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ATSTOVAUJA 17.054 PARAMOS
Tony Conyers kovo 28 d. „The Daily Te

legraph“ rašo iš Maskvos, kad 17.000 Lietu
vos katalikų, nepaisydami slaptosios poli
cijos ir milicijos galimų persekiojimų, pa
sirašė prašymą dėl religinės laisvės.

Prašyme sakoma, kad parašų būtų buvę 
žymiai daugiau, jei ne „visa eilė priemo
nių“, kurių ėmėsi valdžia.

Memorandumas adresuotas Sov. Sąjun
gos komunistų partijos generaliniam sekre
toriui Brežnevui, bet pasiųstas Jungtinių 
Tautų generaliniam sekretoriui dr. Wald- 
heimui su lydimuoju raštu, kuriame, be ki
ta ko, nurodoma:

„Turėdami galvoje tą faktą, kad Lietuva 
neturi savo atstovo Jungtinių Tautų Orga
nizacijoje, mes, Lietuvos katalikai, turime 
garbę kreiptis į tamstą".

Laiške nurodoma, kad Lietuvos tikintie
ji negali naudotis visuotinės Žmogaus tei
sių deklaracijos 18 paragrafe numatytomis 
teisėmis.

Sakoma,, kad kunigai yra persidirbę, nes 
turi aptarnauti po dvi tris parapijas. Ligoti 
ir susenę kunigai turi ir toliau dirbti, nes 
seminarija yra valdžios, o ne vyskupų ran
kose, ir į ją kasmet tegali įstoti studijuoti 
tik 10 studentų.

Vilkaviškyje mokytoja buvo atleista vien 
tik dėl to, kad ji yra tikinti. Ji nebegalėjo 
gauti ten jokio darbo, net ir valytojos.

Tikintiesiems neleidžiama net ir jų pa
čių lėšomis atstatyti sudegusių bažnyčių. 
Tik per didelius sunkumus jie gauna leidi
mą pamaldoms namuose, bet jokiu būdu 
negalima statyti buvusiame šventoriuje.

Praeitų metų lapkričio mėn. du kunigai 
buvo įkalinti dėl to, kad, tėvų prašomi, mo
kė vaikus katalikų tikėjimo tiesų.

Priešingai, ateizmas per prievartą skie
pijamas Lietuvos sovietinėse mokyklose. 
Katalikų tėvų tikintieji vaikai verčiami 
kalbėti, rašyti ir veikti prieš savo sąžinę, 
o tie, kurie verčia, nei įspėjami, nei trau
kiami teisman.

Užsimenami vyskupai J. Steponavičius ir 
V. Sladkevičius, kurie „buvo ištremti be 
teismo ir neribotam laikui, nors jie nepa
darė jokio nusikaltimo“.

„Dėl to mes prašome tarybinę vyriausybę 
užtikrinti mums sąžinės laisvę“, sakoma

PA S A V L YJE
— Balandžio 9 d. Maskvoje, privačiame 

bute, Aleksandrui Solženicynui bus įteikta 
1970 m. paskirtoji Nobelio literatūros pre
mija (anuomet jis atsisakė važiuoti į Šve
diją priimti, bijodamas, kad jam gali būti 
nebeleista grįžti į Sov. Sąjungą).

— Šiaurinės Bohemijos Kopistos kaime 
(Čekoslovakijoje) statybos darbininkai už
tiko masinį kapą su apie 2000 kaukolių ir 
griaučių — ten netoli buvusi belaisvių sto
vykla vokiečių okupacijos metais.

— 72 m. amžiaus Juaną Hartmanną, vo
kietį, gyvenantį Kolumbijos džiunglėse, ku
ris klaidingai buvo įtartas, 'kaip karo nusi
kaltėlis Martinas Bormannas, jau šešiolik
tas toks įtariamasis, turistinės organizaci
jos buvo pakviestas praleisti atostogas Va
karų Vokietijoje.

— Prez. Nixonas atmetė komisijos pasiū
lymą, kad marijuanos rūkymo namuose 
reikėtų jau nebelaikyti nusikaltimu.

— Remiama 20 komunistų atstovų, gau- 
listinė Paryžiaus miesto taryba nusprendė 
duoti Sov. Sąjungai 150 tūkst. kvadratinių 
pėdų žemės naujai ambasadai pasistatyti 
tokioje vietoje, kuri nuo 1936 m. laikoma 
„išimtinai sportiniam reikalui“ (prancūzai 
atpildo gaus panašų sklypą Maskvoje).

— Pasaulyje per metus išeina apie pusę 
milijonų knygų maždaug 7 milijardų tira
žu.

— Kadangi IRA organizacijos bombų ga
minimo specialistai yra jau žuvę ar sėdi 
kalėjimuose, tai nepatyrusieji gamintojai 
dažniausiai savo gaminiais patys susisprog
dina.

— Indijos vyriausybė tvirtina, kad į 
Bangladešą grįžo paskutinis traukinys su 
3.400 pabėgėlių (likę tik 12 tūkst.) iš tų bu
vusių 10 mil., bet abejingieji netiki, sako, 
jei tai tiesa, tai per 90 dienų turėjo važiuoti 
kasdien po 30 traukinių, kiekviename po 
3.400 žmonių.

— Eurovizinės dainos varžybose, kuriose 
se dalyvavo 18 kraštų, pirmąją vietą laimė
jo Liuksemburgas.

— Vėžiu sergąs nuverstasis Ganos pre
zidentas dr. Nkruma norėtų grįžti namo 
mirti, bet krašto vyriausybė bijo, kad ne
pradėtų judėti jo šalininkai, kai tik jis pa
sirodys.

ŠIRDINGAS AČIŪ VISIEMS, 

pareiškusiems man ir mano šeimai 
užuojautą dėl tragiškai žuvusio 

sūnaus Geručio.
Prof. Dr. A. A. PENKAITIS 

pareiškime, „kuri yra garantuota SSSR 
konstitucijos, ibet kuri iki šiol praktiškai 
neegzistuoja“.

Tūkstančių viltis reiškiąs memorandu
mas pradedamas taip:

„Jau daug metų praėjo, kai baigėsi Ant
rasis pasaulinis karas. Žmonės atsistatė iš 
griuvėsių ir trokšta pastovios taikos. Bet 
tvirtos taikos pagrindas yra teisingumas ir 
pagarba žmogaus teisėms.

„Štai kaip tik tos teisės dr kelia didžiulį 
susirūpinimą mūsų tautos tikinčiųjų, Lie
tuvos katalikų. Sąžinės laisvės nėra, ir baž
nyčiai taikomas persekiojimas“.

Brežnevui skirtame priede nurodoma, 
kad sovietinio valdymo metais Lietuvoje 
dešimteriopai padaugėjo jaunimo nusikalti
mų, alkoholizmo ir savižudybių kiekis. 
Grėsmingų proporcijų pasiekė skyrybos ir 
abortai. Pareiškime sakoma ta tema:

..Kuo labiau mes tolstame nuo krikščio
niškosios praeities, tuo labiau aiškėja pasi
baisėtinos prievartinio auklėjimo pasėkos“.

Tos pačios dienos „The Guardian“ dien
raštyje išspausdintame Reuterio agentūros 
pranešime, be jau minėtų duomenų, nuro
domas tikslus memorandumą pasirašiusių
jų skaičius: 17.054. Be to, sakoma, kad tas 
skaičius yra pats didžiausias žinomas 
pastaraisiais metais, kuris padėjo parašus 
po tokios rūšies dokumentu.

„The Times“ išsispausdino UPI agentū
ros pranešimą, kuriame, be kita ko, nuro
doma, kad nežinia, ar memorandumas pa
siekė Brežnevą, bet rašto nuorašai su pasi
rašiusiųjų pavardėmis buvo prieinami va
kariečiams žurnalistams Maskvoje. Taip 
pat įsakmiai atkreipiamas dėmesys į tai, 
kad protestą yra pasirašęs toks didelis žmo
nių skaičius, negirdėtas dar Sov. Sąjungoje. 
Pateikiama dar tokia citata: „Mes nepaten
kinti gražiai skambančiais žodžiais spaudo
je ir radijuje. Mes laukiame, kad vyriausy
bė sudarytų tokias sąlygas, kuriose mes, 
katalikai, jaustumės esą lygūs Sov. Sąjun
gos piliečiai“.

Dr. Waldheimui siunčiamas nuorašas, nes 
sovietinė valdžia neatsakinėja į protestus ir 
nenurodo, kad tokius gauna.

TAKTIKOS
IŠEIVIŲ VEIKLA GUDRESNĖ IR 

INTELEKTUALI — TAI PRIPAŽINO 
KOMUNISTAI VILNIUJE

Įvairūs pasisakymai komunistų partinėje 
pagrindinėje Vilniaus spaudoje liudija, kad 
vis labiau stiprinama kova prieš vadina
muosius buržuazinius nacionalistus ir prieš 
Vakaruose lietuvių ir kitų vykdomąją va
dinamąją antikomunistinę propagandą. Tai 
išryškėjo iš straipsnių „Komuniste“ (Nr. 
12, 1971) ir iš „Tiesoje“ paskelbtų filoso
fijos mokslų kandidato A. Gaidžio pasisa
kymų (sausio 26 d.).

„Komuniste“ (1971 m. Nr. 12) išspaus
dintas A. Balsio, istorijos mokslų kandida
to, straipsnis. Jis teigia, kad nacionalistai 
nekeičią savo propagandos, jos esmės, bet
gi keičią taktiką.

A. Balsys pradžioje pagiria „Vilnies“ 
„Laisvės“ šalininkus, nes jie skelbią tiesą 
apie Lietuvą.

Visai kitokie esą vadinamieji „reakciniai 
elementai“, kurie, Balsio žodžiais, „impe
rialistinių valstybių fisansuojami ir kito
kiais būdais remiami, tapo antikomunizmo 
centrais, gaminančius dvasinius nuodus lie
tuviškai kalbantiems žmonėms“. Toliau se
ka įprastiniai išvedžiojimai apie buvusius 
karinius nusikaltėlius, parsidavimą žvalgy
boms ir pan.

A. Balsys teigia, kad išeivijos spauda jau 
trečią dešimtmetį skelbia prasimanymus 
apie Lietuvą. Esą, istorija ir politika, reli
gija ir kultūra perdažoma savos tendenci
jos spalva. Svarbiausia sritis tai „kreivame 
veidrodyje vaizduoti šių dienų Lietuvą, jos 
ekonomini, kultūrinį gyvenimą, santykius 
su broliškomis tarybinėmis tautomis“.

Pasak straipsnio „Komunisto“ žurnale, 
tuos Vakarų reakcionierius gąsdina ryšiai 
su „socialistine Lietuva“ (vis dėlto auto
rius neišdrįso nepaminėti, kokia tai Lietu
va... — E.). Seka teiginiai apie tariamąjį 
terorizavimą tų, kurie pasisako už ryšius, 
užsipuolimus tų lietuvių, kurie bendrauja 
su atvykstančiais rašytojais, menininkais ir 
kt. Betgi, Balsio nuomone, vis labiau ryš
kėjanti tendencija suartėti su Lietuva (ir 
vėl rašoma — socialistine...).

Autorius džiaugiasi, kad išeivijoje kal
bama apie jaunimo nutautėjimą, pasisako
ma prieš senąsias partijas, kad net kriti
kuojami propagandos būdai.

Kalba apie išeivių taktikos keitimą
A. Balsio nuomone, tie išeivių kritikai 

neatsisako antikomunistinės veiklos, tačiau 
siūlo propagandą prieš komunizmą varyti 
„gudriau, atsisakant ryškių šmeižtų, ne
menkinant aiškių laimėjimų“. Siūloma Va
karų pasaulio sampratas kuo plačiau pa
skleisti lietuvių tautoje. Ir tuo tikslu, esą,

AFL-CIO UŽ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SEIMĄ

AFL-CIO Vykdomoji Taryba 1972. II. 18 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo reikalu 
priėmė tokį nutarimą:

„Po to, kai Stalinas sunaikino devynių 
suvereninių Rytų Europos kraštų (Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumunijos ir 
Vengrijos) valstybinę nepriklausomybę, šių 
kraštų kai kuriem demokratiniam lyderiam 
pavyko iš komunistų tironijos pasitraukti 
ir rasti prieglobstį laisvajame pasaulyje. 
Mūsų šalyje tada buvo sudarytas Laisvo
sios Europos Komitetas, kad tiem laisvės 
kovotojam padėtų išlaikyti tautinius komi
tetus ir skelbti pavergtųjų savo kompatrio- 
tų branginamas asmens kilnumo ir žmogiš
kosios laisvės aspiracijas.

„Tąja dvasia buvo sukurtas devynių tau
tinių komitetų koordinacinis junginys — 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas 
(ACEN). Jame susitelkė profesinių sąjun
gų ir valstiečių tremtiniai lyderiai, parla
mento ir vyriausybės nariai, iškilūs intelek
tualai. Savo leidiniais, Laisvosios Europos 
Radijo transliacijoms medžiagos paruošimu 
ir kita konstruktyvia veikla Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimas labai padėjo palaikyti 
pavargtųjų kraštų tautose gyvas laisvo ap
sisprendimo viltis ir laisvės aspiracijas.

„1959 m. Kongresas kiekvienerių metų 
liepos trečiąją savaitę paskyrė Pavergtųjų 
Tautų Savaite, paskyrė progą per visą šalį 
vėl ir vėl patvirtinti Amerikos tikėjimą ir 
viltį į šių tautų laisvę. Nuo tada Preziden
tai Eisenhoweris, Kennedy, Johnsonas ir 
Nixonas išleisdavo Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės metines proklamacijas.

