz
mas nori užristi užmiršimo akmenį ant jo 
kaipo. Už tai laisvame pasaulyje gyvenan
tiems lietuviams tenka pareiga išsaugoti jo 
minčių lobyną, kad dvasiniam klimatui tė
vynėje pasikeitus, tauta vėl galėtų vado
vautis jo idėjomis. Šioje paskaitoje kalbė
tojas norėjo pasitarnauti tam tikslui, bet 
taip pat ir atšviežinti mūsų širdyse Šal
kauskio paveikslą tokį, koks jis iš tikro bu
vo.

Stasys Šalkauskis išaugo kaip dvikalbis 
tautiškai mišrioje šeimoje. Studijavo Mask
voje teisę ir ekonomiją. Politinė situacija 
studijoms -nebuvo palanki, nes nuolatinės 
studentų riaušės ir laikini fakulteto užda
rymai neleido susikaupti mokslui. Šalkaus
kis neprisidėjo nei prie radikaliosios kai
rės, nei prie dešinės. Teisės studijomis nu
sivylė, nes jose nerado ieškotos tiesos, tei
sės ir teisingumo. Pateko filosofijos orbi
tom Susižavėjo VI. S. Solovjovo mokslu ir 
gyvenimu. Juristo praktikai atlikti ir pa
taisyti sveikatai nuvyko į Turkestaną, čia, 
skaudžiai pralaimėjęs pirmąją savo veda
mąją bylą, taip nusivylė teisės mokslais, 
kad -paliko šį, kaip jam atrodė, savanau
džių ir sukčių pasaulį visiems laikams, nors 
Maskvos universitete ir gavo teisės moks
lų baigimo diplomą.

Laibai didelės reikšmės Šalkauskio lietu
viškam gyvenimui turėjo jo susitikimas 
su Pranu Dovydaičiu. Tad ir buvo pirmieji 
-ryšiai su ateitininkija. Nors juodu čia ir ne- 
suartėjo, tačiau nuo 1911 m. Šalkauskis pra
dėjo rašyti į „Ateitį“. Jakštas mielai spaus

dino jo raštus „Draugijoje“ ir 1914 m. paža
dėjo „Motinėlės stipendiją, kad galėtų vyk
ti į Friburgą studijuoti filosofijos. Fribur
ge jis už metų išleido savo pirmąją knygą 
prancūzų kalba, kurioje išdėstė Lietuvos 
-kultūrinę paskirtį sujungti Rytus su Vaka
rais. Friburge Šalkauskis susibičiuliavo su 
Kaziu Pakštu, su kuriuo vėliau artimai dir
bo; Friburge iš jų draugystės gimė ir Ro
muvos draugijos idėja. Romuvos žurnalo 
pirmasis numeris išėjo po dvejų metų Kau
ne. Romuvos draugijos įkurti neteko, tačiau 
jos pagrindines idėjas Šalkauskis įvedė at- 
eitin-inkijon. jai pats pirmininkaudamas 
(1927-1930) ir vėliau pirmininkaujant ki
tam romuviečiui — K. Pakštui.

Prof. Eretas labai vaizdžiai atpasakojo 
St. Šalkauskio vedybų istoriją. Pasirodo, 
kad buvo net susidaręs komitetas jį nuo 
vedybų sulaikyti, nes kai kam atrodė, kad 
Šalkauskis tuo būdu apsilenkiąs su savo 
pašaukimu. Tačiau Šalkauskis Juliją Pal
tarokaitę vedė, ir jų šeima buvo labai lai
minga.

Gyvosios dvasios sąjūdis buvo viena iš 
Šalkauskio giliausiųjų -minčių. Šalkauskio 
idėj-a likosi gyva, nes ją gyvino pats gyve
nimas. Pats sąjūdis išsiplėtė daugiausia as
menine Šalkauskio iniciatyvai.

Kaip Šalkauskis buvo vertinamas uni
versitete, rodo ir faktas, kiad 1939 m. jis 
buvo jau pirmu balsavimu absoliučia dau
guma išrinktas universiteto rektoriumi.

Bolševikų okupacija Stasio Šalkauskio 
veiklą sustabdė -ir jį patį -padarė -klajokliu, 
niekur negaunančiu jokios tarnybos. Svei
kata visai nusilpo. Persikėlė gyventi į Šiau
lius, į motinos globą, čia kiek atsigavo, lyg 
atjaunėjo. Atsinaujindamas jis panorėjo ne
šioti ir naują pavardę, nes senoji jam atro
dė per mažai lietuviška ir gyvenimo nudė
vėta. Dėl to jis. įpratęs visur siekti sinte
zės, iš tėvo -pavardės -paėmė pirmąjį, o iš 
motinos paskutinius du skiemenis, kuo Šal
kauskis virto šaltautu. 1941 m. -gruodžio 4 
d. mūsų filosofas, Šalkauskiu užgimęs, mirė 
Šaltautu Šiauliuose.

Paskaitas sekė tarptautinės operos solis
tės, Kanados lietuvaitės LILIJOS ŠUKY
TĖS koncertas. Dainų dalyje buvo J. Gruo
džio, K. V. Banaičio, V. Jakubėno, V. Klo
vos ir S. Gaileviči-a-us kompozicijos, o pa
baigai arijos iš Puccini „La Boheme“ Ir 
„Gianni Schicchi“. Akomponavo Wolfgang 
Schmitt. Koncertas buvo labai -aukšto ly
gio, sužavėjęs visą publiką, o ruošėjai ga
lėjo dargi pasididžiuoti, kad Lilija Šukytė 
yra taip p-at ateitininkė.

Gruodžio 5 d., sekmadienį, susirinkta pa
maldoms į šv. Jokūbo bažnyčią. Šv. Mišias 
koncelebravo vysk. dr. Antanas L. D-eksnys 
kartu su 4 kunigais (prel. dr. J. Aviž-a, dr. 
P. Celiešius, V. Damijonaitis ir E. Limbi
niais). Pamoksle vysk. Deksnys kalbėjo aipie 
St. Šalkauskį, kaip pavyzdį ir mūsų dienų 
lietuviams. Vargonais grojo prof. Ladas 
Budreckas.

Vėliau ateitininkai buvo pakviesti, pas 
prel. Avižą bičiuliškai puotai.

ELI

SU LIETUVIAIS
MIRĖ INŽ. A. NOVICKIS

New Yorke mirė ir gruodžio 31 d. palai
dotas inž. Antanas Novickis, buvęs Vidaus 
Reikalų ministerijos statybos inspektorius.

Velionis -buvo nuo 1919 m. Lietuvos ka
riuomenės savanoriu, Kauno komendantū
ros adjutantu, vėliau baigė karo mokslus 
užsienyje ir universitetą Kaune. 1930 me
tais pulkininko laipsniu išėjo į atsargą ir 
nuo to laiko ligi pat II pas. karo ėjo sta
tybos inspektoriaus pareigas. Jo įstaigai 
priklausė miestų planavimas, viešieji dar
bai ir savivaldybių vykdomoji statyba viso
je Lietuvoje.

Išeivijoje inž. A. Novickis dirbo kurį lai
ką VLIKe ir dalyvavo LVL S-gos veikloje. 
Prieš karą ir po karo daug rašė spaudoje. 
Visų draugų buvo labai gerbiamas ir my
limas.

J. V.

„PLIENUI“ 40 M.

Amerikoje „Plienas“ (lietuvių Plieno vy
rija) atšventė savo 40 metų jubiliejų.

Įsisteigusi Nepriklausomoje Lietuvoje ir 
grįsd-ama savo veiklą šūkiu „Lietuvišku
mas, broliškumas, patvara ir darbas“, Plie
no vyrija greit paplito to meto studijuojan
čiame techniką jaunime.

Svetur Plieno vyrijos organizacija susi
būrė j du vienetus: Chicagos ir Clevelando.

ALGIRDO GUSTAIČIO „LITHUANIA“

Pasirodė Kalifornijoje (JAV) išleista Al
girdo Gustaičio brošiūra „200.000.000 and 
Lithuania“.

Tai, sakytume, trumpa Lietuvos istorija 
su pagrindiniais istoriniais faktais. Tačiau 
parašyta ta istorija daugiau paremiant vis
ką įdomiausių dokumentų ištraukomis.

