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ŠV. VELYKŲ!
SKIRTUMAI TARP DVIEJŲ KINIJŲ

F. C. I. rašo, kad Taiwano (Formozos) 
prez. Čiang Kaišekas neseniai suminėjo kai 
kuriuos vaizdingus duomenis, kurie rodo 
pragyvenimo lygio skirtumus abiejose Ki
ni jose.

Taiwane 1000 asmenų vidutiniškai tenka 
139 dviračiai, 49 motociklai ir 9 automobi
liai, o Kinijos žemyne 20 dviračių, 0,3 mo
tociklo, 0,8 automobilio.

Taiwane 13.000 gyventojų tenka viena li
goninė ar klinika, o žemyne — 110.000 gy
ventojų.

Taiwane 1.000 asmenų tenka 210 radijo 
ir 53 televizijos aparatai, žemyne — 0,5 ra
dijo aparato, o televizija iš viso tėra tik 
tam tikrose vietovėse.

PAŠAU YJE
— Milijonierius Clive Raphael mirė ir 

paliko savo žmonai keturias jos pačios nuo
gos fotografijas ir vieną šilingą — taip ra
šė laikraščiai, kai jis mirė, taip buvę įrašy
ta testamente, o per ilgesnį laiką paaiškėjo, 
kad tas testamentas suklastotas, ir dėl to 
keturi asmenys buvo patraukti teisman.

— Kinijos delegacija Jungtinėse Tautose 
nusipirko už 5 mil. dolerių 10 aukštų mo
telį (260 kambarių).

— Gen. Franco „metų tėvo“ žymeniu ap
dovanojo ispaną Jose Maria Pulido Mel- 
lado, dabar 107 m. amžiaus, tris kartus ve
dusį, tėvą 44 vaikų (dabar jis yra jau 72 
vaikų vaikams senelis ir 72 vaikams prose
nelis), ir, be kita ko, jis dar ruošiąsis kartą 
vesti, kol esąs ne per senas.

— Britas Joseph Begley iš Evesham su
rinko 2.000 cigarečių kuponų ir pasiuntė 
juos, norėdamas gauti laikrodį, o kai ilgiau 
nieko nesulaukė, tai pasiskundė ir tuoj ga
vo 3 laikrodžius, kurių 2 grąžino, bet po to 
gavo 10 siuntinių su įvairiomis dovanomis 
ir dar 18 siuntinių ir dar 10, ir Į jo ilgą aiš
kinimą atsakyta, kad kompiuteris pridarė 
šitokių išdaigų, ir firma už visą vargą jam 
atsiuntė 10.000 kuponų, bet už tuos jis ga
vo ne tai, ką prašė, ir vėl paaiškėjo kom
piuterio siautėjimas.

— Norintieji būti kandidatais į JAV pre
zidentus 11 demokratų gauna valstybės pa
rūpinamą asmens apsaugą, kuri kaštuos 1 
mil. dolerių mėnesiui.

— Oficialiu pranešimu, rinkimuose į 
Lenkijos seimą balsavo 97,61 procentas tu
rinčiųjų teisę balsuoti.

— Britų kairiojo savaitraščio „New Sta
tesman“ redaktoriui parlamento nariui 
Crossmanui pasiūlyta pasitraukti, bet dėl 
naujo redaktoriaus paskyrimo tariamasi su 
laikraščio darbuotojais.

— Pekino radijas skundžiasi, kad į že
mės ūkį išsiųstieji dirbti studentai yra at
sakingi už padaugėjusius nusikaltimus.

— Gen. Zoitakis, kuris, karaliui pabėgus, 
buvo paskirtas Graikijos regentu, dabar 
pašalintas, nes pradėjęs nepagrįstai kištis į 
vyriausybės reikalus.

— JAV prasidėjo kaktusų manija — 
brangesnės namų kainos, kur kieme auga 
kaktusas, net susikūrė organizacijos aprū
pinti kaktusais, bet dabar jau žiūrima, kad 
jie būtų teisėtai įsigyti, ir praeitais metais 
26 buvo areštuoti už kaktusų vagystę, 600 
tų augalų konfiskuota, ir už neteisėtą kak
tuso parsigabenamą reikia mokėti baudos 
iki 115 svarų.

— Britanijos parlamentan nusistatyta 
vis dėlto neleisti kačių gaudyti pelių, nes 
jos, ko gera, priteršiančios rūmus, pradė
siančios vesti kačiukus, be to, jas reikėtų 
rūpintis pašerti.

— Belfaste (šiaurės Airijoje) teroristai 
susprogdino geležinkelio stotį ir smarkiai 
apgadino didžiulį viešbutį greta stoties ir 
apie 70 automobilių prie viešbučio, ir žmo
nių sužeista -apie 70.

SUSIPRATIMAS SU KUO?
F. C. I. biuletenis straipsnyje „Susiprati

mas su kuo?“ rašo:
Antrasis pasaulinis karas ir po to sekusi 

kova dėl galios išaugino keletą ašių ir są
jungų. Pats laikas pažiūrėti, kurios jų buvo 
natūralios, kurios rėmėsi daugiau taktika, o 
ne principais, kurios buvo poduktyvios su 
galimybe išlikti.

Buvo Berlyno-Romos-Tokio ašis, vėliau 
Hitlerio ir Stalino sustiprinta bolševikų-na- 
cių sąjunga. Britanijos ir Prancūzijos są
junga tebuvo trumpaamžė. Tam tikro pa
stovumo susilaukta po 1948 m. Prahos per
versmo, kai Britanija ir Jungtinės Valsty
bės kartu sudarė sąlygas dalyvaujantiems 
kraštams plačiau išsitiesti Šiaurės Atlanto 
Sąjungoje (NATO), kuri gali dar pagyvėti, 
fcai Britanija įsijungia į Europą, kai Ben
drąją Rinką sudarys Dešimt vietoj pradi
nių šešių.

Turint tai prieš akis, galima galvoti, kad 
lyg (Pagal kokį pavyzdį iškyla vis bendri in
teresai ir iš to parama vienų kitiems. Ta
čiau dabar staiga, ir dėl to nėra jokių abe
jonių, dvi didelės valstybės grynai vien sa
vo pačių sumetimais pradeda sukti atgal į 
vienumą. Turiu galvoje Herr Brandto „Ost- 
politik“ ir prezidento Nixono dabartinį flir
tą Pekine, kurį netrukus seks toksai Mas
kvoje. Tačiau vis dėlto bent vienas žymus 
laikraštis nusprendė, kad ta proga tinka 
paminėti „Vašingtono - Pekino - Maskvos 
ašies“ galimybę. Tegu padeda mums ir 
amerikiečiams Dievas, jeigu taip atsitiktų.

Paprastai patikimas ir vertinamas „The 
Sunday Times“ korespondentas Vašingtone 
Henry Brandon rašo, kad „prezidentas taip 
pat nugirstas sakant, jog jis dabar supran
tąs kiniečių tautos būdą žymiai geriau ir 
jam didelį įspūdį padaręs jų rūpestis dau
giau moralinėmis vertybėmis, o ne troški
mas materialiai ką nors laimėti“. Baltieji 
Rūmai geriau turėtų tai paneigti, nes tai 
verčia kelti su tuo susijusius kai kuriuos 
klausimus. Ką reiškia „kiniečių tauta“ — 
Mao Cetungą ar Čou Enlajų? Ar gal prezi
dento (kinietį vadovą ar vertėją ar kurį nors 
kitą tos tautybės palydos narį, kuris, kaip 
ir patys svečiai, buvo ypatingų saugumo 
priemonių atskirtas nuo eilinių žmonių? 
Kas iš tikrųjų yra ta „tauta“ beveik 800 
milijonų tautoje, kuri taip staiga pakeitė 
savo charakterį?

Nesvarbu, pone prezidente, kas klausia. 
Jeigu dar yra likę inteligentiškai politiškai 
galvojančų tard tų, kurie skaito Henrio 
Brandono skiltį, įskaitant ir Vašingtoną, 
tai tikrai visi bus verčiami kelti tokį klau
simą ir pajus didelį palengvėjimą sužinoję, 
kad prezidento kelionė į Pekiną buvo maža 
ką tereikšmingesnė už ping pongo žaidimą, 
nuo kurio, kaip sakoma, ir prasidėjo da
bartinis kinų-amerikiečių bendradarbiavi
mas.

William Buckley, „The National Review“ 
redaktoriaus, puikus straipsnis Londono 
„Sunday Telegraph" laikraštyje daugiau 
pateikia žinių. Buckley lydėjo prezidentą į 
Kiniją. Dėl to jis galėjo pasakyti, kas buvo 
tie žmonės, su kuriais svečiai bendravo, 
kur tas „bendravimas“ buvo galimas, ofi
cialiuose banketuose, suruoštuose preziden
tui ir jo palydai. Štai:

„Tada — visiems stebintis ir siaubo 
apimtai slaptajai tarnybai žiūrint — jis 
(Nixonas) ryžtingai žingsniavo nuo vieno 

Bernardas Brazdžionis

Pavasario varpai
Į ryto varpinę įskrido juodas varnas, 
Ir ėmė bust ir keltis kryžiai ir kapai, 
Giesmių giedot pakilo priemiesčių tavernos 
Ir gaust pavasario varpai —
Pavasario varpai.

Aušros ranka nutrauks mėnulio baltą drobę, 
Per žemę pereis saulės gandas įkypai, 
Šalton peklon nuneš naktų prakeiktą lobį 
Šventi pavasario varpai —
Pavasario varpai.

Maža žolelė pro velėną kietą kalas, 
Ir tu, žmogau, kaip mirusi žolė tapai, 
Ir jus kada, pražuvę moters iš Magdalos, 
Pakvies pavasario varpai — 
Pavasario varpai.

Parpuolė vakaras, parpuls naktis, parpuls diena 
ant kelių, 

Ir Kristaus rytui melsis mirtys ir kapai,
Ir gyvasai stebuklas taip keliaus pro mus pro 

šalį,
Ir gaus pavasario varpai —
Pavasario varpai.

prie kito apie tris stalus ir sveikino vieną 
po kito kiniečius pareigūnus, raudonu, tik
rojo idealizmo pilnu veidu, nusilenkdamas, 
plačiai šypsodamasis, su kiekvienu susi
dauždamas stiklais.

„Prašau neklysti dėl to, kiek visa tai tu
rėjo pareikalauti moralinės drąsos. Nepro
tinga būtų darytis prielaidą, kad kada nors 
ir kur nors istorijoje buvo susirinkę keletas 
tuzinų žmonių, kurie buvo dar atsakinges
ni už žmogaus susiniėkinimą, kaip džentel
menai tame suėjime ir jų dvasiniai bičiu
liai, visi Mao Cetungo įrankiai.

„įspūdis buvo toks, kaip kad tarytum 
Sir Hartley Shawcross staiga būtų pakilęs 
iš prokuroro kėdės Nuernberg e ir nuėjęs 
apkabinti Goeringo ir... Doenitzo ir Hesso, 
maldaudamas juos prisidėti prie jo kurti 
geresnio pasaulio. Nesvarbu skirtumai, kad 
pastarieji yra pripažinti žudikais, agreso
riais ir genocidininfcais, o pirmasis, per 
plauką nepatekęs į kultūrinės revoliucijos 
sūkurį, nebuvo toks; visi tie skirtumai pri
mena mums, kad istorija Iš tiesų tėra lai
mėtojų ginčo dalykas.

„Priedo dar buvo tos rytinės apeigos ae
rodrome .Jeigu geraširdiškumas gali pri- 
slėpti didįjį melą, tai čia buvo tokio gera
širdiškumo bandymas. Nixonas pradėjo sa
vo kalbą padėka Čou Enlajui už jo vyriau
sybės suruoštą puikų priėmimą. Ironiją 
mėgstančiam žmogui atrodytų, kad dėl to
kio pareiškimo namai galėtų pradėti virsti. 
Kai Nixonas tai sako, tik vien nervingai pa
sikasomas pakaušis. Jis ir toliau sau tęsė. 
Jis citavo Mao“.

TARP AIRIJOS IR BRITANIJOS
Sov. Sąjunga, kaip rašo F. C. L, nuo pat 

1948 m. labai stengiasi įsteigti savo atsto
vybę Airijos respublikos sostinėje. Anuo 
metu Britanijos išleistame įstatyme yra 
viena įdomi spraga, kuria pasinaudodama 
ji iš Airijos galėtų į Britaniją įgabenti savo 
šnipų. Britų įstatymas leidžia iš Airijos į 
Britaniją įvažiuoti be -paso.

Kol kas Airijoje tėra tik Čekoslovakijos 
prekybinė misija, bet ir ji esanti veikli. Ji 
dedanti didžiules pastangas, kad būtų iš
barstyta antikomunistinė airių-čekoslovakų 
draugija. Misijos nariai siūlę nemaža pini
gų naujais angliškais penksvariais, kvies
dami padėti jiems sunaikinti tą draugiją.

Tie čekoslovakai padedą įgabenti į Airi
ją IRA organizacijai skirtų ginklų. Ginklai 
paskui persiunčiami į Šiaurės Airiją.

Iš Airijos čekoslovakų misijos nariai pa
togiai pasiekią ir Londoną.

Čekoslovakai dirba ne savarankiškai: jų 
tvarkyti į Dubliną buvęs nusiųstas Tasso 
'agentūros pareigūnas iš Londono Juri Usti
menko.

Pati Airija Sov. Sąjungai nereikšminga. 
Jai labiausiai rūpi pramoninė Britanija.