„Amerikos darbininkija visą laiką stip
riai <rėmė Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
veiklą, kaip vitališkai naudingą išlaikyti ir 
skleisti žmogiškojo vertingumo ir laisvės 
idealam tarp pavergtųjų. Iki 1971. XII. 31 
visos demokratų ir respublikonų vyriausy
bės Pavergtųjų Europos Tautų Seimo veik
lą kasmet paremdavo apie $200.000. Bet

KEITIMAS
siūloma plėsti radijo transliacijas Lietuvai, 
geriau panaudoti asmeninius kontaktus ir 
pan.

Dar to maža. Tie išeiviai, pagal Ealsį, 
pradeda maskuoti savo tikruosius tikslus. 
Nurodoma, kad išeivių spaudoje net kriti
kuojamas nacionalizmas ir vietoj naciona
lizmo kalbama apie patriotizmą, kuris tu
rįs suvienyti visus lietuvius. Tai esąs tas 
pats nacionalizmo arklys, tik kitaip pabal
notas... — teigia Balsys.

Meilikavimasis Lietuvai dėl „tautos 
kūrybiškumo“
„Komuniste“ toliau nurodoma, kad išei

vių propaganda pradėjusi meilikautis Lie
tuvos liaudžiai ir tai, kas Lietuvoje pasiek
ta gero, vaizduoti kaip „tautos kūrybišku'- 
mą“, kaip opoziciją bolševikinei santvarkai. 
Čia Balsys pateikia jau žinomą komunisti
nį atsaką: visi laimėjimai tegalimi sovieti
nei santvarkai sudarius sąlygas...

Taktikos pasikeitimas išeivijoje pastebi
mas dar vienoje srity — esą, emigracijos 
propagandininkai jau pripažįsta autorite
tą komunistų partijai. Esmėje tie išeiviai 
siekią komunistų tarpe kurstyti nacionali
nes aistras. Atsakas: komunistai esą tvirti 
ir jie nekenčia išeivių ideologijos.

Pagaliau pripažįstama, kad tokia išeivių 
propaganda trukdo stiprinti kultūrinius ry
šius su Lietuva, o klasinė neapykanta socia
lizmui daranti žalą tautiniams išeivių inte
resams.

Išeiviams pranašaujamai: lietuvybės me
dis pasmerktas džiūti. Betgi ir pripažįsta
ma, kad tie emigrantai sugebą taip ilgai va
ryti antikomunistinę propagandą. Dėl to ir 
partijai iškyla naujas, rimtas rūpestis, ir 
dėl to steigiamos naujos marksistų grupės 
prieš tai kovoti. (ELTA)

„LATVIEŠU AVIŽES“ SUKAKTIS

Latviai švenčia 150 m. sukaktį nuo savo 
pirmojo laikraščio „Latviešu Avižes“ pasi
rodymo.

„Latviešu Avižes“ išėjo 1822 m. sausio 5 
d. Jelgavoje, Latvijoje. Jį redagavo pasto
rius Carl F. Watson, airių-skotų kilmės. 
Pirmojo numerio vedamajame redaktorius 
rašė: „Mes mylime latvių tautą ir latvių 
kalbą“.

LIETUVOS UŽSIENIO POLITIKA

Lietuvoje išleistas prof. Br. Dundulio 
darbas „Lietuvos užsienio politika XVI 
amž.“ (308 psl., 12.000 egz.). (ELTA)

KLAUSIMU
taupymo ir „biudžeto apkarpymo“ vardu 
Laisvosios Europos Komitetas, nuo 1954 m. 
teikęs Pavergtųjų Europos Tautų Seimui 
paramą, pradedant 1972 m. sausio 1 d. tą 
visą finansinę paramą Seimo veiklai turė
jo nutraukti.

„Rytų Europos tautose plačiai' žinomo ir 
įtakingo Pavergtųjų Europos Tautų Seimo, 
rimtos sovietinių studijų institucijos, už
darymas neabejotinai tas tautas vers dary
ti išvadą, kad Jungtinėms Valstybėms jų 
laisvo apsisprendimo teisės ir jų demokra
tinės aspiracijos daugiau neberūpi.

„AFL-CIO Vykdomoji Taryba didžiai ap
gailestauja tokį ūkio atžvilgiu dirbtinį ir 
politikos atžvilgiu klaidingą ėjimą. Toks 
dirbtinis taupymas ir save žudanti politika 
labai rimtai pažeidžia mūsų šalies inspi
ruojančius idealus ir gyvybinius interesus, 
taip pat demokratinius siekimus, kurie lais
vojo pasaulio tautas draugėn sutelkia daug 
daugiau, nei formalūs diplomatiniai paktai 
ar viršūnių susitikimai.

„Mūsų šalis vadovavo laisvajam pasau
liui, remdama demokratinių pabėgėlių nuo 
nacių teroro veiklą. Nebūtų Amerika šią 
paramą suteikusi, iš Hitlerio jungo išva
duoti kraštai būtų praradę savo kai kuriuos

SEPTYNIOS dienos
Pasikeitimai Ulsterio valdyme

Ulsteryje (Šiaurės Airijoje) vis nesibai
gia katalikiškosios karinės IRA vykdoma
sis teroras. Nors ten yra daug policijos ir 
keliolika tūkstančių kariuomenės, vis tiek 
vykdomi sprogdinimai ir šaudomi žmonės.

Nematydama kitos išeities, Britanijos 
vyriausybė nutarė perimti Ulsterio valdy
mą pati, paskyrė tam reikalui įgaliotinį, 
ir dar keletas tūkstančių karių yra pasi
ruošę (iš Vokietijoje esančio kontingento) 
tam atvejui, jei tokiu vyriausybės veiksmu 
nepatenkintieji bandytų pradėti didesnes 
riaušes ar pilietinį karą.

Britanijos vyriausybės pasiryžimu laiki
nai perimti Ulsterio valdymą yra patenkin
ta katalikiškoji mažuma ir unijonistai, ku
rie apskritai būtų linkę matyti savo kraštą, 
kaip dalį Britanijos. Nepatenkintos kai ku
rios protestantų grupės, kurios nori savi
valdos.

Nepatenkinta ir dalis teroristinės IRA or
ganizacijos, nes ji norėtų, kad visi suimtie
ji teroristai būtų paleisti ir nepersekiojami.

Sustabdomi pasitarimai Paryžiuje
Prez. Nixonas įsakė sustabdyti pasitari

mus dėl taikos Vietname, nes komunistai 
juos naudoją tik kaip propagandos forumą. 
Jau pusketvirtų metų kaip tariamasi, ir 
nieko rimta nebuvo net aptarta.

Prezidentas neatmetė galimybės vėl tar
tis ir aiškintis uždaruose posėdžiuose ar 
viešai.

Raupai Jugoslavijoje
Belgrade sustabdyti visi sportiniai įvy

kiai, sportininkai įskiepyti, 300 tūkst. įskie
pyta sostinėje ir 400 tūkst. kitose krašto 
vietose, ginantis nuo raupų epidemijos, nes 
ta liga jau 2 mirė, daugiau kaip 20 įregist
ruota sergančių.

Liga buvusi užnešta iš Irako, kur taip 
pat esą apie 20 sergančių. O į Jugoslaviją 
užnešęs musulmonas maldininkas, kuris 
buvo nukeliavęs į Meką ir grįždamas susto
jęs porai dienų Bagdade.

Sutarta dėl žemės ūkio gaminių
Europos Ekonominės Bendruomenės 

kraštų žemės ūkio ministerial sutarė žemės 
ūkio gaminių kainas nuo naujo derliaus 
metų pakelti vidutiniškai apie 6 ir pusę 
procentų.

Iš žemės ūkio fondo apie 800 milijonų do
lerių bus panaudota neturtingiesiems ūki
ninkams paremti.

Iki birželio pabaigos
JAV senatas ir atstovų rūmai priėmė ir 

pateikė prez. Nixonui pasirašyti biudžetą, 
kuris įgalins 'išsilaikyti iki birželio 30 d. 
Vokietijoje esančias Radio Free Europe ir 
Radio Liberty.

Sov. Sąjunga jau ne kartą reikalavo, kad 
tų stočių veikla būtų sustabdyta. JAV se
natas taip pat buvo susvyravęs ir priėjęs 
nuomonės, kad stotys yra šaltojo karo lie
kana ir be reikalo erzina Sov. Sąjungą.

Jarringas atgal į Maskvą
Dr. Jarringas, Jungtinių Tautų specialus 

įgaliotinis Viduriniesiems Rytams, nutarė, 
kad jam nebėra kaip betaikyti arabus ir 
žydus, ir sugrįžo į Maskvą, kur jis eina 
Švedijos ambasadoriaus pareigas.

Perversmas Salvadore
Gen. Medranas suruošė perversmą ir 

perėmė valdžią iš prez. Hernandezo.
Valdysiąs dabar trejetukas. 

iškiliuosius pokario lyderius, atstatančius 
demokratiją ir valstybinį gyvenimą. Būtų 
moraliai neatleistina ir politiškai savižudiš
ka Jungtinėm Valstybėm su kovotojais 
prieš komunistinį totalizmą apsieiti ne taip 
kilniai, kaip kad buvo elgtasi su tais, kurie 
kovojo su nacių despotizmu.

„Todėl Vykdomoji Taryba griežtai reika
lauja vyriausybę nedelsiant atšaukti savo 
potvarkį dėl sulaikymo Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimo veikiai paramos. Toks staigus 
užgniaužimas drąsių ir konstruktyvių pa
stangų tų, kurie buvo priversti apleisti savo 
tėviškes, kurios tebėra totalizmo junge, di
džiai pakenktų tarptautinių įtampų tikram 
atolaidžiui ir AFL-CIO ir visos amerikiečių 
tautos taip karštai trokštamos patvarios pa
saulio taikos atsiekimui. Dar daugiau, šie 
laisvės kovotojai per eilę metų bendradar
biavo su Jungtinėmis Valstybėmis, siekiant 
laisvės ir taikos. Mes todėl kviečiame vy
riausybę nedelsiant atnaujinti Pavergtųjų 
Europos Tautų Seimui kilnią materialinę 
paramą.

„Prezidento kelionės į Pekiną ir Maskvą 
išvakarėse yra labiau nei bet kada reika
linga iš naujo ir nedviprasmiškai visam pa
sauliui parodyti Amerikos lojalumą visų 
tautų laisvam apsisprendimui, parodyti lo
jalumą reikalui, kuris yra pats būtinasis 
tam, kad pasaulyje triumfuotų taika ir lais
vė“. LLK

Amerika šnipinės Kinijai?
Vakarų spauda, remdamasi Maskvos šal

tiniais, rašo, kad Sov. Sąjungos valdantieji 
esą pasipiktinę amerikiečiais, kurie paža
dėję Kinijai kartas nuo karto pateikti oro 
žvalgybos fotografijų, kas darosi Sov. Są
jungos pasienyje.

Be to, nebuvę tikėtasi, kad taip greit bus 
pažengta bendradarbiavime.

Sutartis su Malta
Maltos min. pirm. Mintoffas Londone pa

sirašė sutartį, pagal kurią Britanija galės 
ir toliau turėti karinę bazę.

Kol nebuvo galutinai sutarta, britai vis
ką iš bazės gabeno namo.

Ulsterio nuostoliai
Ulsteryje (Šiaurės Airijoje) dėl teroro 

veiksmų nuo 1969 m. rudens žuvo 287 žmo
nės (55 britų kariai, 11 paties Ulsterio ka- 
rių-šaulių, 21 policininkas, 200 civilių), su
žeista 368 kariai, daugiau kaip 400 polici
ninkų ir daugiau kaip 3.000 civilių.

Sprogo 1.572 bombos, kurioms panaudota 
daugiau kaip 12 tūkst. svarų sprogmenų 
(keturis kartus tiek sprogmenų, kiek oku
puotoje Prancūzijoje partizanai karo metu 
panaudojo sabotažo veiksmams).

Apginkluos žemdirbius
Malaizija pasiryžusi apginkluoti žemdir

bius, kad jie galėtų gintis nuo komunistų 
teroristų.
Bus teisiami

Bangladeša skelbia, kad 1500 Pakistano 
belaisvių bus teisiami už nusikaltimus 
prieš žmoniškumą, daugiausiai aukštieji 
kariai.

Atsiimta valdžia
Salvadore valdžią atsiėmė prez. Hernan- 

dezo vyriausybė. Perversmininkai bus tei
siami.

Perversmas kaštavo 100 žuvusiais, 1000 
sužeistais.

Nutarė nusavinti
Bangladešos min. pirm. Ramanas paskel

bė, kad numatyta nacionalizuoti cukraus ir 
tekstilės pramonę, džuto fabrikus, bankus 
ir draudimo bendroves.

Vyskupai prieš arkivyskupą
Trys Kipro vyskupai paskelbė naują atsi

šaukimą, kad arkiv. Makarios turėtų atsi
sakyti iš prezidento pareigų ir atsidėti re
liginei veiklai.

Jo prezidentavimas tik skaldąs visuome
nę, o, be to, jį remią komunistai.
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NUO ADOMO JAKŠTO IKI JUOZO KRUMINO SU LIETUVIAIS PASAULYJE
PROF. Z. IVINSKIO MINĖJIMAS MIRĖ J. BYANSKAS

Praeitais metais Sovietskij pisatel leidyk
los Leningrado skyrius išleido 592 puslapių 
antologiją rusų kalba „XX amžiaus lietu
vių poetai“.