KARDIOLOGŲ KONGRESE

Dr. Albertas Dominas kardiologų kongre
se Buenos Aires skaitė paskaitą. Tame kon
grese dalyvavo 40 šios srities specialistų iš 
įvairių pasaulio kraštų.

IŠLAIKĖ ADVOKATO EGZAMINUS

„Darbininkas“ rašo, kad JAV gyvenanti 
dr. Nijolė Šliažienė išlaikė advokato egza
minus ir gavo teisę verstis praktika.

Praeitą pavasarį dr. N. Šliažienė baigė 
Bostono universitete teisės mokslus dakta
ro laipsniu.

GARSUSIS J. UNITAS
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad Kalėdų ant

rąją dieną per Amerikos televiziją ir spau
dą nuaidėjo lietuvio Johnny Unito vardas.

J. Unitas (Jonaitis) yra Baltimorės pro
fesionalų futbolo komandos Colts žaidėjas, 
o ši komanda nurungė Klevelando Browns 
pusbaigminėse rungtynėse.

J. Unitas, 37 metų amžiaus, laikomas ge
riausiu „quarterback“ pozicijos žaidėju vi
soje Amerikos futbolo istorijoje.

PASAULYJE
UNITO TELEGRAMA MITINGUI

Pernai S. Kudirkos mitingo metu Chica- 
goje buvo paskaityta ir futbolininko J. 
Unito telegrama, kurioje jis rašė: „Kovos 
yra laimimos ir pralaimimos, bet galutinė 
pergalė bus tų, kieno pusėje yra tiesa...“ 
Telegramos žodžiai, ypač jaunosios kartos, 
buvo sutikti milžiniškomis ovacijomis.

RAŠTAI DĖL KILMĖS ASMENS 
DOKUMENTUOSE

„La Premisa“, Buenos Aires dienraštis, 
1971 m. gruodžio 5 d. rašė, kad Argentinos 
lietuvių organizacijų ir spaudos taryba pa
siuntė laiškus prezidentui, užsienio ir vi
daus reikalų minister! ams, prašydama ne
taikyti lietuviams 1966 m. kovo 23 d. po
tvarkio, pagal kurį j ii gimimo vieta žymi
ma Sov. Sąjunga — Lietuva ar tik Sov. Są
junga.

Argentinos lietuvių taryba reikalaują, 
kad jų gimtasis kraštas dokumentuose bū
tų vadinamas Lituania.

A. GALDIKO PARODA

Lietuvių katalikių draugija surengė dail. 
Adomo Galdiko apžvalginę įvairių laikotar
pių dailės darbų parodą.

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad ypatingą 
lankytojų dėmesį patraukė velionies dali. 
A. Galdiko paletė ir nebaigtas peisažas su 
lietuviška koplytėle, prie kurios jis parkri
to ir daugiau nebepriėjo prie molberto.

Už gautuosius parodoje pinigus ketinama 
išleisti A. Galdiko monografiją.

KITI APIE MUS
GRAIKIŲ PAVYZDŽIU

Dvi gražiai senstančios lietuvės sėdi Lon
dono „Europos lietuvio“ redakcijoje ir karš
tai disputuoja, kuo jos galėtų būti naudin
gos išeivijai.

— Didelė mūsų vyrų yda — tos tarpusa
vio rietenos, peštynės, nesu tarimai... — 
pradėjo viena.

Čia priėjo Kindziulis (atsiprašė, kad 
trukdo) dr tarė:

— O jūs paskelbkit tokį pct streiką, kaip 
buvo paskelbusios senovės graikės, versda
mos vyrus užbaigti karą.

(„Gimtasis kraštas“)

SPRENDIMAS

„Europos lietuvio“ laukuose sukryžiavo 
ietis S. Kasparas, kuris teigia: „nėra lietu
viškų minėjimų, kur nebūtų nugeriama“, ir 
G. I. Rimutis, kuris mano, kad „lietuviško
sios jaunuomenės sambūriai (...) gauna 
daugiausia paramos iš tų, kurie ti’igerla“.

Čia priėjo Kindziulis ir (sutūrėjęs ietis) 
tarė:

— Išgerkit abu. užuot gadinę popierių.
(„Gimtasis kraštas“)

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Kitomis dienomis nematėme, kada komi

sijos nariai ateina ir kada išeina. Matyt, 
kai taip nesisekė, jau gėdinosi jie susitikti 
su žmonėmis. Juk aiškiai matė, kad lietu- 1 
viai jų planams nepritaria. Ateina į komi
siją tik tokie, kurie karo tarnybai visiškai 
netinkami, o sveiki vyrai nesirodo ir ne
klauso mobilizacinių šaukimų.

Toks vyrų rinkimas braškančiam fron
tui paremti palietė ir mūsų kuopą. Kuopos 
vadovybė gavo įsakymą sukviesti patikri
nimui visus kuopos vyrus. Nurodytą dieną 
į būstinę su palydovais atvyko vokiečių ka
rininkas, rasės specialistas ir gydytojas. 
Kuopa išrikiuojama, ir vokiečių kainininkas 
išdrožia kalbą, pasigirdamas įvairiais savų
jų laimėjimais. Bus kuriama naujoji Euro
pa, ir prie jos kūrimo turite visomis išga
lėmis ir jūs prisidėti. Sakė, kad jam reika
lingi gražūs ir sveiki vyrai, blondinai, mė
lynų akių ir neturintieji jokių rasės ir kū
no trūkumų. Tokie vyrai bus apmokyti ir 
išvežti į vokiečių okupuotuosius kraštus po
licininkų pareigų eiti. Todėl jie ir turi būti 
gražūs, kad svetimame krašte galėtų tinka
mai pasirodyti ir reprezentuoti lietuvių tau
tą. Gausit, sako, gražias uniformas, gerą 
maistą ir visą išlaikymą. Tikiu, sako, kad 
jūs mano kvietimą tinkamai įvertinsit ir 
priimsit. Tai kviečiu stoti savanoriais, ir 
kas norit, prašau pakelti ranką. Bet norin
čių stoti savanoriais nesusarado. Tada jis 
sako, kad gal jūs gerai nesupratote, tai dar 
visiką pakartojo ir vėl prašė pakelti rankas. 
Bet savanorių ir vėl nėra. Vokietis dar kar
tą pakartojo, o matydamas, kad ir dabar 
nėra savanorių, supykęs pradėjo šūkaloti. 
Girdi, visuose kraštuose daug savanorių 
stoja į jų eiles. Kituose Lietuvos miestuose 
taip pat daug savanorių užsirašė, tik čia 
nė vieno norinčio nėra. Tai paskutinis 
sprendimas, jeigu nenorite eiti savanoriais, 
būsit prievarta paimti. Liepė visiems nusi
rengti, ir prasidėjo tikrinimas. Pirmiausia 
tikrino rasės specialistas. Kurie buvo pri
imti, tai dar turėjo eiti pas gydytoją svei
katos tikrintis. Bet gydytojo tikrinimas jau 
■beveik neturėjo jokios reikšmės. Jau ką ra
do tinkamu rasės specialistas, tai toks buvo

laikomas jau beveik priimtu. O kurių jis 
nepriėmė, tai galėjo eiti apsirengti, nes 
reiškė, kad dėl rasinių trūkumų tokiai 
„svarbiai“ tarnybai esi netinkamas.