„GIORNALE DEL POPOLO“ APIE 
LIETUVIUS

Šveicarijoje, Lugano mieste, leidžiamasis 
dienraštis „Giomale del Popolo“ vasario 5 
d. nurodė į religijos persekiojimo Okup. Lie
tuvoje atvejus. Paminėtas 40 Lietuvos ku
nigų protesto raštas A. Kosyginui ir kuni
gų A. Šeškevičiaus, J. Zdebskio ir P. Bub
nio nuteisimo atvejai. (ELTA)

MASKVOS KAPELIONO ĮSPŪDŽIAI

„Catholic Standard“, Vašingtono savait
raštis, 6 nr., vasario 10 d., įdėjo pasikalbė
jimą su T. Louis F. Dion, grįžusiu iš Sovie
tų Rusijos ir ketverius metus (pradedant 
1959 m., su pertrauka) buvusiu amerikie
čių kapelionu Maskvoje. Jis dabar gyvena 
Worcester, Mass. (Assumption kolegijoje), 
ir papasakojo apie savo buvusią veiklą 
Maskvoje. Jis šeštadieniais ir sekmadie
niais laikydavęs mišias savo bute arba JAV 
ambasadoje. Tikinčiųjų, vaikus įskaitant 
susirinkdavę apie 250, iš viso apie 25 tau
tybių žmonių. T. Dion pridūrė, kad Mask
voje gyvena lietuvis kunigas, aptarnaująs 
kelis tūkstančius katalikų Maskvoje, o dau
giausia lenkus.

T. Dion pasakoja, kad Chruščiovo laik
mečiu Sovietų Rusijoje buvo uždaryta 
10.000 bažnyčių, tačiau Maskvoje dabar 
veikia apie 30 stačiatikių cerkvių. Jis pri
dūrė, kad auklėjimas vykdomas aiškiai 
ateistinėje dvasioje.

Lietuvoje esą du vyskupai, Latvijoje vie
nas. Dion žiniomis, Lietuvoje gyvena 800 
kunigų, bet jų Skaičius vis mažėjąs. Pvz.. 
1968 m. Lietuvoje mirę 25 kunigai, o vos

SEPTYNIOS dienos
Medžioklės Pietų Amerikoje

Pietų Amerikos kraštuose prasidėjo tik
ra karštligė sumedžioti kai kuriuos buvu
sius stambius vokiečių nacių vadus.

Dr. Mengelė, Auschwitzo stovyklos buvęs 
gydytojas, vykdęs ten eksperimentus su ka
liniais, esąs dabar Peru džiunglėse.

Buvęs Liono gestapo viršininkas Prancū
zijoje Klaus Barbie dabar, prisidengęs 
Klaus Altmano pavarde, esąs Bolivijoje, 
bet dabar žymus biznierius ir valdančiųjų 
bičiulis.

Kolumbijoje suimtas Johann Ehrmann, 
kuris iš tiesų esąs buvęs nacių partijos va
das Martin Eormann, bet ir vėl paleistas 
(jau šešioliktas įtariamasis Bormanu).

žuvo ar nužudytas?
Netoli Milano rastas sumaitotas lavonas 

žmogaus, kuriame atpažįstamas garsusis 
italų knygų leidyklos savininkas milijonie
rius Feltrinellis, ‘be kita ko, pirmasis išlei
dęs Pasternako „Daktarą Živagą“.

Nutraukęs ryšius su komunistais, jis bu
vęs kaltinamas už bombų sprogdinimus Mi
lane, dėl to porą metų slapstėsi. Dabar ras
tas susprogdintas prie elektros stulpo, ir 
dar 43 gabalai dinamito krepšyje, o vienas 
pririštas prie stulpo. Vienas spėjimas — jis 
netyčia susisprogdino, kitas — jį nužudė 
kraštutiniai dešinieji.

Prancūzai atsiklaus
Prancūzijos prez. Pompidou paskelbė, 

kad jis referendumu atsiklaus savo krašto 
gyventojus, ar jie nori, kad į Europos Eko
nominę Bendruomenę būtų priimtos Brita
nija, Danija, Norvegija, Airija.

Naujas vadas
Vieton pasenusio Luigi Longo Italijos ko

munistų partija išsirinko sekretorium En
rico Berlinger.

Partijos suvažiavimas nutarė siekti po
litinės įgalios, bendradarbiaujant su kitais 
kairiaisiais sąjūdžiais ir taip pat su kata
likais.

Butto Maskvoje
Pakistano prez. Butto tarėsi Maskvoje su 

Sov. Sąjungos vadais. Bendrame pareiški
me pasisakoma už pastangas eiti taikos 
linkme.

Bet Indijos ir Bangladešos vyriausybės 
pareiškė, kad jos net nelinkusios pradėti 
pasitarimų dėl belaisvių grąžinimo, kol Pa
kistanas nepripažins nepriklausomos Bang
ladešos.

Nauja Kinijos bomba
Kinija išbandė naują atominį įtaisą.
Iš viso ji yra jau įvykdžiusi 14 sprogdini

mų.

Aukos
Teroro apimtoje šiaurės Airijoje, jos sos

tinėje Belfaste, vėl buvo didelis sprogimas, 
6 užmušti, 146 sužeisti.

Kinijos baimė
Amerikiečiai stebėtojai tvirtina, jog Ki

nija bijo Sov. Sąjungos galimo puolimo ir 
nesuinteresuota, kad amerikiečiai pasi
trauktų iš Azijos.

Kiniečiams buvęs didelis smūgis, kai 
Sov. Sąjunga užpuolė Čekoslovakiją. Tas 
įvykis leidęs kiniečiams suprasti, kad ru
sai nesivaržydami gali bandyti pulti Kini
jos atominius įrengimus.

Arkivyskupas nenori pasitraukti
Kipro salos prez. Makarios į savo vys

kupų reikalavimą atsistatydinti atsakė, 
kad jie tokį reikalavimą kėlę ne religiniais

penki buvę įšventinti. Latvijoje kasmet 
įšventinamas kunigu vos vienas ar du. Re
ligija beveik visiškai sunaikinta Ukraino
je . Visoje Rusijoje tėra vos keli katalikų 
kunigai: po vieną Leningrade, Odesoje, Tbi
lisi (Gruzijoje) ir dar keli dabar rusų val
domose buvusiose lenkų srityse. Jie senes
nio amžiaus, ir, aišku, jų skaičius pasto
viai mažėja. (ELTA)

AR RUMUNIJOS EILĖ?

Kremliaus didelį pyktį sukėlęs tas įvykis, 
kad Rumunija sušaudė Sov. Sąjungai šni- 
pinėjusį savo generolą Serbą, buvusį Bu
karešto įgulos viršininką.

Sov. Sąjungai ir jos satelitams taip pat 
atrodo didelis nusižengimas, kad Rumuni
ja pasiprašė Europos Ekonominę Bendruo
menę įsileisti be muito jos gaminius.

Dėl to Rumunija 'pradedama pulti, kad ji 
savo nacionalinius interesus statanti aukš
čiau už tarptautinius įsipareigojimus „so
cialistinei bendruomenei“.

Tokia įtempta padėtis galinti Rumunijai 
grėsti okupacija.

Norėtų geresnių santykių
Sov. Sąjungos komunistų partijos vadas 

Erežnevas pareiškė, kad su gegužės mėn. 
atvykstančiu JAV prez. Nixonu bus kalba
masi „dalykiškai ir realistiškai“.

Geresni santykiai tarp abiejų kraštų esą 
ne tik galimi, bet ir pageidaujami, jeigu 
tik tai neina kurio nors trečio krašto są
skaitom

sumetimais.
Prezidentas, kuris yra arkivyskupas, tuo 

pasakymu norėjęs priminti, kad vyskupus 
bus paveikusi Graikijos vyriausybė, kuri 
norėtų prisijungti Kipro salą.

Atsiims šnipus
Belgija yra labai svarbi vieta vakarie

čiams, nes joje yra Nato ir Shape centrai.
Bet KGB pareigūnas Čebotarevas išdavė, 

kad joje prisilaiko daugiau kaip 100 sovie
tinių šnipų. 17 jų buvo atšaukta. Belgija 
neskuba jų išprašyti, bet pati Sov. Sąjunga 
pažadėjusi iki šių metų galo atšaukti vi
sus, kurie įtariami šnipinėjamu.

Revoliucinis biudžetas
Pagal naująjį biudžetą Britanijoje dir

bantiesiems sumažinamas pajamų mokes
tis. Taip pat sumažinamas pridėtinis mo
kestis prie pramoninių prekių.

Kai kas pakeičiama ir mokestinėje siste
moje.

Truputį padidinamos pensijos ir sociali
nio draudimo mokestis.

Beteisis karalius
Pagal naująjį konstitucijos pakeitimą ka

ralius Švedijoje vyriausybės krizės atveju 
nebeturės teisės pasirinkti kandidato į mi- 
nisterius pirmininkus, nebepiirmininkaus 
valstybės tarybai, nebebus vyriausiasis 
karinių pajėgų vadas, nebeatidarinės par
lamento, nebebus neatsakingas prieš įsta
tymus ir nebeįteikinės apdovanojimų.

Prezidentas Čiang Kaišekas
Taiwano prezidentu perrinktas gen. 

Čiang Kaišekas (iš 1.316 parlamento balsų 
gavo 1.308).

Priekaištai Maskvos patriarchui
Rašytojas Solženicynas atviru laišku pa

reiškė priekaištų Maskvos patriarchui, ku
ris savo ganytojiškame pranešime ragina 
ne Sov. Sąjungoje, bet svetur gyvenančius 
rusus auklėti savo vaikus krikščioniškame 
tikėjime.

Tikėjimas turįs būti skelbiamas Rusijoje, 
nors Skelbėjai būtų padaromi kankiniais. 
Krikščionys kankiniai būdavo atiduodami 
liūtams, o dabar tik rizikuojama netekti 
gero gyvenimo.
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GRANDINĖLĖ PRISIKĖLIMO GIESMĖ SU LIETUVIAIS PASAULYJE
VEIKALO JAUNIMUI KONKURSAS

Clevelando Lietuvų Tautinių Šokių An
samblis GRANDINĖLĖ savo kultūrinę mi
siją šiais Jaunimo Metais Europoje prade
da didžiuliu spektakli u-koncertu rugpjūčio 
6 dieną Londone ir apkeliaus su savo nau
jąja programa, garsindama Lietuvos var
dą, beveik visas laisvosios Europos sostines 
bei didmiesčius. Ta proga tebūnie man leis
ta pateikti Europos Lietuvio skaitytojams 
keletą atsiliepimų apie GRANDINĖLĘ jos 
koncertų metu Venezueloje.

...Tikiuosi, kad tokio aukšto lygio menas 
ir kituose (kraštuose bus įvertintas lygiai 
taip gražiai, kaip ir pas mus. ir linkiu jums 
daug sėkmės būsimuose pasirodymuose.

IV Fėstj.vjN.rų Divizijos Vadas Gen. 
Camilo Vethencourt Rojas. (GRANDI
NĖLĖS globėjas Venezueloje).

.. .Jūsų šokiuose, GRANDINĖLĖS išpildy
me, jaučiasi tautos dvasia. GRANDINĖLĖ 
atliko didesnį darbą, negu tai būtų atlikusi 
bet kokia lietuvių diplomatinė misija. Da
bartiniais laikais šokis. muzika ir meilė ar
timui yra pati geriausia diplomatija.

GRANDINĖLE, telaimina tave Dievas!
Lion. Felix Matrinez Suarez, CIPDEM 
Pirmininkas, visuomenininkas, žurna
listas ir politikas.

...GRANDINĖLĖS artistus publikai pri
statyti nebuvo sunku. Patys šokėjai yra 
puikūs lietuvių tautos ambasadoriai, ir jų 
išvaizda pasako tiek pat, kiek ir žodžiai. 
GRANDINĖLĖS pasirodymą galiu apibū

Grandinėlės šokėjai 1972 m. Nuotraukoje nėra muzikinės kapelos. Foto Jono Gabios

LITERATŪROS VAKARAS
... -.

------ V. ALANTAS .......
(iš Nidos Knygų Klubo leidžiamo romano „Amži
nasis lietuvis")

Jo tarnai tuojau į menę įvedė ilga drobule ap
muturiuotą ir virvagaliu sujuostą moteriškę, kurios 
net ir galva slypėjo po drobine nuoplėša. Visi sve
čiai staiga nutilo ir smalsiai sužiuro į baltą, panašų 
į vaiduoklį pavidalą.

— Jūsų iškilybe, už angliškus, taurios veislės 
kurtus siūlai man tą lietuvišką mergą! — vėl sušuko 
grafas, atsiverstinai perdėtai garsiai nusikvatoda
mas ir tuo aiškiai duodamas suprasti, jog už nosies 
vadžiojamas nesileisiąs.