Knygą ruošė gausi redakcinė kolegija, ei
lėraščius vertė dar didesnis būrys vertėjų. 
Kai kurių poetų visus antologijoje išspaus
dintuosius kūrinius yra vertęs vienas, kai 
kurių keli vertėjai.

Ilgesnę įvadinę XX 'amžiaus lietuvių poe
zijos apžvalgą yra antologijai parašęs Vy
tautas Galinis, apžvelgdamas poetų kartas, 
sroves ir įtakas.

Įdomu tai, kad antologijoje visiškai ne- 
pnistatoma dabartinė Lietuvoje gyvenančių 
-poetų kūryba. Pristatomi tik mirusieji, ku
rie rašė XX amžiuje, pradedant Adomu 
Jakštu ir baigiant Juozu Kruiminu. Apžval
goje V. Galinis sumini ir Lietuvoje iškilu
sius, bet dabar svetur gyvenančius kai ku
riuos ryškiuosius poetus (J. Aistį, B. Braz- 
džionį), bet jų kūrybos antologijoje nėra, 
žodžiu, antologijoje rūpestingai atstovau
jami vien tik mirusieji, vietos neskirta nė 
gyviesiems Lietuvoje.

Prieš eilėraščius -pateikiama kiekvieno 
-poeto biografija, suminint joje svarbesnius 
to žmogaus darbus. Daugumo poetų iš
spausdintos ir fotografijos, paprastai vis iš 
tų laikų, kai jie buvo jauni.

Adomas Jakštas pristatomas su 6 eilė
raščiais, tarp kurių yra ir populiarioji „Pa
langos jūra“ ir „Diplomatas“, šešetas eilė
raščių yra ir Motiejaus Gustaičio, o tarp jų 
ir apie žvaigždę šviesią (žvaigžde mano, 
žvaigžde šviesi, kur nuo -manęs danginie- 
si?).

Jonas Žilius ir Mikalojus Dagilėlis, nors 
apskritai ir nesusilaukę Lietuvoje didesnio 
populiarumo, atstovaujami taip pat su ke
liais eilėraščiais. Margalio, be kitų, yra iš
verstas garsusis „Leiskit į tėvynę“.

IŠKILUSIS LIETUVIS IR 
PASIŽYMĖJUSIEJI

Tradiciniame „Darbininko“ iškiliausio 
lietuvio šventėje komunistų nuteistasis 
kun. J. Zdeibskis paskelbtas 1971 m. „iški
liausiu lietuviu“.

Už vietinę kultūrinę, visuomeninę ir po
litinę veiklą septyni diplomai buvo įteikti 
šiems lietuviams newjorkieciams: A. Ra- 
dzivanienei, dr. J. Kazickui, V. Žukauskui, 
A. Kačanauskui, dr. J. K. Valiūnui, dr. V. 
Paprockui ir N. Umbrazaitei.

Tai buvęs maždaug Hollywoodo stiliaus 
„Oskarų“ įteikimas su scenoje atplėšiamais 
laimėtojų vokais.

Toks paprotys yra praktikuojamas New 
Yorko lietuvių tarpe.

LITERATŪROS VAKARAS
__ V. ALANTAS ____

(iš Nidos Knygų Klubo leidžiamo romano „Amži
nasis lietuvis“)

Jis išgėrė molinį puoduką degtinės ir, užkan
džiaudamas silke, dairėsi į šypsančius, bičiuliškus 
veidus, ir jo krūtinė ėmė šilti ne tiek nuo svaiga
lo, kiek nuo tų vargšų jam rodomos meilės.

Laikinai nutrūkusios gėrynės vėl grįžo į savo 
vėžes: vieni gėrė, kiti dainavo, jaunimas šoko aslos 
viduryje, o jau buvo ir tokių, kurie knarkė užsi
kniaubę ant skobnių.

Prie Strazdelio prisėdo keturi vyrai: vienas vy
resnio amžiaus, kiti dar jauni, augaloti bernai.

— Tamsta, kunigėli, ateini iš dvaro? — paklau
sė vyresnysis.

— Iš dvaro.
— Gal ten būsi matęs mūsų Ievutę?
Strazdelis tuojau sumetė, apie kokią Ievutę 

jis kalba, ir atsakė ją matęs.
— Kaip gerai, -kaip gerai! — kažkodėl apsi

džiaugė senas vyras, tarsi tas pamatymas būtų ją 
apsaugojęs nuo didelės nelaimės. — Ji mano duktė. 
Aš esu Vaškys, mano pravardė Ančiasnapis, o čia 
va mano du sūnūs ir Ievutės bernelis Benediktas. 
Nuėję nuo laukų, ketinome kelti vestuves. Mat, mes 
vyskupiškiai iš Liurbeklių kaimo. Vakar atsibastė 
į mūsų kiemą vyskupo urėdas ir liepė Ievutei ateiti į 
dvarą: sako, dabar tu būsi didelė ponia! Motiną pa
likome namie: kraustosi moterėlė iš galvos, o mes 
atsivijome Ievutę. Kas daryti? Kaip ją vaduoti, ku
nigėli, iš Liuciperio nagų? — ištaręs tą žodį, žmo
gelis pats išsigando ir sumetė didelį kryžių ant krū
tinės.

Strazdelis tylėjo nuleidęs galvą. Ką jis galėjo 
tiems vargšams patarti? Teisybė, jis galėjo pasakyti: 
tokia Dievo valia! Viešpačiams reikia nusileisti! 
Melskitės ir keliaukite namo! Bet jis žinojo, kad to
kiam nuosprendžiui paskelbti jo lūpos nepakrutės, 
nors, žinoma, tai būtų buvusi vienintelė dvasiškiui 
derama kalba tokiose aplinkybėse. Ir vėlgi jis ne
galėjo jiems pasakyti: nedovanokite kruvinos skriau
dos, keršykite! Jei jis juos taip pakurstytų, tai įstum

Joną Biliūną visi žino -kaip prozininką, 
ne poetą, nors jis yra ir keletą eilėraščių 
parašęs. Jie ir išversti antologijoje. Turime 
Jovarą, su vienu kitu eilėraščiu savo metu 
išpopuliarėjusi liaudyje, Vandą Didžiulytę, 
niekada neišleisdinusią jokio poezijos rin
kinio, bet, kaip biografija rodo, iki 1933 m. 
gyvenusią Jaltoje ir 1941 m. vokiečių su
šaudytą.

Liudas Gira jau pristatomas su dideliu 
kūrinių pluoštu, bet iš -ankstyvesnių metų 
(iš vėlesniųjų laikų — po vieną eilėraštį iš 
1940 ir 1941 m.).

Kleopas Jurgelionis su pirmuoju eilėraš
čių rinkiniu pasirodė 1916 m., ir tas vienas 
kartu buvo ir paskutinis. Poetas rašė ir 
vėliau, bet tik šį tą teišspausdino periodi
koje, o visa kita liko rankraščiuose. Bet K. 
Binkio buvo pastebėtas ir įtrauktas į „Vai
nikus“. Šioje antologijoje rusų kalba jo kū - 
riniams skirta ketvertas -puslapių.

Edmundas Steponaitis ir Zigmas Gėlė — 
du anksti -mirusieji talentai. Pastarojo 
rinktinė buvo išleista 1948 ir 1963 m., tai ir 
antologijoje jo kūrybai nepagailėta vietos.

Julius Janonis — vadinamosios proleta
rinės poezijos pradininkas ir pats pagrin
dinis -ir, sakytume, talentingiausias šulas. 
Tai jo, tur būt, viskas, ir išversta, kas tik 
geriau parašyta. Vladas Rekašius ir Artū
ras Regratis taip -pat proletariniais laikomi 
ir antologijoje su savo eilėraščiais spausdi
nami po J. Janonio.

Plačiai išsitiesę antologijoje Jurgis Bal
trušaitis, Adomas Lastas, Petras Vaičiūnas. 
Faustas Kirša, Balys Sruoga, Vincas Puti- 
nas-Mykoladt'is, Butkų Juzė, Kazys Binkis, 
Juozas Tysliava. Po jų šiek tiek skirta vie
tos proletariniams Stasiui Jasilioniui, And
riui Dabulevičiui, Aleksandrai Merkytei, 
Broniui Pranskui-Žilioni-ui, Aleksui Ma- 
ginskui, Aleksui Jasučiui, Kaziui Malinaus
kui. Po keletą eilėraščių išspausdinta anks
ti mirusių nepriklausomos Lietuvos poetų 
Petro Karužos, Mykolo Linkevičiaus ir Kle
menso Dulkės. Bent 20 puslapių skirta Vy
tautui Montvilai, kuris ypač daug rašė 
1940-1941 m„ skelbdamas tas mintis, ku
rios padarė jį režimo, taip sakant, naujojo 
gyvenimo tribūnu (vokiečių sušaudytas). 
Bet antologijoje spausdinami jo ankstyves
nių metų eilėraščiai.

Leonui Skabeikai skirta devynetas pusla
pių.

Didžiausia pagarba iš jaunesniosios kar
tos atiteko Salomėjai Nėriai, taip sakant, 
tarybinei (klasikei. Apsčiai eilėraščių iš
spausdinta Kazio Borutos. Didžiąją dalį 
Teofiliui Tilvyčiui skirtųjų puslapių užima 
jo poemos „Dičius“ ištraukos. Jonas Šim
kus ir Petras Cvirka gavo po kelis pusla
pius. Daugiau skirta Kaziui Jakubėnui.

tų dar į didesnį vargą, o gal ir į prapultį: viešpačiai 
juos sunaikintų be pasigailėjimo. Jų valdžia, jų va
lia!

— Matau, kad kunigėlis nenori mums padėti, 
— priekaištingai pasakė vyresnysis Vaškys.

-— Nežinau, kaip aš galėčiau jums padėti, — 
pažiūrėjo jis pavargusiomis akimis į vargo ir nuo
skaudų giliomis raukšlėmis išvagotą kaimiečio vei
dą.

— Mes galėtume grafo dvarą padegti ir Ievutę 
išvaduoti, — niūriai pasakė augus, petingas ber
nas, kurį Ančiasnapis pavadino Ievutės berneliu.

— Jei jūs padegtumėte, tai dar nežinia, ar jums 
pasisektų Ievutę išvaduoti, —ramiai atsakė Straz
delis. — O jei ir pasisektų, tai jie vis tiek iššniukšti
nėtų, kas padegė, ir jus mirtinai užplaktų. Įstatymai, 
valdžia, Dievas jų pusėje.

— O gal mes taip padarytume, kunigėli, — vėl 
prabilo vyresnysis Vaškys. — Tave, kunigėli, žmo
nės myli ir klauso- Jei tu tartum žodelį, visi eitų. Pa
sakyk jiems, kad reikia dvarą užpulti, ir visi sukils. 
Su tavo palaiminimu ir Dievo pagalba skriaudėjus 
iškapotume. Tu gi savo dainelėse sakei, kad jau 
daug nukalta plieno ir kad nebetoli jau ta diena, ka
da jų nebeliks nė vieno! Jei ta diena nebetoli, kaip 
kunigėlis sakai, tai ji gali būti ir rytdiena.

— Tu manai, kad tie. beginkliai girtuoklėliai 
gali iki dantų apsiginklavusius viešpačius iškapoti? 
—- apmetė akimis smuklę Strazdelis, liūdnai šypso
damasis. — Tu nespėsi ir rankos pakelti, o jau būsi 
paverstas kruvina tešla. Dar per mažai nukalta plie
no, o ir ta diena dar neatėjo, — jis bejėgiškai moste
lėjo ranka atsistodamas ir neatsigręždamas išėjo iš 
smuklės. ?

Vėl ta pati nakties vėsa dvelktelėjo jam į veidą. 
Jo krūtinę dar sunkiau užgriuvo bejėgiškumo jaus
mas. Tą akimirką jis ir gyventi nebenorėjo. Ir sąži
nė ėmė jam skaudžiai priekaištauti: kam tiems 
vargšams kalba apie kažkokį plieną ir priešų sunai
kinimą, jei pats nieko negali padėti? Ar tai nėra tų 
skurdžių suvedžiojimas? Jei negali spirti, tai ne
duok liežuviui valios...

- Taigi, taigi, tokios tokelės dedasi šiame 
taip gražiai Dievo surėdytame pasaulyje! — pasigir
do šalia jo truputį priklus ir dygus nusikikenimas.

Strazdelis žvilgtelėjo kairėn ir pamatė šalia 
žingsniuojantį grafo dvaro Jaujinį. Kipšas buvo ap
stiręs, vilkėjo senu, susiraukšlėjusiu fraku ir mūvėjo 
ant galvos suglamžytą skrybėlę. Iš visko buvo ma
tyti, kad jis apdaru nesirūpina, o pagaliau kokios

elegancijos galėjai reikalauti iš jaujos įnamio? Jau- 
jinio pasirodymas Strazdelio nė kiek nenustebino. 
Anuo metu visa Lietuva buvo tirštai apgyvendinta 
pragaro kilimo įnamiais. Jų apstu trynėsi jaujose, 
klojimuose, raistuose ir šiaipjau tamsiuose užkam
piuose. Liuciperio pasiuntiniai buvo nuo amžių įsi- 
pilietinę Lietuvos gyventojai. Strazdelis iš pat ma
žens per motinos poringes su jais buvo susigyvenęs, 
kaip su savo neišvengiamais gaivalais. O pagaliau ir 
pati motina bažnyčia mokė, kad reikią saugotis 
piktojo, atseit, pripažino jo buvimą. Jis ir pats juo 
tikėjo ir skelbė iš ambono saugotis jo pinklių.