Pas rasės specialistą iš karto ėjome po 
tris vyrus. Įėjus į jo kambarį, reikėjo su
stoti į eilę, na, ir dar pasitempti. Specialis
tas „prityrusiu“ žvilgsniu peržvelgdavo ir 
darydavo savo sprendimą. Paprastai iš tri
jų atvykusių du tuoj atleisdavo, o vieną 
pasilikdavo. Aš pats, 'būdamas tamsesnio 
veido, netikėjau, kad teks susitikti su rasės

specialistu. Žinoma, jeigu būtų pasitaikę 
įeiti su šviesaus veido vyrais, tai į mane bū
tų nekreipta dėmesio. Bet išėjo taip, kad 
kartu atėjome visi trys čigoniškais veidais. 
Aš pats tamsaus veido, bet anie du dar 
juodesni už mane. Tai anuos du tuoj palei
do, o mane pasiliko. Apčiupinėjo, iš visų 
pusių apžvelgė ir įsakė atlikti keletą jude
sių. Jam patinka mėlynos 'akys, o tamsūs 
plaukai tai ne kliūtis. Klausaus ir pradedu 
baimintis, kad vokietis pradėjo man reikšti 
tokią didelę meilę. O tokia staigi meilė daž
nai būna nelaiminga. Pagaliau specialistas 
pareiškia, kad pati svarbiausia kliūtis yra 
mano nosis. Anot jo išsireiškimo, „prakeik
ta nosis“. Girdi, mano nosis gadina visą 
išvaizdą, esi netinkamas tokiai garbingai 
tarnybai, ir liepė eiti apsirengti. Pasirodo, 
kad kartais ir netaisyklinga nosis žmogaus 
gyvenime turi didelę reikšmę.

Taigi vokiečiai išsirinko pačius gražiau
sius vyrus, įsakė jiems niekur nepasišalinti 
ir laukti įsakymo išvažiuoti. Iš visos kuo
pos išsirinko apie 17 vyrų. Daugumas jų 
buvo vedę, kiti jau -augino šeimas. Toks ne
tikėtas išvežimas sukėlė begales rūpesčių 
ir išspaudė daug 'ašarų. Priimtieji susigal
vodavo visokių ligų, davė išplauti apendi
citus ir kt. Kuopos vadas patarė visiems 
susirinkti ir išvažiuoti. O kad išvažiuosite

V. VYTENIETIS

iš Lietuvos teritorijos, sako, tai tuomet bė
kite. Tokiu atveju jūs jau skaitysitės iš
vežtais, ir bus saugūs jūsų namiškiai. Tuo
met jie drąsiai galės pasiteisinti vokie
čiams, kad jūs išvežėt ir mes -apie jų liki
mą nieko nežinome.

Nurodytą dieną dalis priimtųjų su šeimo
mis susirinko kuopos būstinėje. Neatvyko 
tie, kurie oficialiai buvo laikomi sergan
čiais, o vienas visiškai dingo iš Vilkaviškio 
ir laimingai išsislapstė. Tas išvežimas buvo 
kuopai liūdesio diena, nes reikėjo atsisvei
kinti dalį ginklo brolių ir išleisti Į nežino
mybę. Aš dirbau kuopos raštinėje, tai man 
teko paruošti jų kelionės dokumentus. Slap
ta surinkau jų Lietuvos kariuomenės at
sargos liudijimus ir atsisveikindamas įtei
kiau. Jiems tai buvo didelė staigmena1, kad 
netikėtai atgavo lietuviškus dokumentus, 
ir tuo jie buvo labai patenkinti. Atsisveiki
nę vyrai susėdo į sunkvežimį, nuskambėjo 
keletas salvių šūvių, ir j-ie išvažiavo. O 
kur? Juos nuvežė į gilumą Rusijos ir įjun
gė į kautynių dalinius. Tokia buvo mūsų 
kuopai uždėta prievolė paremti vokiečių 
braškantį frontą. Bet iš tos prievolės vo
kiečiai neturėjo jokios naudos, nes daugu
mas vyrų pabėgo dar nė nepasiekę pasky
rimo vietos.

Tai tokiomis priemonėms vokiečiai „mo
bilizuodavo“ vyrus ir veždavo į frontą. Iš 
karto nepranešdavo, 'kur veš, meluodavo, 
prižadėdavo begales visokių gėrybių. O kai 
niekas neidavo, tai prievarta surinkdavo ir 
išveždavo į gilumą'Ttusijos. Kad tas prie
vartinis ėmimas atrodytų žmoniškesnis, 
jam sušvelninti sugalvodavo įvairiausių ce
remonijų. Tokios fronto duoklės palietė ir 
lietuvių policiją.

Buvo vykdomi ir atskirų kareivių perkė
limai į kitus dalinius. Kuopoje turėjome 
daug puskarininkių, tai prireikus vienas 
kitas jų būdavo iškomandiruojamas į Vil
nių mokyti jaunų kareivių. Keletas dar bu
vo išvežta į Vilniaus kraštą, ir ten Adutiš
kio miško kautynėse su banditais žuvo psk. 
P. Gražulis. Vienas buvo visiškai paleistas 
į atsargą kaip'nepagydomai sergantis. Dar 

keistai teko visiškai pasitraukti su sąlyga, 
kad priimami į policijos tarnybą.

1942 m. vokiečiai sugalvojo susprogdinti 
Vilkaviškio kareivines. Pradėjo griauti me
dines arklides ir jų sienojus vežti į prie 
plento stovėjusį didįjį mūrinį pastatą. Tai 
buvo trijų aukštų kareivinės, kuriose ne
priklausomos Lietuvos laikais buvo pulko 
štabas, Vilkaviškio karo komendantūra, ka
rininkų butai ir kt. Tai į tų kareivinių pa
stogę privežė rąstų, lentų, skied r ii ir dar 
aplaistė degamais skysčiais. Kareivinių sto
ge nudažė įkaltus apskritimus, o juose rau
donus kryžius. Ant gretimo dviejų aukštų 
sudegusio kareivinių pastato uždėjo lubas 
ir ten įruošė stebėjimo punktą. Į estradą 
sulipdavo vokiečių karininkai ir stebėdavo 
lakūnų taiklumą. Iš Kauno atvežė būrį ap
mokomos kuopos kareivų, 'kurie saugojo 
kareivinių rajoną. Pirmąją bombardavimų 
dieną buvau paskirtas kareivinių sargybos 
viršininku, tai galėjau viską nekliudomas 
stebėti.

Prieš pradedant bombardavimą, į stebėji
mo punktą sulipo karininkai, ir atvažiavo 
dvi ugniagesių mašinos. Iš Vokietijos atlė
kė du lėktuvai ir pradėjo kareivines bom
barduoti padegamaisiais sviediniais. Tų 
sviedinių sprogimo balsas menkas, skeveld
ros nelaksto, bet kur užteikia savo tų skys
čių, tai viskas tuoj ir dega. Jeigu kartais 
sviedinys krinta prie pat kareivinės pama
tų, tai sprogdamas degančią dervą lengvai 
permeta per visą trijų aukštų pastatą.

Apsukę ore ratus, lėktuvai smigdami nu
metė keletą bombų, padegė kareivinę ir nu
lėkė sau. Gaisrą visokiomis priemonėmis 
gesino gaisrininkai, panaudodami vandenį, 
smėlį, chemikalus. Kai gaisrininkai užgesi
no, tai vėl atlėkė lėktuvai, pradėjo bom
barduoti, ir vėl gesinta gaisras. Taip „žais
ta“ ar mokytasi, kol kareivinė visiškai su
degė. Bombardavimo dienomis visas rajo
nas buvo stropiai saugomas, plentas užda
rytas, o judėjimas nukreiptas aplinkiniais 
keliais. Artimesnieji gyventojai iškraustyti 
iš butų, įsakyta visame mieste atidaryti 
langus ar stiklus aplipdyti popieriais, kad 
nesudužtų. Tuo laiku nebuvo jokio pavo
jaus, vien tik vokiečių sukeltas bereikšmis 
triukšmas, ką jie labai dažnai mėgo prakti
kuota Ypač didelę paniką jie sukeldavo to-

1 mis dienomis, kai į miestą iš aplinkinių kai
mų suvažiuodavo daug žmonių. Žmonės sau 
ramūs vaikščioja, o čia staiga ant miesto 
užlekia lėktuvai ir pradeda sukti ratus. 
Staiga lėktuvas pradeda smigti, išmeta 
sviedinį ir suka kareivinių link. Žmonės 
bėgdavo slėptis, manydami, kad jau priešo 
lėktuvai bombarduoja miestą.