Vyskupas tik nusišypsojo ir vėl pliaukštelėjo 
delnais. Jo tarnai bematant nuplėšė nuo jos galvos 
apdangalą ir, atmezgę virvagalį, nusmaukė ant grin
dų drobulę. Visi svečiai aiktelėjo iš nustebimo ir pa
sigėrėjimo. Prieš juos, žvakių šviesos apšviesta, sto
vėjo nuogut nuoga jauna mergina- Jos ilgi, švelnūs, 
šviesiai geltoni plaukai spinduliavo mainavai ir, 
kaip šilko pluoštai, driekėsi ant pečių ir krūtinės, 
visiškai paslėpdami jos nusvirusį veidą. Iš jos dar
niai sudėstyto kūno trykšte tryško laukų dukters 
sveikata ir vitalinė jėga. Jos kūno akinąs baltumas 
spangino išlepusią didžiūnų akį, tarsi prieš juos 
netikėtai būtų išnirusi iš jūros putų pati meilės ir 
grožio dieve Afroditė. Jie negalėjo atsistebėti, kaip 
tokia gražuolė, kuri turėtų aipintis šilkuose ir pū
kuose, galėjo gimti surūkusios lūšnos skuduruose. 
Vyrai ją varstė gašliais žvilgsniais, o moterys tyri
nėjo ją šaltai, pavydžiai ir smulkmeniškai. Grafas, 
nekantriai trenkdamas batu į grindis, suriko:

— Snukį! Tegul ta merga parodo savo snukį!
Vyskupo tarnai vėl pripuolė prie merginos, 

praskleidė jos plaukus ir, grubiai pagriebę už smak
ro, atmetė galvą. Gražus, taisyklingų lietuviškų 
bruožų veidas buvo be galo išblyškęs ir lyg suakme
nėjęs nuo neišpasakyto sielvarto, gėdos ir baimės. 
Savo didelių akių ji atmerkti nedrįso.

— Sutinku! — vėl riktelėjo grafas, lyžtelėda
mas išdžiūvusias lūpas. — Pora: veislinių kurtų už 
tą veislinę lietuvišką mergą! — Ir jis sumušė ranko
mis su vyskupu.

Tuo tarpu įvyko kažkas negirdėta ir neregėta. 
Strazdelis pašoko nuo kėdės, timptelėjo iš visų jėgų 
staltiesę už kampo ir papurtęs užmetė merginai ant 
pečių. Ant grindų dzingtelėjo brangių indų šukės, 
apvirto žvakidės, pasipylė vynas. Kilo sąmyšis ir 
pasipiktinimo audra. Moterys klykė, drabstydamos 
nuo kelių sukritusius valgius ir padažus, ir gaudė 
orą, uostydamos iš kristalinių flakonėlių kvepalus, 
kad neapalptų. Vyrai maurojo, grūmodami Straz
deliui, kuris lyg niekur nieko ramino konvulsingai 
kūkčiojančią merginą ir glostė jam ant krūtinės nu
svirusią jos galvą.

— Lauk tą chamą! Jam vieta kiaulidėje! Išmes- 
kit jį ir išpiudykit šunimis! — maurojo grafas. — 
Lauk lietuvišką pagonį!

— Silencium! — trenkė kumščiu į stalą eksce
lencija. ■— 40 dienų pasninkausi, ėsi duoną su drus
ka ir gersi tik vandenį! Parašysiu Romai, kad tave 
ekskomunikuotų! Aš, tavo vyskupas, tau sakau!

Tarnai Strazdelį apspito ir išstūmė į paremtą 
kolonomis prierūmį. Tarnų užvaizdas spiegiančiai 
švilptelėjo. Bežiūrint iš tamsos išniro skatindama 
šunų ruja, ir tarnai stūmė „mužikų kunigą“, kaip 
jie jį vadino, tiesiai jiems į nasrus. Jie manė, kad jie 
jį sudraskys į gabalėlius, o ir jam pačiam dingtelėjo 
galvon, kad bus išmušusi paskutinė valanda, ir savo 
mintyse jis paskubomis ėmė suvedinėti sąskaitas su 
Dievu, maldaudamas nuodėmių atleidimo, tačiau 
čia vėl įvyko kažkas netikėto: užuot draskę bejėgį 
parblokštą žmogų, šunys ėmė jį laižyti. Tarnai su
stiro vietoje šnabždėdami:

— Stebuklas! Stebuklas!
Strazdelis vargais negalais pakilo nuo žemės, 

paglostė šunis, ir jie jį išlydėjo pro vartus, laižydami 
jam rankas ir sutaną.

Buvo arti vidunakčio. Tą ankstyvo rudens nak
tį krapnojo smulkus lietus ir slankiojo pažemiais 
ūkanos. Kažkur, toli už akiračio, žaibavo, bet per
kūno dundėjimo nesigirdėjo- Strazdelis dumblojo 
siauru keleliu, šlepsėdamas sunkiais, kiaurais, pur

vo permirkusiais batais. Jo senos, apspurusios ir

dinti: „EXCELENTE, MARAVILLOSO“.
Eliana Cifuentes, 1956 m. Argentinos 
grožio karalienė, televizijos aktorė. 
GRANDINĖLĖS spektaklį filmuojant 
Caracas valstybiniame teatre, buvo 
valstybinio TV kanalo 5 komentatorė.

...Kai Maraeay stadione 5-6 tūkstančių 
žmonių minia pamatė GRANDINĖLĖS šo
kius, karštakraujai pietiečiai neiškentė ko 
nors nemetę, tačiau šį kartą jie metė gėles 
į išeinančias mergaites.

Jūratė Statikųtė de Rosalės, speciali 
Dirvos korespondentė Venezueloje.

...Tie, kurie dėl rimtų ar nerimtų prie
žasčių negalėjo nueiti į GRANDINĖLĖS 
spektaklį, gali tik gailėtis. Nuo pat pirmų
jų populiarios liaudies muzikos akordų 
žiūrovų širdis pavergė neveidmainiška, na
tūrali ir šviesi lietuvių tautos dvasia.

Prof. Nestor Pereira, ispanų literatūros 
dėstytojas „Universidad Caitolica And
res Bello“.

...Praėjus daugeliui metų, dabar Pietų 
Amerikoje, Grandinėlės spektaklyje, atpa
žinau tą patį, kadaise Kaune matytą ugnin- 

I gą jaunystės entuziazmą. Turiu prisipažin
ti, kad Liudo Sagio vestuvių šokių interpre
tacija yra meistriška.

Buv. Rygos Operos solistė Irene Ber
zina — Ebersteins, dainavimo profeso
rė, ilgus metus dėsčiusi Itališkos Muzi
kos Mokykloje.

Vladas Venckus

„Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, 
tai nė Kristus neprisikėlė“ —

Šv. Povilas

Klausausi Prisikėlimo varpų, ir džiaugs
mingos giesmės, tylūs atodūsiai bei links
mi veidai sušildo mano suskudus! vidų.

Jame audžias! senasis lietuviškas audi
nys, kada Prisikėlimo eisenoje sunkiai kro
pė pražilę seneliai, plaukė skarotos mote
rys, bangavo pasipuošęs jaunimas, trepsėjo 
besišypsą vaikai.

JONAS GAILIUS

Einu iškėlęs galvą paskui Prisikėlusį ir 
giedu.-----------

1
Triukšminga gatve sunkiai kropia susi

gūžęs žmogus.
Pavargęs kaukšina nesibaigiančiu keliu 

ir giliai susimąsto: gyvenimas tartum ašt
rių akmenų naštą užkrovė -ant jo pečių ir 
nutrynė nuo veido lengvą šypsnį.

Žmogus eina susigūžęs didmiesčio gatve 
ir neša savo buities kryžių, šiurkštus ir 
kraupuotas tas kryžius. Ir taip spaudžia 
pečius. O neįmanu giliai giliai atsikvėpti.

Sunkus tas kraupuotas kryžius ir skau
džiai rėžia sužalotus pečius. Tos naštos nie
kas nepastebi, ir triukšminga gatvė, kaip 
prasiveržusi upė, teka, skuba, nešdamasi 
juoką, klyksmą, nuliūdusiųjų rūpesčio ne
suvokimą.

Svetima gatve kropia vienišas žmogus, o 
jo viduje spraga deginanti sausra-----------

niekas nepaklausia, kur eina; niekas ne
pasiteirauja, kodėl nuliūdusios jo akys; 
niekas nestabteli įžiebti mažutės vilties ki
birkštį jo viduje.

Ak, jeigu atidžiai pažiūrėtų į praeinan
čiųjų veidus, įskaitytų abuojumą, nesu
stabdomą skubą į apšviestus pastatus, kad 
ir ši diena linksmiau 'prabėgtų.

Kad jo vyzdžiai galėtų išvysti miglomis 
apneštas tolumas, — pamatytų vėjo neuž- 
pustomus pėdsakus, įspaustus jo gimtosios 
žemės keliuose: jais nulingavo liūdnos eise
nos, nunešusios sudužusias viltis į tautų 
kapinyną.

O gal pastebėtų jis pėdsakus Žmogaus, 
kurio pečius kruvino aštrus kryžius. Iš jo 
krauju ir prakaitu tekėjo saldi palaima vi
siems praeiviams ir piligrimams. Gal būt, 
ėjo mąstydamas apie tuos, kurie tokiu pa
čiu keliu krops sulinkę, nešdami savo 
gniuždančias naštas.

Triukšminga gatve eina susigūžęs žmo
gus ir, gal būt, mąsto apie tuos, kurie už
miršo juoktis, dainuoti ir trepsėti, negalė
dami nusimesti nuo pavargusių pečių savo 
buities užkrautų našulių.

2
Keleivis nori pasilsėti ir staiga sustoja,

kaip iš akmens iškaltas paminklas-----------
taip iškilmingai skamba varpai ir taip 

plačiai liejasi jų banguojantis gausmas. Ne
nutylančiame varpų gausme aidi viltingi 
atodūsiai, švelnus kuždesys, merdėjančių 
himnai:

— Mes tiesiame sugrubusias rankas į tė
vų žemę, kur mūsų senų tėvų ir motinų 
kapai, brolių ir seserų išminti takai, kaimy
nų ir pažįstamų suversti dirvonai!

— Mes tiesiame rankas į snieguotus lau
kus ir girias, į pavasario saulės pasėtas ži
butes ir konvalijas. į gaivinančio lietaus 
palaistytas rūtas!

— Mes tiesiame rankas į tėviškės sodus, 
šlaitus ir dirvonus, į sriauniai tekančias 
upes, į pasvirusius kryžius!

— Prisikėlimo džiaugsmo! Prisikėlimo 
vilties! Mirties geluonį tepakeičia nauji 
lauksmo ir išsipildymo daigai!

— Sunkių mūsų kojų pėdsakai teišmina 
kelią į Atsinaujinimo kalną!

Keleivis giliai atsikvepia, ryžtingai atke
lia krūtinę, pajutęs, kad Prisikėlimo varpų 
gausmas palengvino jo naštą-----------

kas kartą užsidėta ant pečių, privalu ne- 
sugniužus nešti į aukštą buities kalną.

3
Prisikėlimo varpų gausmas nuplaukia vi

sa žeme, ir piligrimų gretos, kaip Baltijos 
vilnys, banguoja visais vieškeliais.

Įsirėžę žygiuoja negausių tautų keleiviai; 
savo žemėje laisvės nesulaukią negrai, gel- 
tenodžiai, baltieji; savo gimtųjų laukų dir
vonus norį plėšti artojai, fabrikų darbinin
kai, tarnautojai.

Ryžtingai į priekį žiūri rūsčios kalinių, 
ištremtųjų, persekiojamųjų, išniekintųjų 
akys ir kyla į viršų pūslėtos rankos:

— Prisikėlęs Kristau, laisvės!
— Gimtosios žemės laukų ir upių!
— Teisingumo!
— žmogiškosios teisės!
— Gimtosios kertelės!
Kyla į viršų grubios rankos iš kalėjimų 

ir darbo stovyklų, iš svetimų miestų ir fab
rikų, iš triukšmingų didmiesčių ir taigų...

4
Klausausi Prisikėlimo varpų. Džiaugs

mingos giesmės, tylūs 'atodūsiai, nušvitę 
veidai sušildo kraupulingą vidų.

Prisikėlusiojo rankų ir kojų žaizdos, per
vertas šonas, erškėčių suraižyta galva be 
žodžių byloja, kad nei mirtis, nei užverstas 
kapo akmuo, nei ginkluota sargyba, nepajė
gia pakirsti gyvybės------------

ir sielą užlieja didelė rimtis ir paguoda: 
jei Nazareto dailidės Sūnus perėjo mirties 
slėnį ir prisikėlė, — nė mažiausia tauta ne
prapuls mirties šešėliuose, bet prisikels 
laisvam ir kūrybingam gyvenimui.

AUKA MOKYKLAI
Lietuviškas Hamiltono kredito koopera

tyvas „Talka“ diš gautojo metinio pelno 
Vysk. Valančiaus vardo lituanistinei mo
kyklai paaukojo 2000 dol.

išpurvintos sutanos padalkos vilkosi per talakną ir 
plaukte plaukė per liūgus. Jis maknojo, pasirams
čiuodamas ilgu mietu. Pražilę, sudrėkę plaukai sun
kiais kuokštais krito jam už ausų ir, rodėsi, savo 
svoriu lenkė ant krūtinės jo giliomis raukšlėmis iš
vagotą veidą.