— Nusibodo man jaujoje lindėti, nutariau išei
ti pasivaikščioti, grynu oru pakvėpuoti, — kalbėjo 
Jaujinis, su pasimagėjimu įkvėpdamas vėsų nak
ties orą. — Trinantis jaujoje retai kada pasitaiko 
burną praverti ir su išmaniu žmogumi šnektelėti- O, 
be to, sakau, tokią naktį klampoti vienam ir tau 
nuobodoka, ar ne teisybė? — jis atsigręžė į Straz
delį ir, nelaukdamas jo atsakymo, plepėjo toliau. — 
Man buvo skanaus juoko, kai tu nutraukei staldeng
tę... Matei, kaip žąsies kulšis įstrigo grafienei tarp 
krūtų? O tų krūtų garsas net ir Vilniaus salonus bus 
pasiekęs! Atsiprašau, tokios kalbos gal tavo dvasiš
kai ausiai draskios, nors klausykloje tu tikriausiai 
daug šlykštesnių nešvankybių prisiklausai... Žinai, 
ką tarnai apie tave kalba? Jie tauškia, kad tu esąs 
šventas žmogus! Kodėl? Ogi todėl, kad šunys ėmę 
laižyti tavo rankas! Tie skystapročiai nepagalvojo, 
kad tavo sutana ir rankos buvo išteptos žąsies tau
kais! Tikrai, senas kaimyne, aš tavęs nesuprantu: 
šiąnakt tu pasielgei kaip koks išdarga, pakvaišėlis 
ir netgi, pasakyčiau, kaip pajodžarga maištininkas. 
Juk kas tai matė taip pasielgti aukštoje draugijoje? 
Argi pamiršai etiketą, kurio mokeisi seminarijoje? 
Juk turėjai savo chamišką natūrą apdailinti! Galop 
koks ten buvo reikalas draskyti nuo skobnio stal
dengtę ir pridenginėti tos baudžiauninkės gėdą? 
Argi pamiršai šv. Raštą, kur aiškiai pasakyta, kad 
be Jo valios ir plaukas nuo galvos nenukris? Jei gra
fas savo šunis išmainė į kaimietę, atseit, taip buvo 
įrašyta Jo dangiškose knygose. Viešpačiams Jis lei
do viešpatauti, būti, taip sakant, gyvenimo druska, 
o vergams Jis patvarkė vergauti, būti, taip sakant, 
gyvenimo mėšlu...

— Ir jie žmonės! — piktai murmtelėjo Straz
delis: jį erzino Jaujinio pamokslavimas.

(Bus daugiau)

O baigiama ta antologija dviem emigran
tais, abiem jau mirusiais, Antanu Rūku ir 
Juozu Kruminu, abiem gavusiais po keletą 
puslapių.

Bevartant antologiją, kažkaip jaučiama, 
kad -prie jos sudarymo bus ir patys lietu
viai pridėję rankas ir ne vien tik tuo įžan
giniu V. Galinio straipsniu. Tik lietuviai 
galėjo žinoti, kiek populiarus yra -šio ar 
kito poeto vienas ar kitas eilėraštis, ir pa
sirūpinti, kad jie patektų į antologiją sveti
ma kalba. Eet ta mįslė greit išsprendžiama: 
redakciniame antologijos kolektyve yra 
įrašytas ir Eduardas Mieželaitis.

Beje, dėl tų -mirusiųjų. Sakėme, kad į 
antologiją nepateko nė vienas gyvas poe
tas. Tačiau kaip į ją nepateko A. Venclo
va? Tui- būt, kai jis mirė, jau knyga buvo 
spausdinama.

Antologijos atspausdinta 17.500 egzemp
liorių.

K. Plaučiūnas

BARAS IR STANKAITYTĖ 
AUSTRALIJOJE

Lietuviai - solistai Stasy s Baras ir Dana 
Stankaitytė kovo 15 d. išpildė koncertinę 
programą Australijoje, Adelaidės miesto 
Town Hall. Dienraščio „The Advertiser“ 
žiniomis, kovo 15 d. koncerte abu Čikagos 
operos solistai išpildę Strausso, Brahmso, 
Puccini ir Giordano operų arijas.

Tas -pats dienraštis kovo 6 d. buvo pra
nešęs, kad nuo kovo 4 d. Australijoje savo 
programą vykdo „Rusų festivalis", šalia vi
sos eilės rusų menininkų, kovo 4 d. Rich- 
monde dalyvavo ir baritonas Eduardas Ka
niava, su Nina Izakova išpildęs arijas iš 
operų „Carmen“ ir „Sevilijos kirpėjas“. 
Rusų menininkų gastrolės numatytos iki 
kovo 22 d. (ELTA)

LIETUVIAI N. ZELANDIJOJE

Naujosios Zelandijos Lietuvių Bendruo
menės Valdyba pasiskirstė pareigomis ši
taip: pirm. č. Liutikas, sekretorius A. At- 
kočaitis ir kasininkas J. Pečiulaitis.

Vasario 16 dienos minėjime Aucklande 
paskaitą skaitė Č. Liutikas.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad pirmasis 
kovo sekmadienis buvo paskelbtas Tikin
čiosios Lietuvos Diena.

Tą dieną visos lietuvių parapijos rengė 
specialias pamaldas, meldžiant Lietuvai re
liginės laisvės. Taip pat buvo suruoštos 
rinkliavos -šelpti tikintiesiems Lietuvoje.

„Draugas" rašo, kad New Yorko lietuviai 
surengė įspūdingą prof. Z. Ivinskio minėji
mą.

Minėjime dalyvavo Lietuvos gen. konsu
las New Yorke A. Simutis, Vilko vicepirm. 
J. Audėnas, Lietuvos laisvės komiteto pirm. 
V. Sidzikauskas, prel. V. Balčiūnas, dr. D. 
Jasaitis, prof. V. K. Jonynas, dr. B. Pap- 
rockas ir visa eilė kitų visuomenės veikėjų.

Pranešėjai Sužiedėlis ir Brazaitis kėlė 
reikalą, kad būtų išleisti Z. Ivinskio raštai.

„GRANDINĖLĖS" SUDĖTIS

Lietuvių Tautinių Šokių Ansamblio 
„Grandinėlės“, kun. V. Šarkos leidžiamųjų 
„Aušros Vartų“ žiniomis, sudėtis yra to
kia: 21 gimnazistė tarp 15 ir 18 metų am
žiaus, 10 studenčių, vyresnių kaip 18 metų 
amžiaus, 7 gimnazistės-abiturientės, vyres
nės kaip 18 metų amžiaus, 5 gimnazistai 
berniukai, 2 abiturientai berniukai, 10 stu
dentų, 1 jaunas architektas, 10 muzikantų, 
8 vadovai.

Su „Grandinėle“ į Europą atvyksta 40 as
menų ekskursija, kurioje yra daugiausia 
jaunimo tėvai -ar giminės.

„Grandinėlei“ Vokietijos lietuviai turės 
parūpinti nemokamai nakvynę, pilnį iš
laikymą ir kelionės išlaidas per Vokietiją.

Programoje apie 30 įvairių tautinių šo
kių: Kepurinė, Aukštaičių Kadrilis, Kus- 
kinėlis, Pakeltkojis, Blezdingėlė, Paikrėsti- 
nis arba Klumpakojis ir Kupuolinis. Bus 
vaizdelis šokyje „Duktė viena namie liko“ 
(jį sudaro lietuviški žaidimai bei šokiai), 
vestuviniai -šokiai: Iškilmingas Trejinis, 
Tryptinis, Greitpolkė, Rezginėlė, šlepsiu- 
kas, Piršlio korimas arba šakalinis ir Do
vanų šokis.

Dar bus šokami ir kiti šokiai, kaip antai: 
Malūnas, Sadutė ir kiti.

Be -kita ko, „Grandinėlės“ pasirodymų 
programa būna ilgesnė kaip 2 valandos. 
Kostiumai — tautiniai rūbai yra nepapras
tai gražūs (dabartinė visų tautinių drabu
žių vertė yra 15.000 amerikoniškų dolerių). 
Tautiniams šokiams groja 10 asmenų or
kestrėlis.

„Grandinėlė“ yra gastroliavusi šiaurės 
Amerikoje ir Pietų Amerikoje. Amerikos 
žemyne ji yra gastroliavusi Clevel-an-de, 
Chicagoje, New Yorke, Detroite, Toronte 
ir Montrealyje.

LITUANISTINĖS PASKAITOS
Šv. Ksavero kolegija Chicagoje kovo 

mėn. pradėjo dėstyti suaugusiems 10 sa
vaičių kursą „Lietuvių kultūra ir civiliza
cija“.

Kurso mokestis 30 dol.

Chicagoje mirė muz. Jonas Byanskas, su
laukęs 77 m. amžiaus.

Velionis gimė Chicagoje, o nuo 1907 m. 
dalyvavo lietuviškuose parengimuose, kaip 
pianistas ir akompaniatorius.

Apie 20 metų vadovavo „Birutės“ chorui, 
kuris yna pastatęs keletą lietuviškų opere
čių, tarp jų ir M. Petrausko operą „Eglę“.

FILATELISTŲ PARODA

Chicagos lietuvių filatelistų draugija 
„Lietuva“ sidabrinės sukakties proga va
sario mėn. surengė nepriklausomos Lietu
vos pašto ženklų, savo leidinių, nuotraukų 
ir su draugijos veikla susijusių laikraščių 
iškarpų parodą.

RILKĖ LIETUVIŲ KALBA

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad šiais me
tais numatoma išleisti garsaus vokiečių 
poeto Rainer Maria Rilkės poetinės prozos 
'knygą lietuviškai.

Knygą vertė poetas H. Nagys, o apipavi
dalino dail. T. Valius.

R. ARBAITĖS PARODA

Los Angeles Exhibition Centre patalpose 
vasario mėn. vyko jaunosios dail. Rasos 
Arbaitės kūrinių paroda. Parodą globojo 
dr. Robert Barlett Hass.

Pirmąją individualinę parodą Rasa buvo 
surengusi 1963 m.

SAULIŲ KULTŪRINĖ SAVAITĖ

šaulių kultūrinė savaitė numatyta su
rengti liepos 8-15 d. d. Kennebunkporte, 
Maine, JAV, tėvų pranciškonų vasarvietėje.

Paskaitas sutiko skaityti Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas, „Aidų“ red. dr. J. Girnius, 
prof. dr. V. Martautas.

B. PŪKELEVIČIŪTĖS VAKARAS

Bostono (JAV) Kultūros klubas surengė 
rašytojos Birutės Pūkelevičiūtės literatū
ros vakarą.

Rašytoja skaitė ištraukas iš savo roma
nų „Aštuoni lapai“ ir „Rugsėjo šeštadie
nis“, iš vaidinimo „Aukso žąsis“ ir kt.

KUN. S. MORKŪNO SUKAKTIS

70 m. amžiaus sulaukė JAV gyvenąs kun. 
Simonas Morkūnas, Lietuvoje plačiai reiš
kęsis labdarybės organizavimu — statęs 
prieglaudas, šelpęs vargšus.

JAV taip pat jis žinomas dideliais užsi
mojimais ir jų sėkmingu vykdymu.

PRISIKĖLIMAS

Didžiausias pasaulio istorijos stebuklas 
yra šv. Velykų sekmadienio stebuklas. Šv. 
Velykų stebuklo pradžia jau buvo tada, kai 
paprasta Jeruzalės mergaitė Marija pasakė: 
„Šitai aš Viešpaties tarnaitė“.

Šiandien moderniam žmogui visa tai, ką 
Bažnyčia mini, yra sunkiai suprantama ir 
dar sunkiau tikėtina, kaiti visa tai gali 
įvykti be žmogaus, kaip pasaulio šeiminin
ko, pagalbos. Be to, šiandien žmogus apie 
tokius praeities dalykus neturi laiko galvo
ti, nes ir taip įvairiausiais rūpesčiais apsi
krovęs, o gal net persikrovęs.

Taip yra šiandien, taip buvo ir tais lai
kas, kai liudininkai skelbė ir tvirtino, kad 
Kristus prisikėlė, kaip Jis pats buvo sa
kęs: „Trečią dieną Žmogaus Sūnus kelsis 
iš numirusių“, žmonės ir tada nenorėjo ti
kėti, kad tas paprastas dalidės sūnus, ku
ris vėliau, surinkęs grupelę žmonių, nebai
gusių universitetų ir nieko bendra neturin
čių su rašto žinovais, gali būti Dievo Sū
nus. Todėl kai šv. Povilas skelbė ir tvirti
no. kad Kristus prisikėlė ir kad Kristus 
yra tikras Dievo sūnus, jam anų laikų 
aukšto mokslo žmonės sakė: Povilai, tu 
kraustaisi iš proto ir nueisi į beprotnamį iš 
to didelio mokslo.

Prof. Ant. Maceina laibai nuodugniai iš
diskutuoja šiuos klausimus savo knygose 
,.F<ažnyčia ir pasaulis“ ir „Didieji dabarties 
klausimai".

Šv. Velykų sekmadienį prisikėlęs Kris
tus nerado reikalo eiti pasirodyti Pilotui ar 
kitiems rašto žinovams, kad, štai, jūs liepėt 
mane prikalti prie kryžiaus ir pervėrėte 
mano šoną ir širdį, ir aš prisikėliau iš nu
mirusių! Viešpats atėjo ir vėl pas savo prie- 
telius ir savo įgaliotinius, kad trečioje die
noje pastatytų savo Bažnyčią, kurią Jis ža
dėjo ir kurios pragaro vartai nenugalės.