Pasibaigus bombardavimams, vėl visikas 
nurimo, ir manėme, kad jau bus baigta. 
Bet neužilgo paaiškėjo, kad numatyta vi
sus kareivinių pastatus susprogdinti. Po ke
lių savaičių pertraukos į kareivinių rajoną 
pradėtos vežti toninės bombos. Atvežė iš 
Kauno žydų, kurie turėjo atlikti paruošia
muosius darbus. Jiems toko tas bombas su 
pašliūžomis suvilkti į pastatus, prie jų pri
jungti elektros laidus ir sprogdinti. Baigus 
sprogdinimą, iš Vokietijos atlėkė lėktuvai 
ir. kas dar buvo likę, sudaužė kovos sviedi
niais. Viską taip sumalė, kad iš to gražaus 
rajono liko tik griuvėsiai ir duobės. Buvo 
numesta ir tdkių sviedinių, kurie sprogo gal 
tik po paros ar vėliau. Kuopos vadovybė 
pranešė tai vokiečių komendantui ir primi
nė. kad toks dalykas yra pavojingas sargy
bai ir aplinkiniams gyventojams. Komen
dantas į tai tik numojo ranka, pareikšda
mas, kad dabar vyksta karas ir į tokias 
smulkmenas niekas nekreipia dėmesio.

Tas bombardavimas jau buvo žymiai pa
vojingesnis už pirmąjį, bet gyventojai ne
buvo oficialiai perspėti. Sprogdinimo sukel
tasis skersvėjis gerokai aplamdė aplinki
nius medinius namus, o kai kuriuos beveik 
nuvertė nuo pamatų. Mieste daug kur iš
laužtos durys, išbyrėjo langų stiklai. Svie
dinių skeveldrų rasta nukritusių net tolo
kai už miesto ribų.

Vokiečiai aiškino, kad kareivinės buvu
sios rusų užminuotos ir jas būtinai reikėję 
susprogdinti. Gal pati svarbiausia priežas
tis buvo ta; kad kareivinės 'buvo netoli Vo
kietijos sienos. Tai jas ir stengtasi sugriau
ti. kad negalėtų įsikurti priešo kariuomenė.

Medinių pastatų liekanas žmonės naudo
jo kurui, o plytas vokiečių komendantas 
pagal leidimus pradėjo išdavinėti ūkinin
kams. Tų plytų dėka komendanto kieme at
sirado didžiulis pulkas žąsų, kurias jis pats 
kirto ir dar siuntė į Vokietiją. Skaniai pa- 
valgęs, galvojo užkariauti visą pasaulį.

(Bus daugiau)
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KAIMAS MŪSŲ MIELAS LIETUVOJE
Mechanizacija didėja, o darbo rankų vis 
trūksta

Žemdirbys papratęs kuo nors skųstis. 
Aimžijais jis skundžiasi dėl blogo oro. Neži
nau, ar kur nors yra buvusi tokia vasara, 
apie kurią žmonės būtų pasakę: užtenka 
visko —■ ir lietaus, ir šilumos. Tai sausra, 
per ilgai užsitęsusi, žlugdo gražias viltis, 
tai nesiliaujantis lietus temdo visų lūkes
čius. Žemdirbiai skųsdavosi ir skundžiasi 
visokiomis (bėdomis. Kadaise juos kamuote 
^kamavo žemės mokesčiai. Skolos, dalys va
rė iš proto. Visa tai dingo.

Kai susikūrė kolūkiai, ilgą laiką jų va
dovai labiausiai skundėsi, kad trūksta trą
šų. Žinomas skundėsi ir nepatyrusių trak
torininkų darbu, ir jaunais agronomais, ir 
mirkstančiomis žemėmis, bet trasu badą 
minėjo kas žodis, kas žingsnis. Maža paga
mindavo mėšlo Ir tiek nedaug gaudavo mi
neralinių trąšų.

Buvo ir kitų bėdų pirmaisiais kolūkinio 
gyvenimo penkmečiais. Trūko pasagvinių. 
geležies. Gedo traktoriai, stovėjo kombai
nai. Neaugo kukurūzai. Vis neužtekdavo 
atsarginių dalių žemės ūkio mechaniz
mams.

Negali sakyti, kad visos čia paminėtos ir 
nepaminėtos bėdos būtų visai išnykusios. 
Jų dar yra, 'bet jos jau nebeparaližuoja ga
mybos. ir kolūkių vadovai taip nebedejuo
ja.

Dabar visuotinis skundas — stinga žmo
nių. Skundžiasi vadovai, skundžiasi ir pa
tys žmonės.

— Kodėl taip maža auginate runkelių?
— Trūksta moterų...
— Kodėl nekraunate šieno į žaginius?
— Trūksta žmonių...
— Kodėl neskutate ražienų?
— Trūksta traktorininkų...
— Kodėl tyla kultūros namuose?
— Nebėra jaunimo...
— Kodėl sujungėte brigadas?
— Nebėra žmonių...
Ir taip be galo.
Pamenu, prieš kokj dešimtį metų sutikau 

ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS DIENĄ
Jau esame rašę, kaip gruodžio 10 d. Londone buvo atšvęsta Žmogaus teisių deklaracijos sukaktis — buvo spaudos konferencija, buvo demonstruojama. Dabar čia spaus
diname keletą fotografijų iš tos dienos įvykių. Viršutinės dvi fotografijos kairėje — vaizdai iš spaudos konferencijos, visi kiti— demonstracijų nuotrupos.

Marytės Melnikaitės kolūkio laukuose vie
ną kolūkietį, seną savo pažįstamą, kaimy
ną, ir paklausiau:

— Kiek jūsų brigadoje dabar dirba vy
rų?

— Tokių, kaip aš — du.
O jis tada ėjo bene aštuntą dešimtį. Pa

maniau — žmogelis juokauja.

PETRAS VASINAUSKAS

Nuvažiavome prieš aštuonetą metų iš 
Žemdirbystės instituto į Šiaulių rajono 
„Tarybų Lietuvos“ kolūkį, kurio ribos pra
sideda 10 — 15 km už miesto. Mūsų tiks
las — ištirti kolūkiečių socialinę padėtį at- 
sililkusiame kolūkyje. Einame iš vieno vien
kiemio į kitą ir niekur nerandame darbin
gų žmoniiĮ, tik senius ir vaikus.

Kur jaunimas, darbe?
Taip, darbe, — alsako mums kiekvie

noje gryčioje.
— Kur. ką dirba? Laukuose nė vieno ne

matyti.
— Šiauliuose, fabrike...
Kolūkio jaunimas išėjo į fabrikus, o 

kolūkyje viskas apleista. Kodėl taip? Jau
nas kolūkio pirmininkas ir energingas ag
ronomas skėsčioja rankomis:

Fabrikuose daugiau uždirba...
Dabar jau kiek kitaip. Dabar kolūkiuose 

paprastas žemdirbys dažniai uždirba dau
giau. negu fabriko inžinierius. Dabar be
maž kiekvienoje kaimo gryčioje televizo
rius, skalbimo mašina, šaldytuvas, nauji 
baldai. Dabar dažnas jau turi susitaupęs 
„Moskvičiuii" ar „Volgai". Bet jaunimas 
kolūkiuose vis tiek nepasilieka.

Statomos naujos kolūkių gyvenvietės. 
Kur benuvažiuosi, kasmet visur ilgėja bal
tų mūrinukų virtinės. Naujose gyvenvietė
se daugiausia spiečiasi dabartinis kolūkio 
aktyvas: traktorininkai, vairuotojai, melžė
jos, kiaulių, veršelių šėrikės. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo, kad procesas natūralus, 
logiškas. Vienkiemiuose baigia dienas se

niai, kurie mokėjo dirbti tik su arkliais. 
Naujose gyvenvietėse kuriasi naujos šei
mos, kurių nariai jau dirba mechanizuotai. 
Auga nauja kolūkinė pamaina.

Tačiau pamėginkite pakalbėti su senstan
čiais arba dar jaunais tėveliais, įsikūru
siais gyvenviečių mūrinukuose. Visi jie už 
vieną ir tą patį: vaikus reikia leisti į moks
lus. O paklauskite bet kurį tokį kolūkietį, 
kur dirbs jo vaikas, baigęs mokslus. Ar 
bent vienas numato, kad sūnus ar duktė 
grįžtų į namus?

— Ko jiems čia grįžti? Gaus darbo mies
te...

Tos gražios trobos statomos ne tam, kad 
jose gyventų vaikai ir vaikų vaikai.