— Kaipgi, tarnai stalą sutvarkys, išvalys grin
dis, ir jie lyg niekur nieko puotaus toliau, — mąstė 
jis. — O paskum prisigėrę ir prisiriję eis gulti į 
minkštus, iškvėpintus patalus. Grafas, aišku, lieps 
atvesti į savo miegamąjį tą vargšę merginą... Vys
kupas padarė gerą gešeftą, labai gerą, — Strazdelis 
šyptelėjo. — Pakišęs grafui tą varguolę, jis laimėjo 
ne tik kurtus, bet ir grafienės palankumą. Ryt rytą 
labai nusižeminusi dvaro koplyčioje ji eis išpažin
ties pas tą patį vyskupą, jis jai atleis nuodėmes už 
praleistą su juo naktį ir bausmei lieps triskart sukal
bėti sveikąmariją. O ta mergina... Kai ji nusibos 
grafui, jis ištekins ją už kokio šunakario ir, kad dau
giau ji nebesipainiotų jam po kojom, nugriozdins į 
kokį purviną užkampį. Vyras jos nekęs, ims gerti 
ir mušti. Vargšė kentės, kolei įmanys, o kai nebeiš
tvers niekinama ir mušama, gal pabėgs į girią ir taps 
ragana, gal išeis iš proto, o gal pasidarys sau ga
lą...

Už pusvalandžio kelio nuo dvaro karksojo di
delė grafui priklausanti smuklė. Strazdelis stabtelė
jo, įsižiūrėdamas į nedidelius pravirus langelius, pro 
kuriuos kartu su šviesos spindulėliais virto laukan 
baltų garų tumulėliai ir protarpiais prasiverždavo 
juoko, dainos ir muzikos garsų protrūkiai. Valan
dėlę pasvyravęs, jis prisiartino prie smuklės ir žengė 
vidun pro žemas, siauras duris. Pamatę jį įsilinks
minę baudžiauninkai staiga nutilo, o paskum visi 
kaip vienas pašoko nuo stalų šaukdami:

— Mūsų kunigėlis atėjo! Mūsų užtarėjas! Pra
šom! Prašom! — ir keletas vyrų, kurie dar tvirčiau 
stovėjo ant kojų, pakėlė jį ant rankų ir nešte prinešę 
pasodino už didelio skobnio.

Tuojau prieš jį atsirado butelis degtinės ir už
kandžio: silkė su puskepaliu juodos duonos.

— Ragauk, kunigėli, stiprinkis: pavargai ir su
šalai! — ragino jį moterys, siekdamos bučiuoti jam 
ranką.

(Bus daugiau)

JAV Lietuvių Bendruomenės švietimo 
Taryba skelbia 1.000 dol. konkursą parašy
ti jaunimui literatūrinį veikalą (romaną, 
novelę, apysaką).

Veikalas turi būti ne mažiau kiaip 150 
mašinėle rašytų puslapių.

Rankraščius įteikti iki 1972 m. gruodžio 
31 d. Adresas: Juozas Vaišnys, 2345 W. 56th 
St., Chicago, IM. 60636.

PAMINĖTAS PREL. M. KRUPAVIČIUS

Krikščionių Demokratų New Yorko sky
rius įspūdingai paminėjo prel. M. Krupa
vičiaus mirties metines.

Akademiją pravedė dr. D. Jasaitis, pa
grindinę paskaitą skaitė prel. J. Balkūnias.

V. KASNIŪNAS APIE LAIKRAŠČIUS, 
JU REDAKTORIUS, LEIDĖJUS IR 

SKAITYTOJUS

Žurnalistas Vytautas Kasniūnas „Laiškų 
Lietuviams“ lapkr. mėn. numeryje rašo:

„Mūsų spaudos redaktoriai yra plačios 
erudicijos, didelių gabumų, rodą nepapras
tą pasiaukojimą ir paisišventimą siavo dar
bui, dideli idealistai, bet, deja, ekonomiš
kai yra labai menkai -atlyginami, nors turi 
dirbti ilgas valandas. Bet čia ne leidėjų kal
tė, o mūsų pačių, skaitytojų ir prenumera
torių. Leidėjams juk manų kruopos iš 
skolų vien raudonu rašalu neišbrauksi iš 
sąskaitų krūvos.

„Ir ši spaudos leidėjų materialinė padė
tis nerodo jokių gerėjimo ženklų. Atrodo, 
lyg stovime vietoje ir į -bedugnę taip pat 
nekrinta-me.

„Mūsų laikraščiai yra lietuviškojo kraujo 
apytaka tautos organizme. Tuo visi turime 
būti gyvai susirūpinę“.

RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS KOMISIJA

Lietuvių rašytojų draugija paskyrė ko
misiją, kuri atrinks premijai geriausią 1971 
m. išleistą grožinės literatūros knygą.

Komisiją sudaro: rašytojas P. Jurkus, 
kritikas ir -rašytojas P. Naujokaitis, poetas 
L. Žitkevičius ir Lietuvių Fondo atstovas 
A. Sabalis.

Premijai 1000 dol. yra paskyręs JAV Lie
tuvių Fondas.

„NEMUNO DUKRŲ“ PLOKŠTELĖ

Adelaidės „Nemuno dukros“, moterų 
kvartetas, išleido šešiolikos lietuvių kompo
zitorių kūrinių ir liaudies dainų plokštelę 
„Rankšluostin jausiu Lietuvą tėvynę“.

Kvarteto vadovė U. Urnevičienė.

ATSITEISIMAS

Nuplėšdami kiekvieną dieną savo turimo
jo lietuviško kalendoriaus lapelį, užtinkame 
vis ką nors parašyta. Viename gražios min
tys iš knygos, kitame yra gražaus ir sveiko 
jumoro, kuris prap uokiinla ir raukšlių ir 
pergyvenimų išvagotą veidą. Bet viename 
lapelių įrašytas skaudus ir užgaunantis mū
sų tautai pasisakymas.

Kai mūsų išeivijoje pasiryžusių žmonių 
rūpesčiu pradėta steigti lietuviškos mokyk
los. spaudos darbas, knygų leidyklos ir t. t., 
vieno džentelmeniško krašto atstovas pasi
sako:

„Nebūkite proto luošiai, supraskite, kad 
šeimininkė -pila į sriubą druską tam, kad 
ji ištirptų“. Vadinas, mes esame išblaškyti 
po pasaulį, kad ištirptume pasaulio sriu
boj, nieko neatsiekę nei savo tautai, nei sa
vo tėvų žemei.

Taip gali pasakyti žmogus, kuris nieko 
daugiau nemato, kaip savo kasdieninius 
reikaliukus. Žinoma, tokiam pasakymui 
daug kas gali pritarti ir dar pridėti, kad ir 
dangaus Apvaizda tam pritaria, išblaškyda
ma mūsų tautą po žemės rutulį, kaip erdvė
je žvaigždes. Bet tai yra elgetiškas galvo
jimas. Mes turime rimtų argumentų ir rim
to pagrindo tai atremti ir atmesti.

Maždaug prieš du tūkstančius metų pats 
Viešpats pa-sakė savo mokiniams, kurių bu
vo tik dvylika, kad „Jūs esate gyvenimo 
druska, jūs esate tam pašaukti, kad pa- 
keistumėt gyvenimo skonį“. Kokia bus nau
da iš druskos, jei ji neturės skonio?

Viešpaties paliktoji Bažnyčia mums ne
leidžia ištirpti. meS turime savo gimtąją 
kalbą liturginėse apeigose, šiandien mes 
esame pačios Viešpaties Apvaizdos verčia
mi būti lietuviais ir rūpintis savo gimtąja 
kalba, kad ji įsirikiuotų su kitom tautom į 
Viešpaties garbinimą, Jo -atsiprašymą ir at
siteisimą. Dangus supranta visas kalbas. 
Dievo Motina Šiluvoje kalbėjo lietuviškai, 
Liurde prancūziškai, Fatimoje portugališ
kai, Aylesforde 'angliškai. Tik mums reika
lingas 'besąlyginis tikėjimas, nes pats Vieš
pats pasakė: Aš nepakęsiu apšildyto arba 
svyruojančio su manim ar prieš mane.

M S. R.
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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Japonijos ministeris pirmininkas Šato 

atidžiai sekė Niksono politinės viešnagės 
įvykius Kinijoj. Paskutinei televizijos 
transliacijai besibaigiant, Šato pastebėjo:

„Man rodos, kiniečiai atliko savo darbą 
švariai ir gerai“. O šalia jo sėdėjęs užsienio 
reikalų ministeris Fokuda, aziatiškai šyp
telėjęs, j tai prašnibždėjo:

„Aš labai norėčiau, kad panašiai pasisek
tų mums su sovietais“.

***
M-ao-Ču-Niiksono pasitarimams atžymėti 

išleistas bendras komunikatas; jis labai il
gas, bet nuobodžiai blankus; jis gal diplo
matišku gražbyliškumu bei romantika yra 
turtingas, bet savo turiniu tuštokas. Tik 
vienas komunikato punktas atkreipė visos 
pasaulio spaudos dėmesį; deja, ir tas reiš
kia J. Amer. Valstybių pralaimėjimą.

Niekas nesitikėjo, kad Niksonas jau pir
mame susitikime su Mao taip lengvai ir 
besąlygiškai atsisakys nuo strategiškai 
svarbios Taiwano salos (anksčiau vadina
mos Formoza). Juk tik dėl tos salos Ame
rika 25 metus nepripažino komunistinės 
Kinijos. Toj saloj ji įkūrė nacionalistinę 
Kiniją su Čenkaišeku priešaky; toj saloj ji 
įsteigė milžiniškas karo bazes; j tą salą ji 
metai iš metų investavo ne milijonus, bet 
milijardus dolerių, kad padarytų ją ne tik 
pajėgią rniili tari nei ofenzyvai, bet ir gyve
namą penkiolikai milijonų žmonių. Atrodo, 
kad dėl jos net nebuvę didesnių ginčų; atro
do, kad visi tie amerikoniški milijardai nu
ėjo dulkėmis vienu Mao papūtimu. Nikso
nas net nesugebėjo už tai išsilygti kuk
lios vietos Amerikos ambasadoriui Pekine 
(už tai Mao numato atskirą kompensaciją).

Šie faktai nenoromis prašosi išvados, kad 
Taiwan salos likimas buvo jau išspręstas 
dar prieš Nik šonui atvykstant, t. y. Taiwan 
sala buvo mokestis už vizą į Kiniją Nikso
no pase. Pagal tą vizos mokestį Amerika 
turėjo sutikti atitraukti visas savo karines 
pajėgas iš salos ir palikti salą vidiniam 
pačių kiniečių kivirčui, t. y. tarp Mao ir 
Čenkaišeko. Ar šis kivirčas bus sprendžia

ATSTOVAI JAUNIMO KONGRESAN
Pasaulio Jaunimo kongresą ruošia šios 

organizacijos: Santaros-Šviesos Federacija, 
“ Lietuvių Studentų Sąjunga, Ateitininkų 

Sąjunga, Lietuvių Skautų Sąjunga, Korp. 
Neo Lithuania, Lietuvių Vyčiai, Akademi
nis Skautų Sąjūdis, Šiaurės Amerikos Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjunga, Lietuvių 
Protestantų Jaunimas Jiems talkininkauja 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba 
su kraštų valdybomis visame laisvajame 
pasaulyje.

D. Britanijos jaunimas čia teturi tik vie
nintelę jaunimo organizaciją — Lietuvių 
Skautų Sąjungos Anglijos Rajoną, dr jis sa
vo metiniame suvažiavime Manchesteryje 
1971 m. rugsėjo 24 d. išsirinko iš savo tar
po kongresan du atstovus. Kadangi kitos 
išvardytosios jaunimo organizacijos čia ne
turi savo skyrių, taii kiti atstovai gali būti 
parinkti iš D. Britanijos neorganizuoto 
jaunimo. Pasaulio Jaunimo kongreso žinia
raštyje rašoma: „šio kongreso pati didžioji 
užduotis yra sąmoningo lietuvių jaunimo 
•manifestacija su tam tikra programa ir jos 
rėmuose svarstymais. Jeigu tų svarstymų 
išvados bus pateiktos rezoliucijų forma, 
tai jas priima ir deklaruoja visas kongrese 
susirinkęs lietuvių jaunimas, o ne kokie 
atstovai, kurie dažniausiai būna vyresnių
jų parinkti, o ne jaunimo išrinkti“.

Koks turėtų būti kongreso atstovas?
Ryšium su PLJK atstovų rinkimais yra 

keliami įvairūs esminiai atstovo bruožai. 
Čia pateikiami keli pasisakymai, kuriuose 
aiškiai matyti, kas iš tikrųjų bus tas atsto
vas ir kokie uždaviniai jo laukia. Visos čia 
toliau pateikiamosios nuomonės yra paties 
jaunimo.

„Atstovas turi būti tas, kuris sąžiningai 
atliks savo pareigas ir kuris yra pasireiš
kęs lietuvių jaunimo veikloje ir pasižymė
jęs kaip vadovaujantis asmuo“.

Atstovas turi sąžiningai atlikti dvi parei
gas. Pirma — jis turi atstovauti rinkėjų in
teresams. Tai reiškia, kad atstovas, prieš 
vykdamas į Jaunimo kongresą, turėtų pla
čiai susipažinti su savo rinkėjais ir apy
linkės jaunimu. . Jis turėtų sužinoti, kas 
jaunimui rūpi, kokius klausimus jis kelia, 
kokių atsakymų ieško. Tokias surinktas ži
nias jis turi atsivežti į kongresą. Antra — 
jis turi spręsti iškilusias problemas. Reikia 
suprasti, kad viskam atsakymų iš anksto 
negalima rasti. Daug klausimų iškils kon
greso metu, ypač studijų dienomis, ir jie 
reikalaus greito sprendimo. Atstovas tam 
turėtų ruoštis jau dabar, plačiai susipažin
damas su įvairiais klausimais, ypač su tais, 
kurie susiję su D. Britanijos jaunimu. Jam 
juk suteiktas rinkėjų pasitikėjimas, kurio 
jis neturėtų apvilti.