Geluonį mirties išrovė, 
Pragaro vartus sugriovė, 

Aleliuja.
M. S. R.
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TĖVIŠKĖ
(Pagal č. Kudabą parengė, pataisė ir 

papildė G. J. Rimutis)

.. .Kalneliai, ežerai
Ir sidabrinės brastos,
Pajūrio kopos.
Lygumos,
Miškai žali...
Žinau —
Nedidelis gimtasis mano kraštas, 
Bet išmatuoti jį
Tiktai širdim gali.

E. Matuzevičius

Tėviškės gamta ir jos žmonės — du ne
atskiriamu, vienas kitą papildančiu, vienas 
kito vertu. Kiek čia žmonės begyvens, tė
viškę brangins, apie tėviškę rašys; eiliuos, 
dainuos... ir vis...

O mes juk turime nepaprastą tėviškę. 
Reikia tik kiek atsitraukti nuo jos, kad ir 
nedaug nutolti, pasiilgti. Ir po to, kai ji vi
sa mažytė iš tolo, tau brangi, kai pilnas esi 
laukimo ir džiaugsmo, dažnai pagalvoji: 
ak, koks aš būčiau turtingas, jei laisvai ga
lėčiau sugrįžti ten, kur mano Aukštaitija 
su poetine Anykščių padange. Aš turėčiau 
Baublius, mano būtų baltosios Pamidžio 
kopos, Stelmužė, Raigardas... Ten vėl ap
lankyčiau šventus Rypelelaukio pilkapius 
prie Baluošo, ten laisvės kovotojų kapų ug
nys, ten Sovietų Rusijos pavergti mano 
birbllai: kolchozui .baudžiauninkai sovietų 
imperijai augina duoną, vergai nužemin
tieji, renčią rusų atėjūnams naujus baltus 
miestus, tiesią kelius...

Ir poetas tai patvirtina:
Ne mums tas auksas! Ir ne mums tie rūmai 

daugiaaukščiai!
Ak, svetima ir deimantais grįsta ne mūs 

padangė!
Mums širdis virpina tiktai balsai tėvynės 

paukščių,
Ir beržas svyruonėlis ten prie tako... ir 

rūta palangėj...
N. S. D.

O ten toliau žemaičių lietingose tarpu- 
kalvėse kažką Riauba skaptuoja, kuprotais 
Sūduvos keliukais „Lietuvos“ šokėjai ke-

Po Chicagos dangum
Prekybos Rūmai. Kovo 8 d. Dariaus ir 

Girėno salėje įvyko labai įdomus narių su
sirinkimas. Jame, po pirm. K. Okso prane
šimų, ekon. A. Baliūnas pristatė Chicagos 
Namų atstovą R. Letley, kuris skaidrėm ir 
statistika rodė mažai kainuojančių namų 
statybos padėtį Chicagoje. Iš pranešimo pa
aiškėjo, kad visa eilė didžiųjų namų, turin
čių 15-20 aukštų, kai kuriais atvejais neša 
nuostolius, nes žmonės nebenori juose gy
venti, nors ir už 60 dol. mėnesiui už butą. 
Cabrini pastate yra keli šimtai butų tuščių, 
nes ten ir kitur pasidarė baisu gyventi dėl 
žudynių, vagysčių, išprievartavimų ir kt. 
Todėl ta bendrovė yra numačiusi statyti 
mažus namus — dviaukščius. Jie bus stato
mi daugiausia baltųjų rajonuose, 'bet bus 
įleidžiami ir negrai gyventi. Dėl to žmonės 
ir priešinasi, kad tokių namų nebūtų stato
ma. Eilėje didžiųjų .namų dabar jau apgy
vendinta 95% negrų.

Iš atsakymų į paklausimus paaiškėjo, 
kad valdžia duoda pinigus, CHA stato na
mus mažai uždirbantiems, ima nuomas, ad
ministruoja ir jokių mokesčių nemokta. 
CHA duoda paskolas negrams įsigyti na
mams, bet pardavėjai turi užmokėti nuo
šimtį. Taip palengva jau artėjama prie 
Marquette Parko.

Čia organizacijos turi sudariusios „NO 
CHA“ sąjūdį, kuris kovoja, kad tokių vie
šų namų nebūtų statoma, tačiau vargu bus 
kas nors laimėta.

Jaunimo Kongresas. Jonas Šoliūnas iškė
lė spaudoj, kad kongreso ženklą Vytį komi
teto dauguma nutarė išmesti. Jo vietoj nu
tarta naudoti kažkokį Kurausko pieštą kar
velį. Milda Tamulionienė „Drauge“ išaiški
no, kad tai yra komunistinių organizacijų 
simbolis. Mes, vyresnieji, visi protestuoja
me dėl tokio Vyties išmetimo. Jei komitetas 
naują ženklą darys, tai teks JK boikotuoti, 
piketuoti ir pinigų neduoti, neremti ir de
legatus prikalbėti, kad jo nenešiotų! Argi 
pagaliau mūsų jaunimas numes Vytį?

Nelaimė. Kovo 5 d. naktį Chicagos vidur- 
miesty užsidegė 23 aukštų namas. Ugnis 
prasidėjo 14 aukšte. Kai dūmai prasiveržė 
į kambarius ir koridorius, žmonės nebega
lėjo išbėgti, čia ant laiptų žuvo ir Algis 
Stankus 31 m. ir jo sužadėtinė Van Huss 29 
m. Tai vienintelis sūnus dr. Stankų, kur 
gyvena Lincolne, III.

Socialinio draudimo skyriai. „Sandaroj“ 
jau nuo seniai yra socialinio draudimo sky
rius, vedamas teisininko Prano Šulo.

Neseniai „Draugo“ puslapiuose J. Šoliū
nas pradėjo irgi vesti socialinio draudimo 
skyrių, kuriame atsakoma į laiškuose ke
liamuosius .klausimus. „Darbininke“ yra 
teisių patarėja dr. M. šveikauskiienė.

Dailininkų parodos. Ką tik pasibaigė dail. 
Petravičiaus paroda Menės salėje, Marquet
te Parke. Kovo 11 d. atidaryta Jono Kele- 
čiaus, Irenos Mickūnienės ir Osvaldo Mic- 
kūno dailės parodos Čiurlionio galerijoj. J. 
Kelečius gerai žinomas, o Mickūnai, atrodo, 
ateina pirmą kartą su savo darbais.

Kovo 11d. atidaryta ir dail. A. Petriko-

liauja... Turtingas, ak, turtingas būčiau... 
Kartais pagalvoju, kaip gera būtų, kad su
gebėtume retkarčiais vaizduotės sparnais 
pakilti nuo mūsų žemės aukštai ir iš ten 
bent .akimirkai pažvelgti į Kremliaus terio- 
jamą tėviškę, šito taip reikia. Tur būt, nu
stebtume ir gal panašiais nežinomo poeto 
žodžiais didžiu balsu šauktume:

O, Dieve Karaliau., Karaliau Ramybės,
Pažvelk maloningai, pažvelk iš 

aukštybės!
Padėki į šalį mus plakančią rykštę,
Grąžink šiam pasauliui ramybę 

pirmykštę.

Skliautai padanginiai nuo dūmų aptemę. 
Granatos išardė maitintoją žemę, 
Išgriovė pastoges, šeimynas išblaškė, 
Jaunuomenę mūsų, kaip uogas, ištraškė.

Į mūsų bažnyčias varpai nebešaukia, 
Tik vienos patrankos po Lietuvą kaukia. 
Krauju parudavo Lietuvos upeliai, 
Kapais pažymėti keliai tir keleliai.
Daug amžių buvo kuriama tėviškė. Daug 

kartų buvo ginama, brangiai išperkama: 
kiek prakaito, kraujo, žmonių gyvybių au
kų tam reikėjo. Kiek kapų, nežinomų ka
reivių, miško brolių, karių savanorių kapų 
amžinomis ugnimis švyti ten žemai — pa- 

! vergtoje mūsų tėviškėje! O jei visus šven
tus pavergtos tėviškės didvyrų kapus kas 
tik mažomis ugnelėmis pažymėtų... tėviškė 
karšta žvaigžde suspindėtų.

Lietuvos žemė mums gražiausia ir pati 
brangiausia — ji mūsų tėviškė. Tai ir 
suprantama: čia gimė, kloniais išsiliejo mū
sų kalba, savo skambėjimu tėviškės grožio 
verta, čia ir mūsų senųjų močiučių dainų 
kūrybos versmė, natūralus gamtos peisa- 
žas dar buvo pagražintas rūtų darželiais, 
pakelių smuikeliais padabintas. Per ilgus 
amžius patys ją sukūrėme. Todėl ir netekti 
jos buvo labai sunku. Kremlius gyvo žmo- 

I gaus — lietuvio labiau nuskriausti negalė
jo, nei atimti iš jo tėviškę... paliekant jam 

į svajot, sapnuot.
Pievų gėlės vakarinės —

nio darbų paroda jo paties studijoj.
Kovo 5 d. atidaryta dail. A. Skupo paro-' 

da Beverly Art Centre.
Lietuvių Moterų Dailininkių d-ja savo 

darbų parodą suruošė Marquette Rd. Išsta
tyti 15 diailininkių tapybos, skulptūros, gra
fikos ir audinių darbai.

Svečiai iš Kanados. Ryšys tarp Kanados 
ir Chicagos lietuvių palaikomas labai labai
tamprus. Ryšį palaiko ne tik pavieniai lie
tuviai, bet ir organizacijos, ypač su Toron
to lietuviais. O jaunimas turi irgi bendrų 
darbų, suvažiavimų, pasikeitimų meninin
kais.

Apie porą savaičių išbuvo atvykęs net iš 
Winnepego miesto lietuvių šv. Kazimiero 
par. fcleb. kun. J. Bertašius ir kartu su 
vysk. V. Brizgiu aplankė daug įstaigų.

O kovo 4 d. į Chicagą atvyko pamatyti 
„Linksmosios našlės“ Tėvynės Prisiminimų 
radijo vedėjas J. Simonavičdus, kuris at
vežė naują savo išleistą plokštelę „Svajo
nių muzika“.

Lietuvių žurnalistų veikloje. Kovo 1 d. 
Liet. Žurnalistų Sąjungos Centro valdyba 
buvo sukvietusi kai kuriuos talentus, artis
tus ir kitų profesijų žmones bendram po
kalbiui. Gaila, kad „Europos Lietuvio“ ko
respondentas niekad nekviečiamas į konfe
rencijas, dėl to ir apie jų darbus nieko ne
rašoma. Jei kiti, mažiau pasireišklią, visur 
dalyvauja, net į parengimus dovanai gau
na bilietus, tai būtų gražu, kad ir mūsų 
spaudos atstovai ten būtų, kur svarbu vi
sai visuomenei pateikti žinių.

Kovo 3 d. LŽS Chicagos skyrius surengė 
kultūrinę popietę, į kurią atvyko 15 žmo
nių. Paskaitą laikė pirm. P. Dirkis apie 
spaudos draudimo laikus ir pirmojo dien
raščio, „Vilniaus Žinių“. įsteigimą. Tai bu
vo inž. P. Vileišio darbas ir lėšos. Pov. Dir
kis tada buvo gimnazistu Vilniuje. Apie 
knygnešius ir spaudą jis turi įdomių atsi
minimų.

Kaziuko mugė. Kovo 5 d. Chicagoje, Jau
nimo Centre, nepaprastai daug jaunimo ir 
vyresniųjų, svečių. Spūstis salėse ir atida
ryme. Kaspiną perkirpo Lietuvos garbės 
kon. J. Daužvardienė, atidarymą pravedė 
Lituanikos tunto skautai vyčiai. Veikė val
gyklos, pavilionai, spaudos kioskas, įvaire
nybės.

Parengimai. Po Pirmyn choro pastatyto
sios „Linksmosios našlės“ ateina komp. Ba
naičio „Jūratės ir Kastyčio“ operos premje
ra balandžio 29 d. Tai didelis veikalas, ku
rio pastatymas pareikalaus daugiau kaip 50 
tūkst. dolerių. Kaip matyti, visuomenės su
sidomėjimas tuo busimuoju pastatymu yra 
didelis, bet sakoma, kad nors bus 4 spek
takliai ir visuose žiūrovų pilna, vistiek bus 
nuostolių. Tikėkime, kad galintieji parems 
ir aukomis.

Liepos 1 d„ Jaunimo Kongreso metu, vėl 
bus pastatyta nauja opera, kurią sukūrė 
komp. M. Lapinskas.

Bal. Brazdžionis

Lyg balti sapniai gimtinės (A. Lastas) 
tada lanko tave ir lanko.

Vieniam tos pievos dzūkiškos, kiti Paven
čius sapnuojam, nuo Šatrijos geltonas gu
bas akimis skaičiuojam, į jūrą žiūrim ir 
svajojam.

Jeigu dabar galėtume laisvai pavaikščioti 
po tėviškės laukus, po išdraskytas gimtinės 
sodybas, tikiu, kad dar ir dabar aptiktume 
kažką sau brangaus, gal bent kiek pana
šaus į senų laikų tėviškę, į anų vaikystės 
dienų namus, nors ir be smuikelio prie var
tų ir be rūtų darželio.

Aukštaitija — nelygi, gūbrėta, ežerais 
pasitvenikusi žemė. Prisimenu birželio nak
tis prie Stelmužės. Taip ir nesumerkė va
saros baltumas —- jis sklido nuo aušrinės 
žaros, šviesaus skliauto, ežerų, rasotų du
burių.

— Ai, kaip graži Lietuvos pieva apie 
šventą Joną! — patvirtina nuo Svėdasų vė
jo atgintas Vaižganto žodžių nuoširdumas.