— Didelio čia daikto? Čia parduosiu, 
Kaune ar kitur su vaikais kooperatinį pasi
statydinsiu.

Prieš metus, dėstydamas pirmininkų pa
sitobulinimo kursuose prie žemės ūkio aka
demijos, paprašiau savo klausytojus, kad 
surašytų, ko jiems labiausiai trūksta gamy
bos vystymui (melioracijos, technikos, trą
šų ir t. t.). Klausytojų tarpe buvo ir Socia
listinio darbo didvyrių, ir eilinių pirminin
kų. Jie buvo susirinkę iš įvairių Lietuvos 
vietų — iš derlingųjų respublikos žemių ir 
iš smėlynų. Ir visų jų atsakymai buvo vie
nodi: labiausiai trūksta darbo jėgos.

Kapsuko rajono „Šešupės" kolūkio pirmi
ninkas J. Miežlaiškis sukūrė puikų ūkį, ku
rio nei pastatais, nei gamybiniais rodik
liais, nei žemdirbystės kultūra, nei finan
siniu pajėgumu kol kas, mano akimis, nu
sigeni kia joks respublikos kolūkis. „Šešupė
je“ švyti nauja, graži gyvenvietė, ir niekias 
dar negena vienkiemiečių nuo laukų. Ką 
ten televizorius ir kitas koks miestietiškas 
patogumas — didelė dalis kolūkiečių važi
nėja lengvosiomis mašinomis. Bet paklaus
kite Miežlaiškį, kuo jis labiausiai skundžia
si. Didžiausias jo rūpestis — mažėja darbo 
rank ii.

Kaip čia dabar? žemės ūkį mechanizavo
me, o darbo rankų pertekliaus taip ir netu
rime. Rugiiaipiūtės metu dirba kombainai, 
kurie pavaduoja dešimtis kirtėjų, rišėjų,

POEZIJOS ANTOLOGIJA RUSU KALBA
Dar M. Gorkio įsteigtoji „Poeto bibliote

ka" išleido rusų kalba stambią antologiją 
„XX amžiaus lietuvių poetai“.

Joje atstovaujama daugiau kaip 40 auto
rių. Vertė j rusų kalbą 60 žmonių.

KINAI IR JŲ LANKYTOJAI

Lietuvos kinematografijos komiteto pir
mininkas V. Baniulis paskelbė, kad šiuo 
metu Lietuvoje veikia 1.500 kino įrenginių. 
Per praėjusius metus kinus aplankė 47 mi
lijonai žiūrovų, ir buvo pastatyta trys me
niniai ir 22 dokumentiniai filmai.

kūlėjų, bet, nuimant derlių, žmonių stinga 
kaip ir seniau. Juo daugiau mechanizmų, 
juo labiau skundžiamasi darbo jėgos sto
ka. Paradoksas?

Kita vertus, žinovai nuolat tvirtina, kad 
mūsų respublikos kaimuose gyvena paly
ginti labini daug gyventojų ir kad dar gero
ką ji) dalį galima nukreipti į pramonę ar į 
kitas liaudies ūkio šakas.

(Bus daugiau)

Skaitytoja Caiikai
JAUNIMO KONGRESAS

Lietuvių jaunimo kongresas šių metų 
vasarą yra neeilinis įvykis mūsų gy
venime. Dėl to viso laisvojo pasaulio lietu
viškasis jaunimas jau kuris laikas atsidė
jęs rengiasi, o vyresnieji jam ateina į tal
ką visuomeninio darbo veiklos patarimais 
ir pinigine parama, nes nori, kad ko dides
nis skaičius jaunimo jame dalyvautų. Visi) 
lietuviškųjų organizacijų sutarimu II lietu
vių jaunimo kongresas įvyks Amerikoje ir 
Kanadoje. Tokio kongreso nauda yra labai 
didelė, ir visi rūpinasi, kad jis gerai pasi
sektų. kad mūsų jaunimas būtų patenkin-

A. DUERERIO DARBŲ PARODA

Vokiečių dailininko A. Duererio 500 me
ti) jubiliejaus proga Vilniuje surengta jo 
originalių darbų paroda.

Eksponatai buvo pasiskolinti iš A. Puš
kino dailės muziejaus.

TARPTAUTINIAME KATALOGE

„Tiesa“ rašo, kad Newjorko ir Muenche- 
no leidyklos išleido 'tarptautinį jaunimo 
bibliotekos knygų katalogą — sąrašą.

Tarp jame rekomenduojamų knygų vai
kams ir jaunimui yra ir 15 lietuviškų: P. 
Cvirkos „Cukriniai avinėliai“ (dail. L. Ba
rysaitė) bei „Strakalas ir Makalas“ (diaiil. 
V. Valius), S. Nėries „Laumės dovanos“ 
(dail. M. Ladigaitė) ir „Eglė žalčių kara
lienė" (daiil. S. Valiuvienė), A. Vienuolio 
„Užkeiki vienuoliai" (dail. S. Valiuvienė), 
K. Eorutos „Baltaragio malūnas“ (dail. J. 
Kuzminskis), K. Kubilinsko „Varlė karalie
nė" (dail. A. Steponavičius) ir S. Daukan
to, Žemaitės, M. Sluckio, A. Liobytės kny
gos vaikams.

tas, kad po kongreso jis, jaunimas, dar dau
giau įsijungtų į lietuviškųjų organizacijų 
gretas ir aktyviai dalyvautų mūsų visuome
niniame gyvenime.

Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje šiam 
reikalui buvo šaukiami visų lietuviškųjų 
organizacijų atstovų pasitarimai, Vokieti
joje buvo sušauktas lietuviškojo jaunimo 
suvažiavimas, ir jie ten svarstė, kaip ge
riau tam kongresui pasirengti ir kaip ten 
nusiųsti didesnį skaičių priaugančio atžaly
no.

Centrinis II jaunimo kongresui rengti ko
mitetas sudarytas iš lietuviškųjų jaunimo 
organizacijų atstovų, ir jį globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Taigi ir pas mus,
Anglijoje, buvo tikimasi, kad į šį reikalą 
bus rimtai žiūrima, bus sušaukas visų lie
tuviškųjų organizacijų atstovų posėdis ir 
apsvarstyta, ką jos galėtų padėti vykstan
tiems į tą jaunimo kongresą. Iniciatyvos, 
aišku, turėjo imtis Krašto Valdyba.

Ir kaip mūsų visuomenė nustebo, kai vie
ną dieną nei iš šio, nei iš to S. Kasparas 
Krašto valdybos vardu paskelbė, kad toks 
jaunimo reikalams komitetas jau sudary
tas. Komitetą sudaro daugiausia „jaunuo
liui“, kurie jau seniai nieko (bendra su jau
nimo veikla neturi, ir kad S. Kasparas į ko
mitetą jaunimo reikalams nepakvietė Ang
lijos Skautų Rajono, Londono „Grandies“, 
Manchester!© „Aušros“ ir DBLS Jaunimo 
Sambūrio atstovų. O nepakvietė, greičiau
siai, dėl to, kad jie priklauso DBLS ir nepa
kluso S. Kasparo užmačioms'. Bet dar kias 
nuostabiau, kad jaunimo komiteto pirmi
ninku paskyrė žmogų, iki/ris nėra tinkamai 
įsijungęs j lietuvių visuomeninę veiklą ir 
bemaž neturėjo ryšio su lietuviškuoju jau
nimu dr jų organizacijomis. O kai paaiškė
jo, kad į tautinių šokių šventę, kuri vyksta 
kartu su jaunimo kongresu, bus galima nu
siųsti ir tautinių šokių grupę, tai veikian
čios grupės ir jų vadovai buvo ignoruoja
mi, o niauja vadovė be jaunimo pritarimo 
nieko konkretaus neatsiekė. Ir dabar pas 
mus bendros tautinių šokių grupės nėra, ir 
niekas negali pasakyti, kada ji bus tinka
mai si-formuota ir tinkamai išmekyta tau
tinius šokius šokti. O kad toji grupė tin
kamai pasirengtų, S. Kasparas turėjo net 
iš Vokietijos pasikviesti mokytoją Pauliu- 
konytę, ir ačiū jai, kad ji sutiko išgelbėti 
padėtį.