Atstovo pareigos yra ne garbės reikalas. 
Atstovas turi suprasti, kad jis yra visapu
siškai įgaliotas dalyvauti kongreso darbe ir 
veikloje.

Atstovo pareigos su kongresu nesibaigia. 
Jeigu jis galvotų, kad tai yra tik vienkarti
nis dalykas, jis neturėtų būti atstovu. 
Atstovas turi vadovauti ir po kongreso ten 
apibrėžtiems darbams, juos vykdyti.

Kongreso rengimo komitetas rašo: „be S. Kasparas

mas taikiu, ar kariniu būdu, galima tik 
spėlioti.

Taiwan sala šiuo metu turi 400.000 labai 
gerai apginkluotos ir išmokslintos savos ka
riuomenės. Ir vis dėlto, jeigu Čenkaišeko 
vyriausybė apsispręstų priešintis milžiniš
kos komunistinės armijos invazijai, tai Tai
wan visais atžvilgais būtų per silpnas. At
seit, tokiu atveju Taiwan vyriausybei tek
tų ieškoti galingų draugų. Pasirinkimas čia 
būtų labai ribotas: Japonija ar sovietai. 
Būtų tikrai labai įdomu ir „linksma" žiū
rėti, jeigu Taiwan pradėtų megzti tamp
resnius santykius su Maskva. „Neįmano
ma... absurdiška, kad Maskva susidraugau
tų su nacionalistiniu Čenkaišeko režimu!..“ 
sušuks tūlas šio laiško skaitytojas.

Deja, tam tikroj įvykių sandaroj politika 
turi tik vieną principą — tikslingumą, ku
ris yra visai priešingas bet kuriai moralei. 
Tik prisiminkime, kad prieš 30 metų Mao 
kovoje prieš Čenkaišeką Stalinas rėmė ne 
komunistų vadą Mao, bet pastarąjį. Strate
giniu gi atveju Taiwan ir negali būti ge
resnėj vietoj, ypač sovietams — tik apie 
150 kilometrų pietuose nuo Kinijos konti
nento.

Niksonas neabejotinai atskleidė naują 
puslapį mūsų dienų tarptautinių santykių 
istorijoj. Jis įvedė naują labai galingą ir 
labai atkaklų partnerį į tarptautinės politi
kos turnyrą. Jo vaidmuo tačiau kurį laiką 
ir toliau liks neaiškus, o visų pirma netik
ras — mat, Mao 78, o Ču 73 metai. Ar Pe
kinas sugebės surasti tinkamą pakaitą Ki
nijos politikos tęstinumui, kaip iki šiol su
gebėjo Kremlius, šiuo metu yra klausimas 
sfinksui dykumose.

***

Tuo tarpu Kremlius yra aktyvioj ir agre
singoj panikoj. Kinijai vis daugiau besi- 
šiaušiant, sovietams parūpo užsitikrinti va
karų Europos draugystę. Juik Rusija jau 
nuo seniai mėgina vakarus paimti į savo 
šaltą glėbį, čia stiprindamas! Viduržemio 
jūroj, čia Atlante prie Islandijo" krantų, 
čia terorizuodama vakarų valstybių buožių

galo svarbu, kad išrinktieji suprastų, jog 
atstovavimas nėra garbės, bet darbo reika
las“.

Negalima susirinkti iš viso pasaulio ir 
galvoti, kad užtenka manifestuoti ir studi
juoti. Tam nereikia pasaulio kongreso! Už
tekti, susibūrimų įvairiose vietovėse. Todėl 
kongresas turi būti ne tik entuziazmo ir in
formacijos šaltinis, 'bet vieta, kurioje jau
nimas galėtų, išdiskutavęs dabartį, planuo
ti, kas darytina ateityje. Turi būti nusta
tytos veiklos gairės ir išdirbta veiklos me
todika. Todėl kongresas yra ne kas kita, 
kaip sunkus ir labai sunkus, bet ilgainiui 
ir svarbus ir dėkingas darbas.

Atstovas turi įsipareigoti dalyvauti viso
se paskaitose ir diskusijose. Jis turi surink
ti nustatytą jaunimo peticijos parašų kiekį 
iš savo vietovės ir jį įteikti Peticijų komi
sijai kongreso metu. Kiekvienas atstovas 
turėtų surasti nors vieną mecenatą kongre
sui paremti. Jis turėtų parašyti nors vieną 
referatą jam rūpima tema ir įteikti Progra- 
mos komisijai. Atstovas turėtų aktyviai da
lyvauti tautinėje veikloje po kongreso ma
žiausiai iki sekančio kongreso. Toks yra 
pageidavimas iš kongreso Rengimo komite
to 'busimiesiems jo atstovams.

D. Britanijos Bendruomenės krašto val
dyba prie tų pageidavimų prideda dar to
kius: atstovas a) turi būtinai kalbėti lietu
viškai, ib) turi būti aktyvus Lietuvių Ben
druomenės narys, jeigu ne tiesiogiai, tai 
•per Bendruomenę sudarančias organizaci
jas arba bet kurios jaunimo organizacijos 
narys. Krašto valdyba tars galutinį žodį 
dėl įsiregistravusių kandidatų ir dėl atsto-' mažos problemos ir nepasitenkinimai ne- 
vavimo. Vokietijos krašto valdyba ir net 
taryba tvirtins atstovų tinkamumą.

Esu klausęs dėl jaunuolių-svečių dalyva
vimo kongrese. Tuo reikalu gautas toks 
aiškus atsakymas: „Šiaip tarp atstovų ir 
svečių bus šiokie tokie skirtumai. Jaunimo 
Kongreso parengimai, parodos, koncertai ir 
tt. bus atviri visiems, bet studijų dienose 
dėl vietos stokos galės dalyvauti tik atsto
vai, kurie turės savo krašto įgaliojimą, ir 
tik jie turės balsavimo teisę“.

Taigi tie D. Britanijos jaunimo atstovai 
tebus tik jaunimo ambasadoriai, ir reikia 
tikėti, kad jie pajėgs padaryti pranešimus, 
kuo D. Britanijos jaunimas kvėpuoja. J. 
Vikis nori, kad būtų pranešimai apie kny- ' savo šeimos nariu, kuris tave kantriai iš- 
gų leidyklas, Lietuvių Namų Eendrovę. I 
Kongreso vadovybė tokių dalykų nereika
lauja. ar jeigu kuris jaunuolis tai prisimins 
— gerai, o jeigu ne, irgi nebus nuodėmės.
J. Vikis taip pat nori, kad busimieji atsto
vai dalyvautų DBLS suvažiavime ir ten Į 
perskaitytų savo pranešimus apie tos or
ganizacijos veiklą. Bet juk tai ne jaunimo 
organizacija.

Visai kitas reikalas būtų, jei busimieji 
atstovai galėtų susitikti su kaip galima 
daugiau Britanijos jaunimo ir su juo iš
diskutuoti, kas jaunimui reikalinga ir pa
geidautina, ir tam reikalui Jaunimo Metų 
Komitetas ruošiasi turėti tokius suvažiavi
mus artimoje ateityje.

EUROPOS LIETUVIS

santvarkas, čia grasindama Berlynui, ypač 
Vakarų Vokietijai.

Grasinimų ir teroro nuodų mišinio sko
niui pakeisti ir padaryti jam valgomam ir 
geriau virškinamam Kremlius sugalvojo 
dviejų rūšių specialų padažą: vienas vardu 
„Europos saugumo konferencija“, o antras 
— Sovietų specifinė gražbylystė, kurios pa
galba Maskva mėgina įtikinti Vakarus, kad 
Kremlius, nors ir buvęs kadaise vilkas, at
kandęs pusę Europos, dabar, per tiek daug 
metų, tapęs... visišku vegetaru ir jokios 
mėsos, o ypač žmogienos, visai nevalgąs... 
įspūdinga sensacija! (Nustebsite, ši praš
matni mintis kilo kur kitur, ne Kremliuje).

Kai kurie vakarų Europos kraštai šios 
sensacijos tapo parblokšti — Suomija, Šve
dija. Danija ir Norvegija tuojau sutiko da
lyvauti Brežnevo ruošiamoje konferencijo
je Europai apsaugoti.

Vakarų Vokietija gi tapo sukrėsta. Dar 
prieš pusantrų metų ne kas kitas, kaip Vo
kietijos kancleris Brandt nelauktai garsiai 
prabilo į pasaulį, juk tik jis žinąs, kaip 
ne tik prijaukinti vilką, bet ir padaryti jį 
tik morkų iar kopūstų mėgėju. Tuomet Nik
sonas buvo pi imas, kuris karštai patikėjo 
naujam pranašui ir meldėsi jo sėkmei.

Brandt puolėsi sudarinėti sutartis čia su 
komunistais Berlyne, čia Maskvoje, čia 
Varšuvoje. Bnandtui pusėtinai sekėsi, bet 
visam tam reikėjo daug laiko ir darbo; il
gainiui kažkas pradėjo pastebėti, kad mor
kos ir kopūstai lieka nesuvalgyti. Pranašo 
Brandto žvaigždė pradėjo temti Vakarų 
Vokietijos tautoj, prasidėjo baimė ir neri
mas; parlamentas pradėjo maištauti prieš 
Brandto vyriausybės sudarytąsias sutartis, 
ir jų patvirtinimas pasidarė labai abejoti
nas.

Kremlius, tai pastebėjęs, pradėjo aiškiai 
grasinti — jeigu sutartys nebus greit pa
tvirtintos, tai Sovietai užgniauš ir uždusins 
Berlyną. Į tai tuojau atsiliepė anglai ir 
prancūzai — jeigu Kremlius mėgins dusin
ti Berlyną, Prancūzija ir Didž. Britanija 
boikotuos ir net priešinsis Maskvos taip 
kruopščiai planuojamai „saugumo konfe
rencijai“.

Tad matome, kad kaip tik šiuo metu 
tarptautiniuose santykiuose vėl viešpatau
ja nežinia ir aistros. Gegužės mėn. Nikso
nas vyks į Maskvą; bet Niksonas irgi norė
tų, kad Brandto-Sovietų sutarčių klausimas 
būtų išspręstas prieš jam išvykstant. Ta
čiau galimybės yra tikrai menkos, nes, pa
ties Brandto apskaičiavimu, jis gali tikėtis 
parlamente tik vieno balso daugumos su
tartims patvirtinti.

Argi trečiu kartu mūsų gyvenamojo 
šimtmečio būvyje Europos taikos raktas 
vėl Vokietijos rankose?! Taip blogai, ma
nau, dar nėra, bet esamoji padėtis labai 
rimta.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

KAI ŽMOGŲ KAMUOJA ĮTAMPA

Dr. Abraham Myerson, pasižymėjęs Bos
tono psichiatras, rašo, kad „kiekvienas 
žmogus, kaip verdantis puodas, kartais pra
deda kunkuliuoti nuo visokių troškimų, 
aistrų, pykčio išsiveržimų, geidulių, prie
šiškų užmačių, pageidavimų, idėjų ir susi
jaudinimų. Ka>i kuriuos dš jų gali, kaip 
įtampos kenkėjus, atpažinti ir atsiminti, bet 
nepajėgia jų paneigti“.

Tokie žmonės net nemėgina išsiaiškinti, 
kad šie troškimai nesiderina vienas su kitu. 
Todėl jie turi būti nustelbti, kad būtų nu
raminta sąžinė. Kiekvienas turėtų vengti 
neapykantos žmogui, kurį jis turi mylėti — 
vyrą, žmoną ar invalidą, nepaisant, kad jų 
globa pasidarys našta. Blogiausia, kai nie
kas nenori pripažinti, kad tokia padėtis dar 
egzistuoja. Be to, reiktų savo pavydą su
tramdyti artimiesiems, sielos jausmus, už
draustas aistras, slaptą revoliuciją prieš 
moralę ir įstatymus, nes jie dažnai supykdė 
net ir puritonišką sąžinę.

Keletas įsidėmėtinų klausimų: ar kartais 

įstumia į nervinį susijaudinimą? ar neatsi
randa sunkumų bendrauti su kitais žmonė
mis? ar kiti neturi bėdos 'bendrauti su ta
vimi? ar patenkina maži gyvenimo malonu
mai ir smulkmenos? ar baiminiesi kitų 
žmonių ir padėčių, kurios anksčiau nesu
keldavo rūpesčio? ar jauti neatitinkąs rei
kalavimų, ar kenti savo abejonių kankini
mus?

Jei esi pajėgus atsakyti į šiuos klausimus 
„taip“, tai reiškia, kad dar yra dalykų, ku
riuos ir tu gali padaryti.

Ieškok progos pasikalbėti. Kai pradedi 
kuo nors rūpintis, nieko nelaukęs, ieškok 
progos apie jį pasikalbėti su geru draugu ar 

klausytų. Tokie pasikalbėjimai atleistų su
sikrovusį tavyje įtempimą.

Pasitrauk valandėlei atsipalaiduodamas 
nuo visko, pakeliauk, pakeisk vietovę, pa
smerk į gerą knygą ar į žaidimą. Venk pyk
čio. Jei staiga supykęs nori spirti, tai mė
gink būtinai susilaikyti, kol atšalsi. Užsi
imk fiziniais veiksmais ar eik ilgiau pasi
vaikščiodamas.