Ir nebūtų Aukštaitija iki galo patirta, 
jeigu nebūtume lankę jos viduržiemį, kai 
pašančių pievas kloja baltuma, o ežero le
dą žvangino žirgų kanopos. Paežerę tada 
užkloja nuo laužų sočių svilučių kvapas, o 
ant ledo arklių suktinis suktuku sukasi, su
kasi, sukasi... Jau savaitė, antra praėjo, o 
tu arklius vis sapnuoji.

Bet ir dar ne laikas bus Aukštaitiją pa
likti, dar nepatirta svarbiausia — jos svai
ginančios viršūnės. Žmones visada vilioja 
kalnų viršūnės, nes, jas pasiekę, jie patys 
viršūne suspindėdavo. O gražiausios Aukš
taičių viršukalvės dunkso prie Tauragnų, 
Daugėliškio, Ceikinių. Tai ne šiaip sau vir
šūnės. Jos atitveria Nemuno ir Dauguvos, 
dviejų didelių kaimynių upių, aukštupius. 
O aukštupiai visada pradžią gauna iš aukš
tų takoskyrų. Takoskyrose prasideda upės, 
takoskyrose prasideda ir maži keliukai, ku
rie jungiasi, kaip ir upės, į didesnius ke
lius ir jau stambiomis magistralėmis susi
eina Gedimino kalno papėdėje. Iš Aukštai
tijos ir kitų takoskyrų keliais keleliais 
plaukia nūnai ir žmonės. Tais kelių kele
liais dabar į Vilnių prigužėjo daug aukš
taičių, žemaičių, dzūkų, kapsų ir Kremliaus 
pasiuntinių — rusiškųjų katiušų. Gera bū
tų Vilniuje, jei Lietuva būtų laisva ir ne
priklausoma — čia senoji mūsų sostinė, 
brangios kiekvienam Rasos, čia būtų lais
vųjų lietuvių dainų šventės ir poezijos pa
vasariai, čia senojo universiteto rimti kie
mai, linksmai klegančių jaunų studentų 
■pulkai...

O nuo Vilniaus pasroviui su mūsų upė
mis, su Nerimi ir srauniuoju Merkiu — 
Dzūkų žemė, senoji Dainavos šalis.

Pabuvoti Dainavoje, tai pirmiausia šilu
pakvėpuoti, kuris čia... „kaip pilnas avilių 
ūkininko sodas. Tik išsižiok, rodos, kvėp
terk oru ir lyg medaus pavalgysi“ (V. Krė
vė). Lyg avilių trobų pulkelis tarpušilių 
laukymėlėje prie Ūlos — Zervynos. Kitas 
girioj pulkelis — Musteika. toliau Kriokš- 
lis. Rodos, tik ištiestum ten kaip seniau 
prie tų avilių Pamerkio pievose baltus au
deklus drobės. O tos drobės lyg takai atgal, 
kuriais link mūsų atplaukė nuoširdi ir pa
prasta dzūkiškoji „pasvarscyk, antela“ ir 
iki 'begalybės gilus savo erdvėmis Čiurlio
nis. Tais pačiais takais iki mūsų atėjo ir 
dzūko nuoširdumas, atvirumas, gerumas, 
žmoniškumas.

Dzūkas lieka dzūku. Vieną vasarą prie 
Liškiavos mačiau sekmadienį vaikštančius 
baltagalvius senukus po laukus. Jie vis dar 
prisimena laisvos ir nepriklausomos Lietu
vos saulėtas vasaras ir, kaip ir anais lai
kais, taip ir dabar, išeina apvaikščioti pa
sėlius, palaukes, medžius, kapus. Tai iš ša
lies pasirodo lyg sena malda gamtai, kraš
tui, saulėtai padangei.

Sunku suminėti viską, ką tu gera dzū
kuose esi patyręs, ir tas žalčių supilietini- 
mas, ir tie grybingieji rudenys, ir tos nak
vynės senelių ir anūkų draugijoje, ir sva
jonės apie šviesesnę ir laisvą rytdieną... 
Bene viską suminėt dabar gali.

Senos ir šventos Lietuvos žemės saugot 
Dainavos pakraštyje visu savo aukštu si
luetu pakilo Lietuvė Motina. Ji 
stovi ir žiūri į didvyrių kapais nusagstytą 
protėvių šalį.

Poetai mato ją nulipant nuo postamento 
ir vaikštant po Kremliaus teriojamą tėviš
kę.

Tur būt, tada, kai nurimsta Dainava, ji 
praeina tyliai pavergtos gimtinės laukais, 
nueina prie didelio kapo Praveniškėse, 
stabtelia Panevėžyje, Červenėje, nusilenkia 
prie kito didelio dzūkiško kapo Katros upės 
krante, 'aplanko savo vaikus Sibire šaltį ir 
badą kenčiančius, brisdama tarpumedžiais 
sustoja prie miško brolių ir karių savano
rių kapų, parimsta 'prie Merkinės milžinka
pių. nes visi jos vaikai ir visi jai mieli: ir 
tie, kuriuos nužudė rudieji fašistai, ir tie, 
kuriuos nukankino Kremliaus budeliai. O 
po to kalnų gūbrių per Nedingę, Babriš
kes, Žilinus, Juodkalvius grįžta į sudegusią 
gimtinę, vėl sustingsta budėti iki sekančios 
mėnesienos.

O kas ten už kalvų 'klonyje?
Op! Op! Kas ten? Nemunėli, 
Ar tu mane šauki?
Ar tik tykų vandenėlį
Pliuškindams sau plauki? (Vištelis)

Tai Nemuno žmonės kalbasi su juo, savo 
tėvu ir duondaviu. Nuo neatmenamos mū
sų paprasti žmonės dainų žodžiais, nūn 
poetai eilėmis gražiausiomis kalbėjosi ir 
kalbasi su Nemunu. Nebūtų Lietuvoje Ne
muno, mažiau tėviškėje būtų buvę žygdar
bių, dainų, poetų — be Nemuno mes ma
žiau turtingi būtume likę. Mirė lietuvis Pi
lėnuose, prie Širvintų ir Giedraičių, prie 

Radviliškio, prie Klaipėdos ir Dauguvos 
krantų, bet Nemuną buvo apgynęs. Dabar 
vėl pavergtas jis seka ir seka laisvės dienų 
istorijos legendą. O ta legenda paprasta, 
nuoširdi, išdidi plaukia sau ir plaukia su 
laiko nemunais... Ta legenda pratęsta se
nųjų sukilėlių, karių, triuškinusių rudosios 
ir raudonosios vergijos nešėjus, pasitven- 
kia viršum Velnio tilto ir su Simo Kudir
kos tragedija išsilieja Atlante, prie Ameri
kos krantų.

Ir visgi. Ar matėme Nemuną nuo Balbie
riškio skardžių, ar buvome Vidgiryje, ar 
pergyvenome Ventėje prie Nemuno žiočių 
rudenišką paukščių atsisveikinimą su juo? 
Gal nuprausė mus lietus, neatsargiai pa
sklidusius Raigardo pievose? Ar nakvojo
me žaibuotą rugpiūčio naktį Punios paši
lėje prie Nemuno? Ar įsivaizduojame Ne
muno bebro naktinėse akutėse džiaugsmą, 
kai jam po ilgo darbo drioksteli į upę dre
bulė?

Daug norėtum paklaust, patirt prie Ne
muno. Kai sunku, reikėtų ateiti prie Ne
muno ir džiaugsmą švęsti prie jo. Deja... 
„numylėtoj mano vietoj gyvena barzdyla“.

O už Nemuno, už Prienų šilo pavergta, 
bet vistiek mūsų brangi Lietuva. Platu, 
erdvu — jei pakilimėlė, tai lėkšta, jei įdu- 
bimėlė, tai sekli. Reikėjo pagyventi Suval
kijos lygumose, kad patirtum ir jų savito 
grožio platybes. Būtina pamatyti Žuvinto ir 
Amalvo palių rasas, audras viršum Ketur
valakių bemiškės, aipmest akimis derlias 
gubas, lygiuosius laukelius, kelelius...

Ant lygaus kelio tai valia valužė... 
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunas plačias dūmas dūmot...

(Putinas)
Lygios ir gražios lygumos ir poetiškos, 

turtingos dr iškilmingos, maištingos ir rūs
čios. Gal todėl jose tiek daug galingų žmo- 
nių-ąžuolų išaugo penktaisiais, devyniolik
taisiais ir dvidešimtasiais metais laisvės 
kovose kovojusių ir nepriklausomybę savo 
tautiečiams nešusių. Lygumos lygios ir gra
žios tiems, kurie supras lygumiišką jų grožį. 
Didelis Lietuvos gamtos turtas yra lygu
mos.

O kai reikės grįžti iš lygumų — kelią Ne
munas pastos. Tilto ieškodami, pateksime į 
senąjį mūsų Kauną. Aleksoto šlaite lyg ant 
slenksčio anksčiau būtume suvirpėję iš 
džiaugsmo: .....Ant panoramos jo žalios
kieno akies nepavilios jo aukštos, baltos se
nos bonės“ — stebėjosi net A. Mickevičius. 
Nūnai ir tos bonės Kremliaus pavergtos, 
kad ir Skęsta, kaip Č. Kudaba sako, šviesių 
langėtų kvartalų vainike.

Tas Vilniaus brolis, ant mūsų krašto krū
tinės brangus kaip akis, kaip gera šlovė, 
kaip sugijusi žaizda, kaip legenda tavo 
gimtinės, kaip tavo nerami jaunystė — 
praėjusi, praeinanti, 'ateisianti...

Kaunas kovotojų, didvyrių miestas: čia 
Vytautas Didysis prisiekė atkeršyti kry
žiuočiams, čia savanoris Eimutis žuvo, be
gindamas savo krašto svečius.

Nuo Kauno link savęs žemaičiai nepri
klausomos Lietuvos laikais nutiesė plentą, 
kad jiems ir jų anūkams į šį didmiestį ar
čiau būtų. Ir važiavo čia jų sūnūs ir duk
ros, kurie, net studentais būdami, čia že
maitiškai „rbkavosi“. Oi žemaičius kaunija 
važiavo įvairiais keliais. Dažnai palei savo 
upę, senas, žemaičius gynusia-s nuo vakarų 
šunriterių, pilis. Čia gi ir Dubysa, upė ra
sota, Maironio labai mylėta ir gražiais žo
džiais pašlovinta. Toliau keliai į žemaičius 
veda pro Raseinius, Kražius ir taip vis gi
lyn ir gilyn, vis didesniais ir didesniais 
įkalniais aukštyn ir aukštyn, peršokant ke
liukus, perbrendant upeliukus, tvoras guls
čiai sudėtas perlipant, kol pagaliau, nuo 
kažkurio kalnelio „toli, horizonte, lyg mil
žiniškas kupstas riogso Šatrija, arčiau ma
žesnieji kalneliai, kuriuose kitąsyk milžinai 
sėdėdami kits kitam degdavo pypkes“, —■ 
rašė Šatrijos Ragana.

Paslaptis gerai išlaikyti moka žemaitiška 
gamta, žemaitiška kalba, senabuitiška pa
saulėjauta. Gražiausią žmogaus gamtojau- 
tos harmoniją galim patirti žemaičiuose. 
Kiek ten dar nesusekto, nesurasto, nepa
tirto, neatkasto. Ar tai senobinėse Gruslau- 
kės Užgavėnėse, ar naujoviškuose Platelių 
festivaliuose — visur darniai skamba sub
tili styga. Darniu sąskambiu virpa ji tarp 
žmogaus ir gamtos. Ir vis nepertempta ir 
nepalaida — skamba ir skamba...

Tad ir nenuostabu, kad žemaičių aukšti- 
kalvėse, tarpukalvėse tiek stebinančio gi
mė. Iš pačios Žemaitijos kilo jos moterys 
Žemaitės, Pelėdos, Raganos... Joms buvo 
prieinama pajusti žemaičio dalios maištin
gumo gelmes, jos sugebėjo nugirsti ir že
maitiškos blezdingos priekaištus mylėti ne
mokėjusiam Kurmeliui: „Nabagėli, nabagė
li! Neglamžavęs, nemylavęs, meilės neno
rėk!“...

Ak, kaip tos didžiosios žemaitės troško 
savo gentainiams laisvės ir laimės!

O kas ten vakaruose? Jūra... Mūsų jūra! 
Mes gyvenom lyg prie lango. Nuo seniausių 
laikų žmonės svajojo apie langus j jūras. 
Mūsų jūra žemaičių žemę skalauja, bet 
brangi ji visiems, nes jos gyvybingi dūžiai 
pasiekė ir pasiekia visus mūsų pavergto 
krašto kampelius. Raseiniškis buvo, o iš
girdęs galingą jos bangų ūžesį prašė:

Ar tą galią suteik, ko taip trokšta širdis, 
Taip galingai išreikšt, kaip ir tu, Baltija.

(Maironis)
Nuo seno pajūris lietuviams buvo tik pa

lange, visai siauru langeliu. O dvidešimt 
trečiaisiais metais pirmą kartą po šimtme
čių ji tapo plačiais iškilmingais vartais.
Pro juos į plačiuosius pasaulio vandenis 
mes išlydėdavome savo tautiečių vairuoja-

TAIP KARIAVO LIETUVIAI

Įdomių žinių apie senesnės Lietuvos lai
kus yra Bernard Connor, M. D., knygoje 
„The History of Poland“, išleistoje Londo
ne 1698 m.