Visa tai daro S. Kasparas pagal savo am
biciją. O ką veiklia jaunimo komitetas? Ogi 
štai ką. Praeitų metų E. L. Nr. 36 II 
P. L. J. K. komiteto pirmininkas K. Baub
lys paskelbė, kad, kurie norėtų vykti į kon
gresą, turi ko greičiausiai susisiekti su juo, 
ir jis pažadėjo visas gautąsias pavardes 
perduoti DBLS valdybai, nes kažkas (laik
raštyje neaiškiai parašyta) yra įpareigojęs 
ją tvarkyti atstovų parinkimo reikalus. Čia 
galutinai paaiškėjo, kad mūsų jaunimas, jų 
organizacijos, net ir pats jaunimo komite
tas liko be siavo nuomonės, be teisių ir be 
balso savo reikalais. Ir aišku, kad dabar 
jau ne mūsų jaunimas rinks atstovus, ne jų 
organizacijos, bet S. Kasparas, nes jis ten 
yra visagalis ir viską daro krašto valdybos 
vardu.

Iš spaudos taip pat paaiškėjo (Europos 
Liet. Nr. 34), kad į Londoną buvo atvažia
vęs JAV lietuvių bendruomenės tarybos 
narys ir IV-tos tautinių šokių šventės ren
gimo komiteto pirmininkas dr. L. Kriauče- 
liūnas. Jis buvo taip susirūpinęs lietuviško
jo jaunimo reikalais, dėl to čia ir atvyko, 
bet gaila, kad jam nebuvo leista pasikalbė
ti su DBLS pirmininku, kuris pats vis dar 
yra nuolatinis jaunimo gretų dalyvis ir pir
mininkas tos sąjungos, kuri iki šiol dau
giausia mūsų jaunimu rūpinosi ir daugiau
sia mūsų atžalyną šelpė savo pinigais.

Gaila, kad mūsų atsakingi pareigūnai į 
tokį rimtą reikalą taip lengvabūdiškai žiū
ri. o nukentės mūsų atžalynas, kuriuo mes 
didžiuojamės ir į kurį mes dedame daug 
vilčių,

A. Dedelė
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Europos Lietuvių Kronikų
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 5 svarus J. 
Pumeris, 5,50 dol. J. Šidlauskas, 5 dol. L, 
Venckus. 2.40 sv. A. Pukys, 2 sv. A. žuikaus- 
ik">s, po 1.9(1 sv. J. Klumbys ir P. Remėza.
I, 50 sv. A. Tenisonas, 1,10 sv. P. Morkų 
n,as, po 1 sv. J. Matulis ir J. Dyvas. po 0.91 
sv. J. Vosylius. J. Bielskis. J. Liaugaudas. 
P. Gudas, J. Varaškevičius, O. Pranauskie- 
■; ė, S. Bit'vus, J. Kriščiūnas, J. Lideika. A 
Šimkus, M. Juknevičius, M. Talkačiauskas
J. Raukys, P. Mulorčikas ir J. Miknevi 
čius, 0.80 sv. A. Rimdzevičius, 0,70 sv. A 
Miliūnas, po 0,50 sv. B.Kliorys. S. Makaras 
ir B. Navaislauskrs. po 0,45 sv. A. Kietavi- 
či.-s. L. Ackcr kav čius 6r K. Kamarauskas

o 0,40 sv. K. Vitkus. K. Kairys. J. Strums- 
is, 3. Velys, K. A ndriuškevičius, P. Mi 
ia- u as, J. Lie’ ž ir J. Randelis. 0,30 sv. E 

Šova. 0.20 sv. S. Ūsas. 0.15 sv. V. Juknelis.

TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. Tamuilaitis 5 sv., P. Dragūnas 2 sv., J. 
Liekė 1 sv., J. Dyvas 50 p.

Visiems nuoširdžiai dėkoja •
T. F. Atstovybė D Britanijoje 

. w SU V c
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS suvažiavimas ir L. N. B-vės akci
ninkų metinis susirinkimas įvyks balan
džio 15-16 dienomis.

šiais metais sukanka 25 metai nuo D 
■litanijos Lietuvių Sąjungos įsteigimo. Su

kaktis bus paminėta Pavasario šventės me- 
,u Lietuvių Sodyboje.

EKSKURSIJA Į TORONTĄ

oią vasarą Toronte įvyksta estų dainų ir 
tautinių šokių festivalis.

Šia proga D. Britanijos Estų sąjunga išsi
nuomoja lėktuvą, kuris išskris iš Gatwick 
aerodromo į Torontą liepos 6 d. iir grįš į 
Angliją liepos 26 d.

Lėktuve dar yra vietų, ir lietuviai, norin
tieji pasinaudoti papiginta kelione, kuri 
kainuos tik 60 svarų, prašomi kreiptis: Mr. 
A. Ojasoo, 69 St. Mary's Grove, London 
W 4 3 LW. Telefonas 994 5252.

KAS NORI VYKTI Į JAV AR KANADĄ?
Jau keliolika kartų buvo Skelbta, kad 

DBL B-nės krašto valdyba nori suorgani
zuoti didesnio masto išvyką į Šiaurės Ame
rikos kontinentą.

Pasirodo, kad reikia sudaryti ne mažes
nę kaip 30 asmenų grupę, tada kelionė iš 
Londono iki Chieagos ir atgal kainuotų tik 
112 svarų. Šiaip pigiausia kaina suaugu
siam yra 141 svaras. Jaunimui bus kita kai
na, bet ieškoma dar kaip galima pigiau.

Visi, kurie dar nėra pareiškę noro, o gal
votų aplankyti savo gimines, prašomi susi
siekti su krašto valdybos pirmininku S. 
Kasparu 32, PUTEAUX HOUSE, Roman 
Road, London E2 ORF) kaip galima grei- 
čiaUį nes, žinant tikrą norinčių važiuoti 
skaičių, daugiau galimybių vesti derybas 
su oro linijomis.

LONDONAS
PROF. DR. Z. IVINSKIO MINĖJIMAS 

IR PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Sausio 30 d., 4 vai., parapijos salėje (Vic

toria Park Rd., E 2) įvyks neseniai mirusio 
prof. dr. Zenono Ivinskio minėjimas.

Po minėjimo ten pat įvyks metinis Lon
dono lietuvių parapijinis susirinkimas. Bus 
parapijinės tarybos rinkimas. Prašoma gau
siai dalyvauti.

DISKO VAKARAS
Sausio 22 d., 7.30 vai. vakaro, Londono 

Sporto ir Socialinio Klubd salėje (345A 
Victoria Park Rd. E 9) Londono jaunimas 
rengia disko vakarą.

Kviečia visus dalyvauti.

BLYNŲ BALIUS
šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 

Blynų Balius įvyks vasario 5 d., šeštadie
nį, 7.30 vai. vakare, Parapijos salėj, 345a 
Victoria Park Road E9 5DX.

Įėjimas 35 p.
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.
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| Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir g
| Nidos Knygų Klubo rengiamas 1

| SPAUDOS BALIUS
ĮVYKS SAUSIO 29 d., ŠEŠTADIENĮ,

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU g

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties g

Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto. |

Tel 01-727 2470 |
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MUENCHENO OPERA LONDONE
Kaip jau buvo anksčiau E. L. rašyta, šiais 

metais Londone dainuos Lilija Šukytė, 
gastroliuodama su Muencheno Opera1. Visos 
smulkmenos dar nežinomos, tačiau jau pa
skelbta, kad ši Opera Londone pasirodys 
kovo 7-10 dienomis (antradienis-penktadie
nis). Bilietus bus įgalima užsisakyti nuo va
sario 1 d. tiktai paštu. Dėl tikslesnių žinių 
reikia kreiptis į Royal Opera House, Covent 
Garden. London W. C. 2. (Box Office tel. 
240 1066).

ATITAISYMAS
Kronikoje 60 metų Lietuvių Šv. Kazimie

ro bažnyčiai vietoje kardinolo Vaugham tu
rėjo būti kardinolas Francis Bowme.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS PAMALDOS

Lietuvos Atstovas D. Britanijai V. Salie
ras užprašė pamaldas už Lietuvą, kurios 
bus vasario 20 d. (sekmadienį) Lietuvių 
Bažnyčioje 11 vai. ryto.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės sukakties mi

nėjimą Londone D. Bendruomenės Krašto 
Valdyba ruošia vasario 12 d. Sporto ir So
cialinio Klubo salėje (345A Victoria Park 
Rd.).