(„Draugas“)

DOKUMENTINIS LEIDINYS

Amerikos LB centro valdyba Vasario 16 
d. proga išleido dokumentinį leidinėlį „The 
Violation of Human Rights in Soviet Occu
pied Lithuania — A Report for 1971“.

LIETUVOJE
AUKSO MEDALIS SPAUSTUVĖS 

KOLEKTYVUI

Už A. Liobytės knygos vaikams „Pasaka 
apie Vilniaus mergaitę ir galvažudį žalia- 
barzdį" poligrafinį atlikimą Kauno K. Po
žėlos spaustuvės kolektyvas laimėjo 1971 
m. tarptautinės knygų parodos Leipcige 
aukso medalį.

TRAKTORININKAI

Plungės rajono kolūkiuose ir tarybiniuo
se ūkiuose, kaip rašoma „Tiesoje“, dirba 
830 traktorininkų.

J GRUZIJOS KAIMUS

Į Gruziją koncertuoti kaimiškose vietovė
se išvyko grupė Lietuvos filharmonijos ar
tistų.

Jie koncertuos ten mėnesį.
Antra grupė išvyko koncertuoti į Gruzi

jos kalnų vietoves.

A. BUDRIO REČITALIS

Vilniuje kovo mėn. Mažojoje filharmoni
jos salėje įvyko muziko Algirdo Budrio 
klarneto rečitalis.

A. Budrys, kaip rašo „Tiesa“, ilgą laiką 
mokėsi Paryžiuje pas garsųjį Ž. Lanslo.

NAUJAS ANSAMBLIS

„Literatūra ir menas“ rašo, kad Vilniuje 
susikūrė elektrografijos instituto mėgėjiš
kas etnografinis ansamblis.

Jį sudaro 20 dainininkų, ir jų vadovas 
yra Kazimieras Kalibatas.

Koncerto metu ansamblis išpildė senovi
nes liaudies dainas ir žaidimus, kurie buvo 
dainuojama ar žaidžiama Obelių apylinkė
se.

VILNIEČIŲ SKAITOMOJI SPAUDA

„Tiesos“ žiniomis, vienam tūkstančiui 
vilniečių tenka 1.900 egzempliorių laikraš
čių ir žurnalų.

Tai esąs 5.000 Vilniaus miesto spaudos 
platintojų darbo vaisius. Daugiausia skai
toma „Pravda“, „Komunist“, „Partijna 
žizn“, „Političeskoje samoobrazovanije“ ir 
lietuviškas „Komunisto“ žurnalas.

MAŽA IŠPAŽINTIS

Lietuvoje kovo mėn. buvo pradėtas rody
ti naujas lietuviškas filmas „Maža išpažin
tis“.

Filmas sukurtas pagal V. Bubnio apysa
ką „Arberonas“, kurioje vaizduojama sep
tyniolikamečių problemos ir jų santykiai 
su tėvais, mokytojais ir kt.

Filmą režisavo A. Araminas, pagrindi
nius vaidmenis vaidino 'aktorius G. Karka 
ir jo sūnus Andrius.

Skaitytoja Caiškai
JUDINKIM

Sakoma, kad svajonės pasaulį tvarko. 
Tariamės, judinlkim, svarstykim. Aš sutin
ku su P. šablinskiu, kad kurios nors orga
nizacijos rūpesčiu būtų išsiuntinėtos anke
tos dėl pensininkų prieglaudos. Patys tie 
klausimai turėtų būti mandagūs, kad pen
sininkai, atsakydami į juos, jaustų juose 
malonų pasikalbėjimą, o ne kokią nors 
prievartą. Patsai pagrindinis klausimas tu
rėtų būti: „Ar sutinki eiti į lietuvių prie
glaudą, jei tokia -būtų“.

Kiek aš žinau, maža -teatsirastų tokių, 
kurie norėtų eiti į panašią prieglaudą. Ki
tas, paragavęs jos, bėgtų. Vienas šitoks jau 
buvo. Turėjo žmogus pinigų banke ir šiaip 
tvarkingai gyveno. Menkai anglų kalbos te
mokėjo, tai prisiprašė skyriaus pirmininką, 
kad jam duotų kambarį pensiminkauti. Pas
kui sutiko vykti į Sodybą. Pabuvęs kurį 
laiką Sodyboje, pabėgo iš jos. Pasisamdė 
taxį ir vėl atsirado Birminghame pas sky
riaus pirmininką. Vadinas, jam nebuvo gai
la sumokėti daugiau kaip dvidešimt svarų, 
kad tik galėtų pasprukti iš prieglaudos.

Kad ir aš patsai — jau pensininkauju 
kelinti metai, pinigo banke kaip ir neturiu, 
namą nuomoju. Užpernai vasarą turėjau 
širdies priepuolį, praeitą rudenį pradėjau 
kosyti grynu krauju. Darė tyrimus ir galų 
gale nustatė gydymą, šiek tiek pagerėjau. 
Bet kiek dar tėkš gyventi, sunku pasakyti. 
Kosulys piaiuna, kartais su krauju. Vaistų 
jokių man neduoda. Gaunu tik skausmui 
sumažinti. Nesako, kas per liga, bet juk ži
noma, kad plaučių vėžys. Bet kad mano am
žius ir suskaitytas, vis tiek neičiau j ge
riausią prieglaudą. Tačiau kuriantis tokiai 
prieglaudai, paaukočiau jai keletą svarų.

J. Šateikis

PO 75 „ŽURNALISTAS“

Senieji žmonės sakydavo, kad žmogus, 
ateidamas į šį vargingą pasaulį, atsineša 
savo laimę. Bet jis nežino, -kuo jį Dievas 
apdovanojo, tai ir ieško tos laimės. Kam 
pasitaiko anksčiau atrasti, o kam vėliau, o

ANTALIEPTĖS KIAULIDŽIŲ STATYBA

Antalieptėje pradėtas statyti kiaulidžių 
komplektas, kurį sudarys 10 pastatų.

Tuose tvartuose būsią galima nuolat lai
kyti 1.500 kiaulių ir per metus nupenėti 
2.100 bekonų.

ŠALČIAI PAKENKĖ PASĖLIAMS

„Tiesa“ rašo, kad 1971 m. žiema blogai 
paveikė žiemojančius pasėlius.

Gruodžio mėn. buvęs šiltas. Po šalto sau
sio vasaris vėl buvęs šiltas, o kovo 11-12 d. 
d. vėl staiga atšalo, ir šaltis siekęs 15-20 
laipsnių, o kai kuriuose rajonuose net iki 
25 laipsnių šalčio. O sniego nebuvo, o jei 
kur buvo, tai laibai maža.

KONCERTAI SUOMIJOJE
Liaudies instrumentų ansamblis „Sutar

tinė“, solistai G. Kaukaitė ir V. Daunoras 
vasario mėn. koncertavo Suomijoje.

Suomijos spauda rašė, kad visiems la
bai patiko kanklės, kurios primena suomiš
ką kantelę.

JAUNIAUSIAS DAKTARAS
Jauniausias mokslų daktaras Lietuvoje 

dabar yra 32 metų Zenonas Rudzikas.
Kovo mėn. jis apgynė fizikos-matemati

kos mokslų daktaro disertaciją iš aitomų 
spektrų teorijos.

VILNIAUS ETNOGRAFINIS 
LENINGRADE

„Tiesa“ rašo, kad Vilniaus etnografinis 
ansamblis sėkmingai pasirodė Leningrade.

Ansamblyje dainavo taip pat M. Glinkos 
konkurso laureatė Giedrė Kaukaitė. Ji dai
navo arijas iš operų ir lietuvių dr rusų liau
dies dainas.

„UNDINĖ“ KAUNO TEATRE
Kauno muzikinis teatras kovo mėn. pa

statė čekų kompozitoriaus A. Dvoržako ro
mantinę operą „Undinę“.

Spektaklį režisavo V. Mikštaitė. Kijevo 
konservatorijos studentas dirigentas J. Id- 
zelis debiutuodamas atliko kartu ir diplo
minį darbą.

PEREINAMASIS PRIZAS

Rokiškio rajono centrinės ligoninės gy
dytojai gerai padainavo, o medicinos sese
rys sušoko smagiai liaudies šoklį ir tuo nu
sipelnė pereinamąjį prizą.

GAMINIAI IŠ KAUNO
Kiekvieną rytą, kaip „Tiesa“ rašo, iš 

Kauno įmonių išvežami gelžbetonio gami
niai šilumos trasoms, elementai tenmocent- 
rinių vandens sistemoms, atramos, kolonos.

Tos traukinių siuntos eina į Karnos auto
mobilių gamyklą, Orenburgo naftos perdir
bimo įmonę, Smolensko dr Novovoronežo 
atomines elektrines...

kai kam iš viso nepasiseka, tai toks ir 
vargsta visą savo amželį -be laimės.

Atėjęs į pasaulį, aš irgi' nežinojau, kuo 
mane Dievas apdovanojo. Tai niuo pat jau
nystės tos savo laimės ieškojau. Nors daug 
kur buvau, daug ką mačiau., įvairiose parei
gose buvau, bet vis laimės neatradau. O 
kai užbaigiau 75-sius savo amželio mete
lius! ir kai parašiau atsiminimus, tai ir 
„žurnalisto“ vardą gavau. Tai ar nebus čia 
tik mano laimė, kad, būdamas bemokslis, 
tapau žurnalistu? Gal ir nebūtų tokia dide
lė naujiena tapti žurnalistu, kai žmogus bū
na mokytas! Kas panori ’būti žurnalistu, tai 
turi išeiti tam tikrą žurnalistišką mokslą. 
O man Tavo Jonas suteikė „žurnalisto“ ti
tulą ir bemoksimi. Tai ir yra naujiena, tik 
niekam kitam, o man pačiam. Žinoma, ne 
nuo manęs vieno priklauso tas titulo gavi
mas. Daug turėjo redaktoriai pasidarbuoti 
su mano rašiniais, kai juos reikėjo trum
pinti, ilginti, na, ir ženklus vienus nubrauk
ti ir naujus kur reikia padėti, gal ir visas 
rašinys perrašinėti, tai vis bereikalingas 
buvo darbas. O garbė atiteko man. Kaip ir 
sakoma: -kieno karvė, to ir veršiukas. Tai 
tas pat ir su mano rašiniais. Mat, nesvarbu, 
kas juos taisė, bet svarbu, kas po jais pasi
rašė. O gal ir už tai Tavo Jonas nepagailėjo 
„žurnalisto“ titulo, kad turiu grafomanys- 
tės liguistą palinkimą daug rašyt nevertin
gų dalykų. Nors P. Ramaitis buvo man už
draudęs toliau rašinėti, o, matai, Tavo Jo
nas buvo tokios minties, kad esu vertas 
žurnalisto titulo, tai ir nepagailėjo tos „gar
bės“. Tik gaila, kad gal ilgai jau nebeteks 
toji „garbė“ turėti, kai užbaigiau 75-sius 
savo amželio metelius.

O jei dar pagyvensiu kitus 75 metus, tuo
met gal ir kokį „romanėlį“ sulipdysiu. 
Tuomet gal ir .^rašytojo“ vardą įsigysiu. 
Tuomet gal ir P. Ramaitis nebedraus. Tik 
nežinia, ar dar būsime gyvi po tiek metų.

Duok, Dieve, mums sveikatos ir ilgo gy
venimo, kad galėtume dar ilgai gyventi ir 
dar daug rašyti ir „tituluotis“. Pagyvensi
me — pamatysime, kas bus ateityje su raš
tais ir su titulais.

J. Liobė
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ATOSTOGOS SKAUTŲ STOVYKLAVIMO 
METU

Šiais metais skautų stovykla Sodyboje 
bus nuo liepos 22 d. iki 29 d.

Lietuviai, norintieji tą savaitę Sodyboje 
atostogauti, prašomi skubiai rašyti Sodybos 
vedėjui, nes nedaug laisvų kambarių tėra 
likę.

PADĖKIME SAVO JAUNIMUI!

1972 m. birželio 30 d. Chicagoje prasidės 
Antrasis Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
gresas. Jis tęsis iki liepos 16 dienai.

Liepos 2 d. ten pat bus IV Tautinių Šokit. 
Šventė. Joje dalyvaus daugiau negu du 
tūkstančiai lietuviško jaunimo. Jie atvyki 
iš įvairių kraštų. Yra pakviesti ir Did. Bri 
tanijos lietuviai šokėjai. Ir jie uoliai ruo
šiasi tai iškilmei.

Į Jaunimo Kongresą Didž. Britanijos jau
nimas turi teisę pasiųsti aštuonis savo at
stovus. Kelionė į Ameriką ir atgal, neskai
tant pragyvenimo, pareikalaus daug lėšų. O 
mūsų jaunimas yra neturtingas. Iš tėvų 
ypač turinčių gausesnes šeimas ir kuklius 
uždarbius, žymesnės paramos nesusilauks 
O noras vykti yra didelis. Jį žadina ne tik 
jaunuoliškas smalsumas pamatyti tolimus 
kraštus, bet ir troškimas susitikti su ben
draamžiais, užmegzti su jais asmeninius ir 
organizacinius ryšius. Tas draugavimas 
tautinės orientacijos požiūriu yra labai ver
tingas. Busimojo Kongreso programa su
stiprins jų lietuviškumą.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba kviečia visus gau
siomis aukomis paremti šią lietuvių jauni
mo kelionę. Juo daugiau jaunuolių galėsime 
pasiųsta, tuo geriau.

Mūsų jaunimas yra mūsų tautinės veik
los išeivijoje ateitis. Padėkime jam.