Čia pateikiu porą gabalėlių iš jos.
II tomo skyriuje Letters of Military Af

fairs ten skaitome:
„Prūsams taip pat nereikia žygiuoti už 

Vyslos. Osos ir Drebnico upių. Ir pagaliau 
nereikia vykti (kariauti) už jų Didžiosios 
Kunigaikštystės“ (4-5 psl.).

Atrodo, prūsams ir lietuviams tereikėjo 
kariauti savose žemėse. Autorius žinias 
rinko Lenkijoje. Prūsai čia laikomi lietu
viška dalim. Tuo iš dalies galima paremti 
faktą, kad Žalgirio kautynės įvyko Didžio
sios Lietuvos Kunigaikštijos žemėse. Gali
mas dalykas, tenai dalyvavo lietuvių pusė
je ir prūsai. Tuo reikalu reikia duomenų.

Toliau to paties II tomo Letter of Milita
ry Affairs 24-25 psl. rašoma, kokia karinės 
jėgos proporcija kovojo lietuviai prieš sve
timas kariuomenes:

„Generolas Lesovius su daugiau kaip 
1500 ietininkų nugalėjo daugiau kaip 
40000 maskviečių, iš jų apie 9000 vietoje 
nukovę. Panašiai kitas generolas, Borati
nius, su 2000 raitininkų sumušė 30000 mas
kviečių, nukovęs 7000 jų dr paėmęs visas 
jų patrankas. Panašiai viešpatavo Camene- 
sius, su tiktai 6000 raitininkų įveikė dau
giau kaip 25000 totorių. Ir maždaug tuo 
laiku Tarnovius su 4000 sumušė 22000 tur
kų ir valachų, atimdamas iš jų 52 lauko 
vėliavas (ar patrankas?). Sigmundui II- 
jam viešpataujant, kunigaikštis Radvila 
tik su 7000 įveikė 30000 maskviečių ir 
atėmė iš jų Ūlos pilį. Ir princas Sapieha 
su 5000...“

Kiek tie duomenys ar skaitmenys teisin
gi, nebandau tarti. Bet taip rašė ne lietu
vis ir ne iš lietuviškų šaltinių gautąsias ži
nias skelbė.

Tame leidinyje yra daug ir kitokių įdo
mių žinių apie Lietuvą, lietuvius, buvusį 
Lenkijos ir Lietuvos valdymąsi, tautinius 
ženklus, kariuomenes, uniformas ir t. t.

Alg. Gustaitis

E. VISKANTOS SUKAKTIS

Lietuvoje paminėta 70 m. amžiaus sukak
tis žymaus vertėjo Edvardo Viskantos.

Rašytojų sąjunga suruošė minėjimą Kau
ne.

DANGUS GRIŪVA IR JURGIO 
PAKETURIO KLAJONĖS

K. Borutos raštų serijos penktajame to
me išspausdinti stilizuotų pasakų rinkinys 
„Dangus griūva“ ir folkloro motyvais pa
rašyta apysaka „Jurgio Paketurio klajo
nės“.

„LADARCHO SISTEMA“

Įvairios JAV moterų tarybas savo rezo
liucijose dažnai mini „idealią Ladarcho 
sistemą“. Mat, Indijos Ladarcho miestas, 
kaip mano amerikietės, tikras rojus mote
rims. čia kiekviena suaugusi gyventoja tu
ri tris — keturis vyrus, kurie dirba visus 
ūkio darbus. O jeigu kuris nors vyras užsi
traukia žmonos nemalonę, jis ištremiamas 
į vietinį vienuolyną.

SKOTO TAUPUMAS

Susižiedavęs sūnus rašo tėvui laišką:
— Brangus tėve, atsiųsk man 10 šilingų, 

noriu su savo sužadėtine padaryti foto nuo
trauką ir tau atsiųsti.

Tėvas rašo atsakymą ir prideda 5 šilin
gus:

— Siunčiu penkis šilingus, nufotografuok 
savo sužadėtinę ir atsiųsk. Tave gerai žinau 
ir be fotografijos.

PORTUGALŲ IR ISPANŲ KALBOMIS

Kovo mėn. Brazilijoje, Sao Paulo mieste, 
pradedamas leisti Eltos biuletenis portuga
lų kalba. Jis buvo kurį laiką sustabdytas. 
Biuletenio redaktorius — prel. Pijus Raga- 
žinskas, redakcijos nariai: Jonas Valavičius 
ir kun. Pranas Gavėnas. Argentinoje ligšiol 
buvo leidžiamas biuletenis ispanų kalba. 
Jis atnaujinamas, ir jo redaktorium sutiko 
būti prof. dr. Julius Kakarieka. (ELTA)

mus laivus. To anksčiau mūsų pajūryje nie
kad nebuvo.

Ant baltųjų Nidos kopų žengsime pasku
tinį žingsnį, atsignįšime atgalios ir nuo 
aukščiausios, nuolat smilkstančios lyg au
kuro kopos palydėsime saulę. Ramybė ap
gaubs tarpukopius. nurims pušys Anykščių 
šilelyje, šilagėlė ant Budakalnio prie Igna
linos, nurims Dusia ir Vištytis, net dangus 
mėlyna tyla prisimerks. Tik Baltija ir šir
dis gentainių čia prie jūros, Gedimino kal
no pašlaitėje. Kremliaus kalėjimuose ar Si
biro taigose kenčiančių ar laisvuose kraš
tuose gyvenančių — visur nepaliaus plakti, 
kaip ir tu, Baltija...“ ...nes per amžius pla
čių nenutildai bangų“.

Kur tu dabar bebūtum — Kremliaus pa
vergtoje tėvynėje, Sibiro taigose ar už pla
čių vandenų, kokia kalba bekalbėtum — 
sava ar kita, jau tau gimtąja, žinok, kad 
yra tava šalis, tavo senoji tėviškė — „šalis 
ta Lietuva vadinas“.
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EUROPOS LIETUVIS Nr. 14 (1204)

Europos Lietuvių Kronikų KOMUNISTAI NESUGEBA ATSIKIRSTI
PAMALDOS LIETUVIŲ NAMUOSE

Balandžio 16 d., Suvažiavimo metu. Lie
tuvių Namuose pamaldos įvyks 10 vai. ry
tą.

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.

XIX-JI EUROPOS LIETUVIŲ STUDIJŲ 
SAVAITĖ

įvyks liepos 17-24 d. d. Stuttgarte, Hohen- 
heime, Katalikų Akademijos patalpose, kaip 
ir praėjusiais dviem metais.

Visuomeninių organizacijų bei studijų sa
vaitėmis besirūpinančių asmenų posėdyje 
moderatorium išrinktasis žurnalistas V. 
Banaitis dėl pablogėjusios sveikatos yra pa
prašęs dr. K. Čeginską jį pavaduoti.

Meninę komisiją sudaro dr. J. Grinius, 
mok. A. Krivickas ir kun. K. Senkus.

Organizaciniais reikalais rūpinasi Alina 
Grinienė ir stud. M. Landas.

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 2,30 sv. E. 
Dičpetrienė, po 1,90 sv. A. Stankevičius ir 
J. Lingė, 1,40 sv. J. Eringis, po 0,90 sv. A. 
Kadžionis ir J. Matulevičius, po 0,40 sv. E. 
Purželienė, K. Ežerinskas, A. Lipner, J. 
Zinkevičius ir B. Puodžiūnienė, 0,20 sv. R. 
Karalius ir 0,11 sv. E. Lukošaitis.

LONDONAS
MARGUČIŲ BALIUS

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

Pradžia 7.30 vai.
Įėjimas 50 penų.

„DAINAVOS“ SUSIRINKIMAS

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

Valdyba

DERBY
Pakeista diena

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

MANCHESTERIS
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus valdyba 
balandžio 9 d., sekmadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose šaukia skyriaus narių susirinkimą.

Visi nariai prašomi susirinkime dalyvau
ti. Bus renkama nauja skyriaus valdyba ir 
atstovas į metinį DBLS suvažiavimą.

Skyriaus Valdyba

CORBY
nepriklausomybės minėjimas

Ketteringo-Corbio skyrius pirmininko 
pastangomis kovo 18 d. surengė kuklų, bet! 
jaukų Lietuvos nepriklausomybės minėji
mą, į kurį susirinko neperdaugiausia tau
tiečių. Susirinkusius papildė Nottinghamo 
ekskursija ir programos išpildyti atvykusi 
grupė. Prisidėjo dar vienas kitas iš Derbio, 
Leicesterio ir iš Northamptono.

Minėjimą pradėjęs skyriaus pirmininkas 
A. Navickas pasveikino susirinkusius ir 
padėkojo už atsilankymą ir paprašė tylos 
minute pagerbti žuvusius karius ir partiza
nus. Paskaitą skaitė J. Zokas. Paskaita bu
vo trumpa1, bet įdomi. Paskaitininkas ap
žvelgė 1940-1941 m. ir vėlesnius laikus. Po 
to pradėta E. Vainorienės vedama progra
mėlė. Užbaigai sugiedotas Lietuvos himnas.

Po programos buvo loterija. Kas dar jau
tėsi stiprių kojų, tai ir pasišoko. Nebuvo 

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

ruošia savo tradicinį pavasario balių 

ŠEŠTADIENĮ, 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.

pamirštas ir alutis su balta putele, nes be 
jo ir negali būti joks lietuviškas subuvi
mas.

Dabar lauksime kitų minėjimų.
J. Liobė

VOKIETIJA
L1TAUISCHE LITERARISCHE

GESELLSCHAFT

Patirta, kad dar praeitų metų lapkričio 
mėn. Gronau mieste, ties Hannoveriu, bu
vo įsteigta „Deutsch-Litauische Litera- 
rische Gesellschaft". Naujoji draugija pasi
vadino 1879 m. Tilžėje įsteigtosios ir 1925 
m. nustojusios veikti „Litauische Litera- 
rische Gesellschaft“ įpėdine. Steigimo vieta 
pasirinktas Gronau miestas, nes ten gimė 
dr. Sauerweinas-Girenas. Jis ten ir palaido
tas.

Draugijos įsteigimo aplinkybės sukelia 
kai kurių minčių. Jos įsteigimą aprašė „Ne
muno krašto“ žurnalas, leidžiamas Vakarų 
Vokietijoje ir remiamas kažkokių „paslap
tingų“ šaltinių „iš anapus“. Steigėjais pa
sirašė 6 asmenys, tarp kurių yra H. Ma
salskis, pernai išleidęs brošiūrą vokiečių 
kalba apie Sauerweiną-Girėną, L. Baldauf- 
Jurgutytė, lietuvių kalbos lektorė Muenche- 
no universitete, ir A. Kurschat, kalęs iš 
Mažosios Lietuvos garsiosios lituanistų šei
mos ir leidžiąs Muenchene lietuvių-vokie
čių kalbų žodyną, kurio išėjo jau 2 tomai.

Tarp steigėjų pasigendame žinomesnių 
lietuvių kultūrininkų Vokietijoje. Matyt, 
jie nebuvo kviečiami ar atsisakė prie tos 
organizacijos steigimo prisidėti.
nį vokiečiųkalba,.Mitteilungen der Deutsch

Draugija jau išleido savo pirmą biuletenį 
vokiečių kalba „Mitteilungen der Deutsch- 
Litauischen Literarischen Gesellschaft“, 
kuriame — tur būt, neatsitiktinai — aptin
kame mintis ir išvedžiojimus, primenančius 
vilniškio „Gimtojo Krašto“ ir „Kultūrinių 
ryšių su užsienio lietuviais komiteto" sti
lių... (g)

MIRUSIEJI
A. a. Magdalena šeferienė-Achenbachai- 

tė, gimusi 1892 m. liepos 14 d., Liubavo pa
rapijoje, Marijampolės apskrityje, mirė 
1972 m. ikovo 6 d. Vechtos senelių prieglau
doje.

A. a. Magdalena Šeferienė buvo uoli ir la
bai paslaugi moteris. Gyveno tikėjimu. Mo
kėjo praktiškai gyventi ir nuolat be dauge
lio žodžių melstis ir dirbti. Buvo labai jaut
ri artimo skausmui, vargui, nelaimei. Visa
da skubėjo kitiems pagelbėti. Niekad ne
laukė atlyginimo, padėkos, pagarbos. Buvo 
ta uolioji bitutė, kuri mokėjo bažnyčioje ir 
mūsų Bendruomenėje atlikti tyliai ir ne 
komplikuotai pagrindinius darbus. Jinai vi
sada dalyvaudavo lietuviškose pamaldose, 
susirinkimuose; religinėje ir tautinėje veik
loje. Visų buvo gerbiama dėl gerų charak
terio savybių. Visų laukiama dėl sumanios 
globos bed gerų darbų. Mokėjo gyvenime1 
greit ir teisingai susiorientuoti ir iš sun- 1 
kiaušių gyvenimo pinklių išsisukti be 
skriaudos artimui. Jinai pergyveno du ka
rus, daug ligų pavojų, nemaža persekioji
mų. Visada mylėjo jaunimą, gerbė šeimas, 
rūpinosi Bažnyčios ir Bendruomenės reika
lais. Buvo pavyzdinga katalikė, šviesi są
moninga lietuvaitė. (Aušros Vartai)

MECHANIZUOTA MOČIUTĖ...

— Bobute, mama, tėveli, pasek pasaką, — 
dažnai mus prašo mūsų mažieji, ypač kai 
ateina metas jiems eiti į lovą.

Ši problema palengvės, jei įsigysite nau
jai pasirodžiusią ilgo grojimo plokštelę Sek 
pasaką, įkalbėtą Laimos Rastenytės, muzi
ka Dariaus Lapinsko. Viso keturios ilgos 
pasakos. Plokštelės kaina su persiuntimu 
£2,75.