Programą atliks jaunimais.

3RADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Vyties klubo narių metinis susirinkimas 
šaukiamas sausio 30 d., sekmadienį, 3 vai. 
P- P-

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kiti klubo reikalai.

Visi nartai kviečiami dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
PAMALDOS BUS SAUSIO 30 D.

Praeitą kartą per klaidą buvo paskelbta, 
kad pamaldos bus sausio 23 d.

Iš tikro jos bus sausio 30 d.

BLYNŲ — KAUKIŲ BALIUS
Vasario 12 d. (šeštadienį) Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo Vaidyba savo pa
talpose rengia

BLYNŲ — KAUKIŲ BALIŲ.
Gražiausios kaukės gaus premijas. Kepu

raičių bus galima gauti vietoje, šeimininkės 
pavaišins bulviniais ir kvietiniais blynais.

Gros plokštelių muzika. Kvieičiame tau
tiečius iš plačiausios apylinkės. Grosim, 
šoksim, baliavosim, o po viskam linksmi 
namon drošim.

Pradžia 5 vai. 30 min.
Pabaiga punktualiai 11 vai. nakties.

Klubo Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiausiai dėkojame Manchesterio 

Lietuvių Socialinio Klubo Valdybai už su
rengtą puikų pobūvį pensininkams pagerb
ti.

Taip pat dėkojame ir visiems bičiuliams, 
giminaičiams ir draugams už atsilankymą 
ir parodytą nuoširdumą .ir mūsų mielai šei
mininkei O. Ivanauskienei už puikų maisto 
pagaminimą ir paivalgydinimą daugiau kaip 
60 žmonių.

A. K.

NOTTINQHAMAS
A. A. JONAS MACKEVIČIUS

Po ilgo ir varginančių skausmų apimto 
ligoto gyvenimo gruodžio 17 d. mirė Jonas 
Mackevičius, gimęs 1918 m. lapkričio 16 d. 
Buklišlkių k., Smalvų vis., Zarasų aps.

Jonas jaunystės dienas praleido nema
žoje šeimoje, dirbdamas prie patėvio ne
dideliame ūkelyje, ilki buvo pašauktas at
likti karinės prievolės Lietuvos kariuome
nėje. Ten jam tarnaujant, kilo antras didy
sis karas.

Karo metu Jonui teko pergyventi daug 
visokių dienų, būti įvairių kariuomenių šiu
piniuose.

Karo atblokštas į Angliją dar vis kariu, 
čia turėjo padėti ginklą ir pereiti į civilinį 
gyvenimą. Deja, neteko jam ilgiau džiaug
tis. Karo audrų išvargintam, sušlubavo 
sveikata — susirgo jis plaučių džiova. Bu
vo padaryta sunki operacija — jis neteko 
pusės plaučių. Liko nedarbingas — tetiko 
tik lengvam darbui. Tada Jonas pasirinko 
laikrodininko amatą, .praėjęs apmokymo 
kursus. Bet kalbos ir lėšų trūkumas pri
vertė jį privačiai per žmones pasirūpinti 
darbo. Daugelis ir kitataučių duodavo jam 
laikrodžius pataisyti. Lietuviai kai kurie iš 
pavardės jį mažai tepažinojo, bet kaip laik
rodininką tai daugumas.

Miglotos rudens dienos Jonui pagreitino 
kelią iš šio pasaulio. Tegu būna jam leng
va Anglijos žemelė.

k. b.

PADĖKA
Brangiems 'draugams ir prietelrams, ku

rie mūsų draugą Joną Mackevičių j’am sun
kiomis dienomis lankė namuose ir dalyva
vo jo laidotuvėse, ypač kunigams S. Matu
liui ir A. Gerybai už atliktas laidotuvių 
apeigas, taip pat visiems už vainikus ir 
gėles, mūsų nuoširdžiausias ačiū.

J. F. Rimšai

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės ir Broliai,

Štai jiau ir po metinių švenčių. Manau, 
kad visi šventes praleidom pakilioje nuo
taikoje, savose šeimose, prie kūčių stalo, 
bažnyčioje išklausėm kalėdinių mišių prie 
eglutės degančių žvakučių ir kalėdinių gies
mių.

Tikiu, kad daugumas mūsų sulaukėm ka
lėdinių dovanėlių, .aplankėm ligonius, sene
lius, sveikinom vieni kitus ir linkėjome na
šių metų.

Sulaukiau iš visų pasaulio kampelių ir iš 
ąĮdrtingų .atstovų, organizacijų, .sesių ir 
brolių kalėdinių sveikinimų bei linkėjimų. 
Ačiū visoms ir visiems.

Linkiu sėkmingų ir skautiškų 1972 metų 
visuose darbuose: moksle, skautiškoje veik
loje, organizacijoje ir privačiame gyveni
me.

Dirbkime skautybei, ir balta lelija ir ža
lia rūtelė tebūnie mums ne tik idėjos, bet 
ir vienybės simbolis jūsų širdyse, kad dar 
ryžtingiau galėtumėte tarnauti Dievui, Tė
vynei ir Artimui.

Linksmos dainos ir giedri jaunatviška 
nuotaika telydi jus.

Budėkime.
s. J. Maslauskas, 

LSS Anglijos Rajono Vadas

AUKOS STOVYKLAI
Rašytojas v. s. R. Spalis-Giedraitis iš Ha- 

lifaxo vietoj kalėdinių sveikinimų skautų 
stovyklai aukojo 5 sv., A. Tirevičius iš Der
bio aukojo 1 sv.

Reiškiame nuoširdų skautišką ačiū.
Rajono Vadija

LSS Tarybos Piranija Anglijos rajonui 
sumažino Skautų Aido metinės prenumera
tų ros mokestį iki 3 dol.

Kviečiu visas seses, brolius ir šeimas kuo 
gauisiaui užsiprenumeruoti jį.

Prenumeratos mokestį priima: J. Mas- 
lauskas, 7, The Orescent, Mayfield, NR 
Ashbourne, Derbyshire, DE6 2JE.

VOKIETIJA
PROF. DR. ZENONO IVINSKIO 

LAIDOTUVĖS
1971 metų Lietuviškųjų studijų savaitės 

dalyviai, klausydamiesi prof. Ivinskio pa
skaitos, jautė, kad tai paskutinė proga iš
girsti šį žymųjį lietuvių tautos mokslininką. 
Jo žmona Paulina žinojo, o dauguma kitų 
įtarė, kad profesorius paliestais nepagydo
mos ligos, kiad jo žemiškojo gyvenimo ke
lias artėja prie per ankstyvos pabaigos. Ir 
.metinėje Europos Lietuvių fronto bičiulių 
konferencijoje, pertenkant savo tradicinį 
pirmininką sekančiai kadencijai, buvo bi- 
jlomasi, kad ji bus paskutinė.

Viešpats, kurio keliai nesuvokiami, prof. 
Ivinskį pasišaukė pas save kūčių vakarą, 
kai krikščioniškosios ramybės besiilgintie
ji laužė kalėdaitį ir linkėjo vieni kitiems 
tyrojo džiaugsmo. Prof. dr. Zenonas Ivins
kis mirė 1971 gruodžio 24 d. apie 20 vai. 
Bonnos unversiteto klinikose. Laidoti savo 
ne tik mėgiamo, .bet ir mylimo bičiulio su
sirinko jo gerbėjai iš įvairių pasaulio kraš
tų, net kontinentų. Iš JAV-bių brolis Jo
nas Ivinskis buvo atskridęs Zenonui dar 
esant gyvam, o po mirties atskubėjo arti
mas idėjos, veiklos ir kovos bičiulis prof, 
dr. A. Darnusis. Europai atstovavo asmenys 
iš Italijos. Šveicarijos, Belgijos, Švedijos 
ir, aišku, didelis būrys iš įvairiausių Vo
kietijos vietų. 1971 m. gruodžio 30 d., 10 
vai., Bonnos šv. Elzbietos parapijos bažny
čioje vysk. dr. Antanas L. Deksnys laikė 
gedulingas šv. mišias lietuviškai kartu su 
11 lietuvių kunigų (įprel. dr. J. Aviža, A. 
Bernatonis, L. Budredkas, dr. P. Celiešius, 
V. Damijonaitis, K. Gulbinas, prel. dr. P. 
Jatulis, B. Liubinas, dr. V. Rimšelis, K. 
Senkus ir V. Šarka). Pamokslą vokiškai pa
sakė Vokietijos lietuvių katalikų sielova
dos direktorius prel. dr. Jonas Aviža, o 
lietuviškai pats vysk. Deksnys. Abudu kal
bėtojai priminė velionies asmens kilnumą 
ir susimąstė prie mirties paslapties, gra
žiais žodžiais atskleisdami ją krikščioniško-’ 
jo tikėjimo šviesoje.