Aulkas siųskite Kelionės Fondo kasinin
kui šiuo adresu: Kun. K. A. Matulaitis, MIC 
21, The Oval, London E2 9DT

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Valdyba

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 
Margučių balius įvyks šeštadieni, balan
džio 8 d., 345A Victoria Park Road, London 
E9 5DX.

Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas 50 penų.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

„Dainavos“ Sambūrio visuotinis susirin
kamas jvyks sekmadienį, balandžio 9 d., 5 
vai. p. p., Lietuvių Namuose. Prašome vi
sas nares dalyvauti. Bus aptarti baliaus ir 
kiti reikalai.

Valdyba

DIDŽ. SAVAITĖS PAMALDOS LIETUVIŲ 
BAŽNYČIOJE

Did. ketvirtadienį — 8 vai. vak. šv. Mi
šios, procesija.

Did. penktadienį — 3 vai. dienos pamal
dos ir šv. Komunija.

Did. šeštadienį — 7 vai. vak. dienos pa
maldos su šv. Mišiomis.

Velykose 8 vai. ryte Prisikėlimo pamal
dos, procesija, šv. Mišios 11 vai.

Velykų pirmadienis (neprivaloma šven
tė) — šv. Mišios 9 ir 11 vai.

PRADEDAMOS LIETUVIŲ KALBOS 
PAMOKOS

Jau kelis kartus buvo skelbta, kad Rufus 
Price sutiko dėstyti lietuvių kalbą Londono 
lietuviškajam jaunimui.

Visi užsirašiusieji pirmą kartą renkasi 
pasitarti trečiadienį po Velykų, balandžio 5 
d„ 7 vai. vakare, į Lietuvių Namus. Pasita
rime dalyvaus ir dėstytojas R. Price, ir bus 
pradėta dirbti.

Bet kviečiami į tą pasitarimą atvykti ir 
tie, kurie ligi šiol dar nepareiškė noro mo
kytis ir neužsirašė.

Kurią savaitės dieną ir kuriomis valan
domis bus mokomasi, paaiškės po balan
džio 5 d.

„DAINAVOS" PAVASARIO BALIUS
L. L. MOTERŲ SAMBŪRIO „DAINAVA“ 

ruošia savo tradicinį pavasario balių 

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 22 d., 
LONDONO LIETUVIŲ NAMUOSE.

Veiks geras bufetas, gros orkestras, ir bus įdomi loterija. 

Malonią! kviečiame visus lietuvius atsilankyti.
Staliukus iš anksto galima užsisakyti pas A. Pranskūną. 

Pradžia 7.30 vai. vakaro.

ŠV. KAZIMIERO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS 
LONDONE ŠEŠIASDEŠIMTMETIS

Kovo 17 d., penktadienio, pavakariu į 
Londoną atvyko Vakarų Europos Lietuvių 
vyskupas dr. Antanas L. Deksnys, Škotijos 
Dvasios vadovas prel. J. Gutauskas, Joana 
Sarafinaitė. viena iš veikliausiųjų Škotijos 
visuomenininkių.

Pagaliau išaušo sekmadienio, kovo 19 d., 
rytas, skaidrus, saulėtas, šiltas. Žmonės 
pradėjo rinktis į savo lietuviškus Dievo 
namus. Rinkosi iš plačiojo Londono ir jo 
apylinkių, buvo matyti veidų iš Nottingha- 
mo, Leicesterio ir kitų tolimesnių vietovių. 
Rinkosi ir minėjimo garbingieji svečiai: 
Lietuvos Atstovas V. Baliekas su ponia, 
oaltgudžių vyskupas Ceslaus Sipovič, MIC, 
Vestminsterio arkivyskupijos generalvika
ras vyskupas Victor Guazelli, Londono 
švietimo tarybos pirmininkas John Brana- 
gan, Brentwoodo vyskupas Patrikas J. Ca
sey. Juos visus pasitiko Anglijos Katalikų 
bendrijos Londono tarybos pirmininkas S. 
Kasparas.

Keliolika minučių prieš iškilmes pasiro
dė Tower Hamlets burmistro automobilis. 
Prie bažnyčios durų burmistrą su ponia 
pasitiko S. Kasparas su švietimo tarybos 
pirmininku John Branagan.

Dviem procesijomis dvasiškiai suėjo į 
bažnyčią — vienoje vyskupai, kitoje kuni
gai. dalyvaujantieji iš kaimyninių bažny
čių.

šv. mišias atnašavo vysk. A. Deksnys, 
asistuojamas prel. J. Gutausko ir kun. dr. 
K. A. Matulaičio. MIC, patarnaujant kun. 
dr. S. Matuliui, MIC. Bažnyčiai sausakim
šai prisipiklžius, giesmėms skambant, at
rodė, kad žmogus esi ne Londone, bet Lie
tuvoje kur nors per labai didelius atlaidus.

Vysk. A. Deksnys pasakė pamokslą lie
tuviškai ir angliškai.

Mišių pabaigoje vysk. Victor Guazzelli 
perdavė kardinolo John C. Henan linkėji
mus sukakties proga. Kardinolas pats ne
galėjo dalyvauti. Vyskupas baigė savo kal
bą, melsdamas Aušros Vartų Mariją, kad 
greičiau Lietuva būtų laisva.

Po pamaldų klebonas kun. dr. J. Sakevi- 
čius suruošė priėmimą svečiams klebonijo
je.

Po pietų pradėti minėjimo pietūs Londo
no Sporto ir Socialinio klubo salėje. Pietus 
pradėjo S. Kasparas, pakviesdamas vysk. 
A. L. Deksnį palaiminti stalus. Po to S. 
Kasparas pakvietė visus dalyvius vaišintis 
Londono Moterų šv. Onos Draugijos pa
ruoštais valgiais. Tolimesnės programos 
vesti pakvietė Joną Babilių.

Pietų metu kalbas pasakė baltgudžių 
vysk. C. Sipovičius, MIC, prel. J. Gutaus
kas, Lietuvos Atstovas Vincas Baliekas, 
Anglijos Sielovados vedėjas ir „Šaltinio“ 
redaktorius kun. dr. S. Matulis, MIC. Jis 
perskaitė ir vyskupo V. Brizgio sveikinimą.

Meninę programą pradėjo Londono šeš
tadieninė mokykla, kuriai vadovauja P. 
Senkuvienė, V. Jurienė, Ginka Neiberkie- 
nė. Mokyklos jaunimas padainavo, padek
lamavo ir sušoko Šustą. Petras Mašalaitis 
deklamavo B. Kemežytės eilėraštį „Litani
ja". Karolis Kusta, kuris lanko Londono 
Karališkąją muzikos akademiją, pianinu 
paskambino keletą dalykų. Poetas Vladas 
Šlaitas paskaitė savo poezijos. Jaunimo 
choras, vedamas Vincento O'Brien, sudai
navo keturias dainas. Tada vėl grįžo į sce
ną Karolis Kusta su K. Lapinskiene. K. 
Kusta griežė trombonu, K. Lapinskienė pa
lydėjo jį pianu. Jonas Parulis su sūnumi 
Petru, vienas smuiku, kitas akordeonu, iš
pildė keliolika liaudies dainų.

Po programos Tower Hamlets burmistras 
su ponia perplovė 60 metų sukakties tortą, 
dalyviam dainuojant „He is a joly good fel
low“. Po to burmistras pasakė ilgesnę kal
bą. pareikšdamas joje labai daug prielan
kumo lietuviškai bendruomenei jo mieste 
ir linkėdamas, kad liktume pirmiausia ge
rais lietuviais, o po to ir gerais miesto gy
ventojais. šv. Kazimiero Bažnyčios rekto
rius dr. Jonas Sakevičius, MIC, savo kalba 
ir padėkomis baigė oficialiąją minėjimo 
dalį. Sugiedotas Tautos Himnas.

Pietuose dalyvavo 150 asmenų. Buvo dar 
ir daugiau norinčių dalyvauti, bet klubo 
salė tik tiek tegalėjo sutalpinti.

Burmistras su ponia po minėjimo nuėjo 
į baro salę susitikti ir su tais, kurie nega
lėjo dalyvauti pietuose, ir čia jie užsibuvo 
net iki 8 vai. vakaro, besidalydami įspū
džiais su lietuviais ir lietuvišku jaunimu.

S. K.

Velykų pirmąją dieną Manchesterio Lie
tuvių Socialinio Klubo Valdyba savo patal
pose rengia

MARGUČIŲ BALIŲ.
Trys gražiausi margučiai gaus premijas, 

šokiams bus grojama plokštelėmis.
Prašome tautiečius iš arti ir iš toliau at

vykti. Atvykę nesigailėsite.
Pradžia 6 vai. vak.

Klubo Valdyba

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ba
landžio 3 d., Velykų antrąją dieną, 7 vai. 
vak., Lenkų atsargos karių klubo salėje, 
Whitefriars Lane, Coventry, rengia

Velykų Margučių Balių.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujamas 

„Avons“ orkestras iki 1 vai. ryto, baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandžių bufetas 
veiks iki 12 vai. Už gražiausius margučius 
bus skiriamos dovanos, prašom ruoštis šiam 
konkursui.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais maloniai kvie
čiame atsilankyti — praleisite linksmai lai
ką.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
VELYKŲ MARGUČIAI

Balandžio 3 d., pirmadienį, tai yra antrą
ją Velykų dieną, 7 vai., ukraniečių klubo 
salėje, 30, Bentinck Rd., ruošiamas

Tradicinis Velykų Margučių Balius.
Margučiai bus premijuojami — gražiau

si ir stipriausi gaus premijas. Todėl pra
šom nevėluoti su tais gražiausiais.

Po to bus pasilinksminimas — šokiai su 
gera muzika, loterija, veiks baras. Balius 
tęsis iki 11 vai.

Kviečiami visi lietuviai su draugais. Ži
noma, visi prašomi neužmiršti atsinešti tų 
gražiausių ir stipriausių margučių. O lai
kas tikrai praeis geroje nuotaikoje, pašne
kesiuose prie kaušo.

Skyr. Valdyba

VELYKMETYJE

Lietuviškos Didžiosios Savaitės visos 
apeigos bus Liet. Židinyje.

D. Ketvirtadienį 8 vai. vakare.
Did. Penktadienį 3 vai.
Did. šeštadienį 8 vai. vakare.
Balandžio 2 d. Prisikėlimas 11.15 vai.
Velykų II d. 11.15 vai.
Išpažintys prieš pamaldas.

DERBY
Pakeista diena

Lietuviškos pamaldos balandžio mėnesį 
bus 9 d., 11 vai., bet ne 16 d.

VOKIETIJA
HANNOVERIO LIETUVIAI PAMINĖJO 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĘ 1972. II. 6 D.

Į gražiai papuoštą parapijos salę susirin
ko nemaža žmonių net iš apylinkių. Minė
jimas sudarė tris dalis. Pirmiausia buvo 
atlaikytos pamaldos Šv. Christoforo bažny
čioje. Pamaldų metu giedojo vokiškai ir lo
tyniškai solistė Marika Nemeth ir vargo
nais grojo prof. dr. P. Coennen.

Antrą dalį parapijos salėje atidarė pirm. 
G. Pūdymaitis, nušviesdamas lietuvių ir 
vokiečių kalbomis šios dienos reikšmę. Pas
kiau buvo sveikinimai, žodžiu sveikino vi
sų užsieniečių pabėgėlių vardu dr. Eugen 
Mencinskyj; ukrainiečių vardu tarė nuo
širdų žodį kun. W. Blyzniuk. Lebenstedto 
lietuvių vardu kalbėjo Kazys Masiliūnas. 
Visi kalbėtojai pareiškė šiai gyvai apylin
kei daug gražių minčių, o visai Lietuvių 
Tautai geriausių linkėjimų. Ingrida Vagne- 
rytė pasakė gražų eilėraštį, kurį išrinko tė
velis. Meninę dalį atliko mūsų jauni daini
ninkai Izabelė ir Herbertas Šrederiai. Juos 
piananu palydėjo prof. dr. P. Coennen. Jis 
yra muzikas ir žymus kritikas. Jo patarna
vimu mūsų dainininkai buvo labai paten
kinti. Jiems sekėsi dainuoti lietuvių liau
dies dainas ir vokiškas dainas.

Pagrindinę kalbą pasakė kun. V. Šarka. 
Jis kalbėjo dviem kalbom. Vokiškai kalbė
damas, pabrėžė, ko šiandien Lietuva ir lie
tuviai laukia iš vokiečių ir iš visų laisvų 
pasaulio tautų. Lietuviams kalbėjo apie lie
tuviškos šeimos svarbą tremtyje ir apie 
visas galimybes tėvų ir vaikų tremties gy
venime.

Žuvusieji buvo pagerbti susikaupimu ir 
Lietuvos Himnu.

Trečią minėjimo dalį sudarė vaišės, ku
rias buvo paruošę Angelika ir Maksas Vil
kai su Prahliene ir kitomis pagalbininkė
mis. Visi svečiai buvo vaišinami lietuvišku 
kugeliu, pyragaičiais ir kava bei arbata, 
šokių muzika pasirūpino Jonas Jakobas su 
P. Kleinu. Kapela gražiai grojo, o mūsų 
minėjimo dalyviai, svečiai ir šeimininkai, 
linksmai šoko ir dainavo iki vidurnakčio. 
Ir šioje dalyje pasireiškė operos solistė, ku
ri padainavo vengrišką čardošių ir keletą 
dainų vokiškai.

Trečiadienį visi Hannoverio laikraščiai 
gražiai aprašė puikiai praėjusį Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Tą pačią dieną Hannoverio lietuviai išsi
rinko naują Apylinkės valdybą: Gustavas 
Pūdymaitis — pirmininkas, Vitas Rama
nauskas — vicepirmininkas ir sekretorius, 
Angelika Vilkienė — kasininkė. Revizijos 
komisiją sudaro: Petrė Pralienė ir Ona Gie- 
sienė. Pastarajai pasisiūlė į pagalbą Jonas 
Jakobas. Pasiūlymas priimtas vienbalsiai 
stipriu plojimu.

ĮVYKIAI LEBENSTEDTE

Lebenstedto lietuviai ir šiemet nieku ne
atsiliko nuo kitų Bendruomenės Apylinkių. 
1972. III. 5 surengė naujus valdybos rinki
mus, Šv. Kazimiero ir Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjimą. Šiandien Le
benstedto Apylinkės Valdybą sudaro: Iza
belė Olišauskienė — pirmininkė, Flinderie- 
nė, čemiauskenė, Gėris, Gucaitis, šneide- 
raitis, Kairys, Masiliūnas. Šie asmenys yra 
įsipareigoję paruošti kelią „Grandinėlės“ 
pasirodymui Lebenstedte. Rinkimus prave
dė Valius Merkevičius.

Šv. Kazimierą, Lietuvos globėją, paminė
jome pamaldomis Šv. Juozapo bažnyčioje. 
Lietuvis kunigas atlaikė šv. Mišias ir pasa
kė pamokslą apie Lietuvos šventąjį. Para
pijos salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomy
bės Šventės paminėjimas. Minėjimą atida
rė Valius Merkevičius, pakviesdamas į pre
zidiumą naujai išrinktą valdybą ir Krašto 
Valdybos Įgaliotinį.

Salė buvo papuošta šventiškai. Ant sie
nos kabojo dvi trispalvės ir Vytis.

Prezidiumo stalas buvo apdengtas stal
tiese su lietuviškais liaudies austais raš
tais. Ant jos stovėjo gražių gėlių vaza ii' 
lietuviška vėliavėlė. Paskaitėlę skaitė kun. 
V. Šarka. Jis paragino visus visada prisidė
ti prie tų, kurie kovoja už žmogaus, tautos 
laisvę ir valstybinę nepriklausomybę, nes 
tai nėra mados ar šiaip aplinkybių reika
las, bet įgimtas, natūralus žmogui būtinu
mas.

Kova už laisvę visada turėjo savo pras
mę, nes ji vedė ir veda į išsilaisvinimą. 
Vergija, priespauda yra priešinga žmogaus 
prigimčiai, todėl beprasmiška. Ji vistiek 
anksčiau ar vėliau pasibaigs! šiandien lie
tuviai yra tokioje padėtyje, kad jie nieko 
daugiau negali pralaimėti. „O tačiau Lietu
va juk atbus gi kada, ne veltui ji tiek iš
kentėjo!“

Eilėraštį su įsijautimu deklamavo Anta
nas Kairys. Sveikinimo žodį tarė G. Baue- 
ris. Minėjimas buvo baigtas Tautos Himnu.

Paskiau sekė vaišės, perpintos dainomis, 
nuoširdžiais pašnekesiais ir sveiku juoku. 
Lietuviškos plokštelių muzikos koncertą 
paruošė Kazys Masiliūnas, pats varduvi
ninkas. O. Flinderis minėjo tą dieną savo 
gimtadienį. Abu solenizantai buvo pagerb
ti specialiu tostu ir atitinkama daina. Jie 
pasistengė atsidėkoti ne tik žodžiu, bet ir 
pilnu stikliuku. Girtų nebuvo. Visi buvo 
patenkinti, kad gražiai paminėjo religinę, 
tautinę ir privačią šventę su savo broliais 
lietuviais bei sesėmis lietuvaitėmis.
’>■■ ^**-**■«-

HAMBURGO LIETUVIAI ŠIEMET 
SUSIRINKO GAUSIAU IR 

PUNKTUALIAU PAMINĖTI LIETUVOS 
ŠVENTĖS

1972. II. 19, šeštadienis, buvo pasirinktas 
iškilmių diena. Į erdvią Šv. Teresės bažny
čią rinktųsi pamaldoms, kurios buvo laiko
mos su gražiu giedojimu. Pasimelsta už 
mūsų tautą ir tėvynę Lietuvą, pagerbti mi
rusieji ir žuvusieji specialia malda, šven
tiškai nusiteikę susirinkome į skoningai pa
puoštą parapijos salę. Vieną eilę užėmė mū
sų kaimynai latviai, kitą eilę — estai, o 
trečią ukrainiečiai. Buvo ir kitų, bet jie di
desnio įspūdžio nedarė. Visus svečius pa
sveikino pirm. Jonas Valaitis. Jis paaiški
no šventės reikšmę ir pranešė viso vakaro 
programą. Paskaitą skaitė kun. V. Šarka 
lietuviškai ir vokiškai. Maironį deklamavo 
Leonas Narkus. Mus sveikino estų vardu 
F. Inaari, latvių — A. Cipulis, ukrainiečių 
— I. Lewczuk, čekų — Ant. Vlach. Vokie
čių vardu kalbėjo prof. dr. Roland Seffrin. 
Jis nurodė, kad šios dienos laikraštyje iš
spausdintas didelis straipsnis, kuriame ap
rašoma sunki lietuvių tikinčiųjų padėtis 
Tarybų Lietuvoje. Nurodyta, kad lietuviai 
kreipėsi į Kosyginą su prašymu sustabdyti 
tikinčiųjų persekiojimus ir leisti Lietuvoje 
naudotis pagrindinėmis žmogaus laisvėmis.

Prof. dr. R. Seffrin'as pareiškė linkėji
mus mūsų Bendruomenei ir kiekvienam pa
skirai. kad, būdami svetimame krašte, vys
tytume ’kultūrinę veiklą tokiu pat uolumu, 
kaip anksčiau.

Meninėje dalyje pasireiškė Izabelė ir 
Herbertas Šrederiai. žaviai padainavę lie
tuviškų liaudies dainų. Šrederis pakartojo 
savo sodriu balsu jau anksčiau girdėtas vo
kiškas ir angliškas dainas. Iki šiol nepavy
ko jam paruošti grynai lietuviško repertua
ro. Izabelė savo vyrą moko dainuoti lietu
viškai. Gegužės ir birželio mėn. ketina Her
bertas dainuoti lietuviškai. Jaunus daini
ninkus pasveikino su gėlėmis A. Lipšytė. 
Minėjimas užbaigtas Lietuvos Himnu.

Vaišėmis pasirūpino Ona Gaidelienė su 
dukromis, T. Lipšienė ir gerosios vienuo
lės seselės. Dalyvai vaišinosi pyragaičiais, 
lietuvišku kugeliu, pupelių kava, arbata ir 
Hamburgo alučiu. Kai kurie mokėjo pasirū
pinti ir vynelio. Apsieita be šokių. Nuobodu 
nebuvo. Visą laiką galima buvo pasiklausy
ti geriausios liaudies muzikos plokštelėse. 
Gerą dainų atranką padarė Jaunutis Kli- 
maitis. Salės papuošimu pasirūpino J. Va
laitis, M. Lipšys, T. Lipšienė, P. Gražulis. 
Bet ir kiti, kuo tik galėjo, mielai prisidėjo, 

kad ši lietuvių šventė būtų tinkamai atžy
mėta. Visi dalyviai galėjo pasirinkti lietu
viškos spaudos. Minėjimas buvo gražus ir 
visiems laibai jaukus. (Aušros Vartai)

Osnabrueck'o vyskupijbs savaitraštis! 
„Kirchnote“ atsispausdino ilgesnį straips
nį apie dabartinę tikinčiųjų padėtį dabarti
nėje Lietuvoje. Buvo pažymėti ir persekio
jimai, kurie neša gėdą vietos ateistams ir 
LTSR santvarkai.

Brolių Mekų susuktas Lietuvoje filmas 
buvo rodomas televizijoje trečioje progra
moje 1972. II. 12 dieną „Errinnerungen an 
eine Reise nach Litauen“. Filmas buvo 
spalvotas, gražus, bet kukliai susuktas. Ma
tyt, filmas buvo menkos vertės arba netin
kamo platumo, kad aparatas negalėjo be 
trukdymų (sustojimų) rodyti.

Visiems lietuviams lietuviški vaizdai ir 
motinos paveikslas išspaudė graudžią aša
rą. Broliai Adolfas ir Jonas Mekai yra pla
čiai žinomi visame pasaulyje, kaip trumpų 
filmų kūrėjai-pirmūnai. Jie buvo pakviesti 
į filmų festivalį Maskvoje. Tenai būdami, 
pasiryžo aplankyti motiną ir brolius Lietu
voje Semeniškių kaime, Biržų apskrityje. 
Gavo leidimą apsilankyti tėviškėje pas mo
tiną ir brolius. Tenai besisvečiuodami, su
suko tą filmą grynai savo tėviškėje iš savo 
kelių dienų svečiavimosi. Viskas labai pri
vatu, paprasta, nuoširdų ir gražu.

(Aušros Vartai)
1972. III. 4-5 dd. PLB Vokietijos Krašto 

Tarybos suvažiavimas Huettenfelde. Buvo 
padaryti valdybos ir visų pareigūnų veik
los pranešimai, priimta sąmata, padaryti 
kai kurie nauji nutarimai, ir išsirinkta nau
ja valdyba.

Naująją Valdybą sudaro: inž. mjr. Jonas 
Kęstutis Valiūnas — pirmininkas, kun. 
Bronius Liubinas — vicepirmininkas ir sek
retorius, Itn. Jonas Jurgis Barasas — kasi
ninkas.

Dr. Alfonsas Grinkus, vidaus ligų spe
cialistas, turįs gerą praktiką, pasiryžo pa
remti Vasario 16 Gimnazijos bendrabučio 
statybą 500 DM auka. Apylinkės pirminin
kas auką su atitinkamu prierašu pasiuntė 
gimnazijos direktoriui.

Laiko brandos egzaminus Vasario 16-tos 
gimnazijos mokiniai: Žutautaitė, Dilba ir 
Manfredas šiušelis.

„GRANDINĖLĖ“ VOKIETIJOJE

Clevelando lietuvių tautinių šokių an
samblis „Grandinėlė“ Vokietijoje ketina 
būti rugpiūčio 8-14 dd. ir sutinka visur 
gastroliuoti, kur tik bus apmokėta nakvy
nė, maistas — pilnas išlaikymas ir apmokė
ta kelionė autobusu arba traukiniu 60 as
menų. Ekskursijos dalyviai, kurie su ja at
vyksta ir kurių bus 40 asmenų (įšokančio 
jaunimo tėvai arba giminės), norėtų būti 
visur kartu, bet jie išlaidas padengia pa
tys. Numatoma gastroliuoti Bonnoje, Saar- 
brueckene, Heidelberge, Lebenstedte ir 
Hamburge. Numatoma kelionė į Kielį ir 
Luebecką.

Lietuviško Jaunimo Studijų Dienos Ham
burge rengiamos 1972. IV. 28 — 30 ir gegu
žės 1 dd. Penktadienį susipažinimas per šo
kius.

MIRUSIEJI
A. a. Marija Liverienė-Grikšaitytė, gimu

si 1905 m. kovo 3 d. šventkelių kaime, Klai
pėdos krašte, mirė 1972 m. kovo 14 d. Geest- 
hacht-Spackenberge.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — Didžiosios Savaitės pa

maldos L. Židinyje pažymėtos atskirai.
NOTTINGHAME — Velykų I d. Prisikėli

mas 11.15 vai. ir Velykų II d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Velykų I d., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square. Išpažintys 10.30 vai.

BIRMINGHAME — Velykų II d., 11 val., 
19 Park Rd., Moseley. Išpažintys 10.30 
val.

DERBYJE — balandžio 9 d., 11 val., Brid
ge Gate.

BRADFORDE — balandžio 2 d., 12.30 v., 
Prisikėlimo Mišios.

NOTTINGHAME — balandžio 9 d., 12.30 
v., St. Patrick's bažn.

HUDDERSFIELDE — balandžio 14 d., 
penktadienį, 6 v. v., metinės rekolek
cijos: išpažintis ir pamaldos.

HALIFAXE — balandžio 15 d., šeštadienį,
5 v. p. p., metinės rekolekcijos.

BRADFORDE — balandžio 16 d. metinės 
rekolekcijos: 12.30 v. išpažintis; 1 v. 
Mišios.

LEEDS — balandžio 16 d., 3 vai. p. p., me
tinės rekolekcijos Holy Rosary bažn. 
P. S. Metinių rekolekcijų vadovas su
minėtose vietose — kun. Al. Geryba. 
Kviečiami visi dalyvauti.

BOLTON AS — Antrą Velykų dieną 11.15 
vai. St. Patrick's bažnyčioje.

PRESTONAS — balandžio 16 d., 12.15 vai., 
St. Ignatius bažn.

ECCLES — balandžio 9 d., 12.15 vai., St. 
Ignatius baž.

GLOUCESTERYJE — balandžio 8 d„ 13 
vai., šv. Petro bažnyčioje, London Rd.

STROUDE — balandžio 9 d., 12 vai., Be
eches Green.

NOTTINGHAME — balandžio 16 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje. j
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