Pašarvotas prof. Ivinskis buvo Bonuos 

Šiaurinėse kapinėse. Kapinių koplyčioje 
apeigas atliko ir laidotuvių procesijai va
dovavo vysk. Deksnys. Atsisveikinimo žo
džius tarė: prof. dr. A. Damušis eilės velio
nies bičiulių iš JAV ir jų atstovaujamų or
ganizacijų vardu, prof. dr. H. Luetzeler — 
Bonnos universiteto vardu, prel. dr. P. Ja
tulis kalbėjo už Lietuvių katalikų mokslo 
akademiją, dr. K. J. Čeginskas — už Šve
dijos baltų draugiją ir Europos lietuvių 
fronto bičiulius, kun. Br. Liubinas — už 
Vokietijos LB ir Vasario 16 gimnazijos ku- 
ratorijos valdybas, prof. dr. F. Kaiser — už 
Bonnos universiteto Rytų Europos istorijos 
skyrių, kun. dr. P. Celiešius — už Vokieti
jos ateitininkus sendraugius. Kapų koply
čioje sugiedota velionies taip mėgtoji „Ma
rija, Marija“, o prie atviros duobės atsi
sveikinta su tradiciniu liūdnuoju „Viešpa
ties angelas“. Padėti 32 vainikai.

Po laidotuvių didelis būrys dalyvių susi
rinko Bad Godesberge kun. J. Urdzės na
muose bendriems pietums, kurių užbaigai 
Valteris Banaitis davė progai pritaikytos 
vargonų muzikos koncertą.

Išsiskirstyta į namus aiškiai jaučiant, 
kad lietuviškoji laisvojo pasaulio visuome
nė yra tapusi žymiai Skurdesnė.

ELI

NAUJA VOKIETIJOS LB JAUNIMO 
SEKCIJOS VALDYBA

1971 m. gruodžio 31 d. Jaunimo sekcijos 
suvažiavime Koenigswinteryje, netoli Bon
nos, buvo išrinkta nauja Vokietijos LB 
Jaunimo sekcijos valdyba. Dabar pirminin
kauja dr. Birutė Paltarokaitė iš Mainzo, 
vicepirmininku yra stud. Petras Veršelis 
iš Bonnos. iždininkas — stud. Andrius Šmi
tas iš Elonnos, sekretorė — Kristina Sut'kai- 
tytė iš Andemacho ir reikalų vedėjas kun. 
Vingaudas Damijonaitis iš Buchschlago, ne
toli Frankfurto. VLB Valdybai sekcijoje 
atstovauja Romania Žutautadtė.

Suvažiavime buvo taip pat susitarta, kaip 
bus parenkami Vokietijos delegatai į II Pa
saulio lietuvių jaunimo kongresą. Atstovai 
bus tarp 18-30 meti; amžiaus, priklausą Lie
tuvių Bendruomenei, galį susikalbėti lietu
viškai. Suvažiavime taip pat išdirbta anke
ta, kurią turės užpildyti visi norį būti iš
rinktais į kongresą. Anketą reikia grąžinti 
Jaunimo sekcijos valdybai iki vasario 16

• LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — sausio 23 d., 1 v. p. p.
HALIFAX — sausio 30 d., 1 vai.

Mancliesteris — sausio 30 d., 11 vai.
COVENTRYJE — sausio 23 d., 12.45 vai., 

St. Elizabeth's. Iš vakaro parapijiečių 
lankymas pagal pranešimus Covenitry- 
je, o po pamaldų Leamingtone Spa.

NOTTINGHAME — sausio 23 d„ 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NORTHAMiPTONE — sausio 30 d., 12 vai., 
Katedroje. IS vakaro ir po pamaldų 
parapijiečių lankymas pagal praneši
mus.

NOTTINGHAME — sausio 30 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje. 

DOVANOS ARTIMIESIEMS
PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!

Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 
kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, V/z jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 
eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga 
sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai, 
bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių 
saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai
dų daiktų, kurių klientas pageidauja.

šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:
Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus

tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England
Tel. 01 739 8734.

d., o ši kandidatus, toliau rekomenduos Vo
kietijos LB Valdybai. Galimas daiktas, kad 
galutinį žodį tars Vokietijos LB Taryba, 
kurios posėdis permatomas 1972 m. kovo 
4-5 d. d.

Koenigswinterio suvažiavime dalyvavo 
ne tik Jaunimo sekcijos nariai, bet taip pat 
visa eilė jaunuolių, besiinteresuojančių II 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresu. Visi 
suvažiavimo dalyviai dalyvavo prof. Z. 
Ivinskio laidotuvėse Bonnoje, o jų posė
džiuose kurį laiką taip pat dalyvavo į tas 
laidotuves atvykęs iš JAV prof. A. Darnu
sis ir padarė jaunuoliams pranešimą inte
resuojančiais klausimais. Iš vyresniųjų su
važiavimo diskusijose taip pat dalyvavo 
Alina Grinienė ir kun. Bronius Liubinas.

ELI

KANDIDATAI Į JAUNIMO KONGRESĄ

Ruošdamasi PL Jaunimo Kongresui, Vo
kietijos Liet. Eiendr. Jaunimo Sekcija 
kreipiasi į Vokietijos lietuviškąjį jaunimą, 
ieškodama tinkamų kandidatų važiuoti į 
Kongresą atstovauti mūsų jaunimui. Norin
čius šias pareigas apsiimti, prašome iki va
sario 16 d. kreiptis į JS reikalų vedėją šiuo 
adresu: kun. V. J. Damijonaitis, 6079 
Sprendlingen, Postfach 105, arba tiesiog į 
VLB Krašto Valdybą: VLB Kr. Valdyba, 
684 Lampertheim — Huettenfeld, Romuva.

Vokietijos lietuviuose
(Atke’ta iš 1 psl.)

renka kartą į dvi savaites. Visi kalba tik vo
kiškai, bet pramoksta truputį ir lietuviškai. 
Mokoma dainelių, eilėraščių; supažindina
ma su Vasario 16 gimnazija. Buvo suruoš
ta vaikų rankdarbių parodėlė.

Memmingeno vargo mokyklai vadovauja 
Vanda Povilavičicnė. Mokosi 15 mergaičių, 
kurių tik viena kalba lietuviškai. Mokykla 
veikia nuo 1951 metų.

Miunchene mokytojauja Alina Grinienė, 
mokosi 6 vaikai. Pamokos vyksta šeštadie
niais Grinių bute. Mokykla veiklia nuo 1951 
metų.

Koelne vargo mokykla įsteigta 1971 m. 
Mokytojauja stud. Petras Veršelis, lanko 7 
vaikai, pamokos vyksta kas savaitę.
Kili pranešimai

Galiausiai pranešimus dar padarė visi 3 
Vokietijos LB valdybos nariai — J. K. Va
liūnas, B. Liubinas ir J. Barasas, rinkimų 
komisijos narys Klemensas Zakis ir Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius V. Natkevi
čius. Diskusijose buvo pasisakyta daugeliu 
aktualių LB reikalų. Sekmadienį dalyvauta 
Vasario 16 gimnazijos pamaldose, ir Romu
vos pilies salėje VLB Valdybos pirminin
kas, apžvelgęs suvažiavimo darbus, pakvie
tė visus dalyvius užbaigai sugiedoti Tau
tos himną.

ELI
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