NAUJAI GAUTI leidiniai:
J. M. Puikūno MĮSLĖS. (Per tūkstantį mįs
lių). 174 psl. Kaina £1,55.
J. Kralikauskas VAIŠVILKAS, istorinis ro
manas. 234 psl. Kaina £1,90.

Plokštelės ir knygos gaunamos: DAINO
RA, Pniory Rd. Kew, Surrey.

1971 m. kovo 3-5 d. d. Vilniuje įvykęs 
Lietuvos kom. partijos (Maskvos padali
nio) 16-sis suvažiavimas reiškė susirūpini
mą dėl lietuvių išeivių Vakaruose veiklos
— ideologinėje srity — pagyvėjimo. Komu
nistai pažymėjo reikalą daugiau dėmesio 
skirti „buržuazinės ir smulkiaburžuazinės 
ideologijos, lietuviškosios nacionalistinės 
emigracijos veiklos demaskavimui, reakci
nės klerikalizmo esmės ir jo ryšio su bur
žuaziniu nacionalizmu atskleidimui“.

Po to sekė visuomenės mokslų (tiksliau
— marksizmo-leninizmo) srity dirbančių 
lietuvių mokslininkų įjungimas į kovą prieš 
tą Vakarų skleidžiamąjį antikomunizmą. Ir 
tuo būdu veiklai derinti susidarė dvi tokios 
aiškintojų, demaskuotojų grupės: pirmoji, 
svarbiausia — „Užsienio ideologinių srovių 
tyrinėjimo probleminė taryba“ (ji įeina į 
Gamtos ir visuomenės mokslų koordinavi
mo tarybą prie Lietuvos Mokslų Akademi
jos prezidiumo), antroji, vadinamoji „pro
bleminė grupė, nagrinėjanti užsienio ideo
logines sroves bei antikomunizmo kritikos 
klausimus“ (šioji sudaryta filosofijos, tei
sės ir sociologijos skyriaus Mokslų akade
mijoje, Istorijos instituto, filosofijos sekto
riuje).

Ką veikia griozdiškų pavadinimų Taryba 
ir grupė?
Abi grupės neseniai, atrodo, sausio vidu

ry, Vilniuje surengė „mokslinę konferenci
ją“ — antikomunizmo ir, kaip paskelbta 
„Tiesoje“ (Nr. 21) „lietuvių nacionalistinių 
emigrantų veiklos kritikos“ klausimais.

Pirmosios grupės, pavadintos Taryba, 
pirmininku yra akademikas Vladas Niun
ka, pagarsėjęs Vatikano, jo veiklos puolė
jas. Kiti konferencijoje kalbėję yra žinomi 
ateistai bei marksizmo skleidėjai. Jie laiky
tini abiejų grupių svarbiausiais tyrinėto
jais. Jų pavardės: istorijos mokslų kandi
datas Jonas Aničas, filosofijos mokslų 
kand. A. Gaidys, istorijos mokslų kandida
tas Antanas Balsys, Justinas Lazauskas, fi
losofijos mokslų kand. Valentinas Lazutka 
ir Stasys Laurinaitis. Dar kalbėjo ir rusas 
V. Portniaginas.

Konferencija laikytina tyrinėtojų veik
los pristatymu visuomenei. Jų gi veikla 
verčia spėti, kad Lietuvos komunistai rim
tai susirūpino išeivių ideologijos ar vadi-

LIUTIKO
LIETUVIAI VEIKIA NAU.T. 

ZELANDIJOJE

Lietuviai gyvena ir dirba Pacifiko saloje 
— Naujoje Zelandijoje. Gyventojų yra dau
giau kaip 2 milijonai, imigrantų skaičius 
vis kyla. Tik 1946-56 m. salon atvyko dau
giau kaip 180.000 imigrantų, iš kurių 4584 
pabėgėliai nuo komunistinio režimo. Dau
giau kaip 90 proc. gyventojų yra anglų kil
mės. Romos katalikų tėra apie 15 proc.

Pirmasis lietuvis N. Zelandijon atvyko 
1888 m., vėliau, 1926 m., Aucklandą pasiekė 
du lietuviai jūrininkai. 1949 m. atvyko pir
moji didelė 170 lietuvių grupė, antroji 1950 
m., vėliau mažesni būreliai. 1959 m., LE ži
niomis. N. Zelandijoje buvo 251 lietuvis.

Lietuvių daugiausia gyvenama šiose vie
tovėse: Aucklande ir jo apylinkėse, Wel- 
lingtone su apylinkėmis, Christchurch ir 
Dunedin su apylinkėmis.

Lietuviai turi Bendruomenę, organizuoja 
minėjimus. Veikia ir tautinių šokių grupė. 
Liet. Bendruomenės N. Zelandijoje Krašto 
Valdybai nuo 1953 m. eilę metų vadovavo 
Česlovas Liutikas.

Lietuvis vadovauja ir baltams
Česlovo Liutiko, nepr. Lietuvoje žinomo 

Šiaulių veikėjo, veikla tolimoje saloje svar
bi ir įsidėmėtina. Jis, būdamas N. Zelandi
jos Baltų Klubo pirmininku (būstinė Auck
land mieste), taip pat ir Pavergtųjų Tautų 
Asamblėjos atstovas N. Zelandijoje, per vi
są eilę metų yra kreipęsis su raštais, pro-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — balandžio 9 d., 12.15 vai., St. 

Ignatius baž.
DERBYJE — balandžio 9 d., 11 vai., Brid

ge Gate.
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.

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.

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

VEIKLA PRIEŠ ANTIKOMUNIZMĄ IŠEIVIJOJE

namosios propagandos poveikiu Lietuvos 
gyventojams, aišku, ir jaunimui. Dėl to jie 
kalba apie naujus išeivių metodus (A. Bal
sio aiškinimai „Komuniste“, Nr. 12, 1971) 
ar apie antikomunizmą, kuris virtęs inte
lektualiniu. atseit, tobulesniu už anksčiau 
buvusį.

Niunka pripažino: komunistai nesugeba 
atsikirsti
„Tarybos“ pirmininkas Vladas Niunka 

minėtoje konferencijoje pirmasis pažymė
jo. kad išeivių antikomunizmas, ligi šiol bu
vęs „šmeižikišku“, dabar virtęs „intelek
tualiniu“. Pritraukiami mokslininkai, nau
dojamos statistikos. Dėl to, Niunka teigia, 
reikalinga esanti gili, argumentuota, tų 
priešų teiginių kritika (išvada: ligi šiol ko
munistai nesugebėdavę tinkamai, argumen
tuotai teikti atkirtį tiems priešams užsie
ny).

J. Aniičas pažymėjo, kad klerikaliniam 
antikomunizmui išeiviai skirią pagrindinį 
vaidmenį. Kartoja seną teiginį, kad emig
rantų klerikalų organizacijoms vadovauja 
Vatikanas, 'kad jose veikia hitlerininkų tal
kininkai.

A. Gaidys aiškino, kad išeivija nesanti 
vienalytė. Vadinamieji liberalai, esą, blai
viau vertina padėtį Lietuvoje. Jis mano: su 
išeivijos dalimi galimas „tam tikras dialo
gas“.

A. Balsys nagrinėjo antikomunizmo me
todus. Esą, per radijo informaciją „mani
puliuojama masių sąmonė“. Rusas V. Port
niaginas susirūpino išeivių radijo propa
ganda, jos tariamuoju cinizmu, jai skiria
momis didelėmis lėšomis.

J. Lazauskas stengėsi atsikirsti, kad ko
munizmas ir totalitarizmas esą vienas ki
tam artimi. Jo argumentas — sovietai nu
galėję nacių Vokietiją... Jis puolė JAV 
mokslininką Z. Brzezinskį, dar Hanną 
Arendt ir kt. V. Lazutka aiškino tautos są
voką ir teigė, kad išeiviai trukdą bendrauti 
su „tarybų Lietuva“. Pagaliau St. Laurinai
tis vėl kartojo senus teiginius, kad rezisten
cija Lietuvoje tebuvęs „ginkluotų gaujų te
roras prieš Lietuvos darbo žmones“.

Visi pasisakymai liudija partijos pradė
tą kryptį — griežčiau kovoti su išeivių 
veikla, jos poveikiu Lietuvai. Tai įrodo jos 
pajėgumą. Kad toji veikla komunistų laiko-

INICIATYVA
testais, memorandumais į daugybę NZ 
įstaigų, vyriausybę. Bažnyčios vadovybę, 
taip pat ir į Jungtines Tautas.

Čia pateikiami tik kelių 1971 m. mėnesių 
Č. Liutiko, Baltų Klubo pirmininko, veik
los pavyzdžiai.

1971 m. liepos 27 d. Č. Liutiko pasirašy
tas laiškas buvo pasiųstas Metodistų Bažr 
nyčios pirmininkui Fordui, keliavusiam į 
Vietnamą. Liutikas paklausė: „Kur jūs bu
vote, kai buvo okupuotos Vengrija, Čeko
slovakija, Baltijos valstybės ir šimtai tūks
tančių žmonių buvo išžudyta?“ Laiškas bu
vo dar pasiųstas „NZ Herald“ dienraščiui ir 
JAV Konsului.

Taip pat pernai, spalio 5 d., tas pats Liu
tiko vadovaujamas Klubas .kreipėsi į Jungt. 
Tautas New Yorke, kėlė politinių kalinių 
Sovietuose klausimą, reikalavo visoms tau
tybėms suteikti vienodas tautines, religines 
ir kultūrines teises. Gruodžio 10 d. kitame 
laiške J. Taut. Gen. Sekretoriui nurodyta į 
pavergtųjų tautų likimą ir prašyta reika
lauti iš Sovietų Sąjungos, kad ši Žmogaus 
Teisių Deklaracijos dėsnius naudotų ir R. 
Europos tautų tarpe. Taip pat reikalauta 
pavergtose tautose laisvų rinkimų suvere
numo siekiant.

Daugiausia pats Č. Liutikas redagavo 
raštus, kuriuose nurodyta į sovietų okupa
ciją, kunigų nuteisimus, Baltijos kraštų ru
sinimą ir kt. Jis 1971 m. pabaigoje kreipėsi 
į Weliingtono miesto arkivyskupą. Šių me
tų sausio 14 d. gavo palankų atsakymą iš 
jo ir N. Zelandijos kardinolo Peter. Abu 
rašė: „Mes labai susirūpinę sovietų elgesiu 
Lietuvoje ir kitose Baltijos valstybėse“.

1971 m. gruodžio 20 d. Č. Liutikas gavo 
dabartinio man. pirmininko J. Marshall 
laišką. Numatytas Liutiko ir min. pirminin
ko pasikalbėjimas.

Daugiausia vieno Liutiko iniciatyva taip 
pat 1971 m. gruodžio mėn. atkreiptas dė
mesys į komunistų propagandą, veikiančią 
N. Zelandijos ne tik pramonėje, bet ir kul
tūros ir socialiniam gyvenime. Liutikas tei
gė: „Esu eilinis dirbantysis ir, gal būt, la
biau pastebiu tą mūsų bendruomenės vėžį“. 
Teisingumo ministeris Liutikui dėkojo ir 
kvietė toliau stebėti komunistų veiklą N. 
Zelandijoje. Apie Č. Liutiko pastangas ra
šė ir vietos spauda.

Č. Liutikas, Baltų Klubo pirmininkas, pa
siuntė daugiau kaip 20 laiškų su priedais 
apie komunistinę veiklą, žinią apie kun. 
Zdebskio nuteisimą bei komunistų prie
spaudos aprašymą. Visa tai gavo parlamen
tarai, miesto burmistrai, dvasiškuos atsto
vai ir kiti.

Tai daugiausia vieno Č. Liutiko tik ke
lių mėnesių veikla. Jis net pašto išlaidas 
padengia iš savo kišenės. Kai kuriais atve
jais Liutikui talkininkauja darbštus Klubo 
sekretorius latvis Alberts Brunners. (E)

ma dš tikrųjų svarbia, liudija ir „Tiesos“ 
straipsnio antraštė: „Nuodais užtaisytas 
ginklas“. (ELTA)

A. SNIEČKUS NEPATENKINTAS

A. Sniečkus, kalbėdamas apie liaudies 
švietimą š. m. vasario 24 d. Vilniuje įvyku
siame Lietuvos komunistų partijos CK ple
nume, palietė ir jaunimo 'auklėjimą bei Lie
tuvos komunistams vis ramybės neteikian
čias Vakarų įtakas. A. Sniečkus, atrodo, tu
rėjo galvoje Vakaruose gyvenančių lietu
vių siunčiamas radijo transliacijas dr kitas 
priemones, kuriomis, anot Sniečkaus žo- 
džiVį, „šmeižiama tarybinė tikrovė“.

štai keli Sniečkaus teiginiai, pasakyti va
sario 24 d. ir Vilniaus laikraščių, jų tarpe 
„Tiesos“, paskelbti vasario 29 d. laidose: 
„Dabartinė buržuazinė ideologija, kurios 
pagrindinis ginklas yra antikomunizmas, 
įvairiais būdais siekia prasiskverbti į jau
nimo sąmonę, pasėti ten apolitiškumą, ni
hilizmą, abejingumą socialistinei tikrovei, 
propaguoti nacionalizmą, palaikyti religi
nes atgyvenas. Šmeiždami tarybinę tikrovę, 
mūsų priešai, jų tarpe lietuviškieji buržua
ziniai nacionalistai užjūryje, norėtų suar
dyti moralinę-poli'tinę tarybinės liaudies 
vienybę, pakirsti jaunimo pasitikėjimą vy
resniųjų kartų iškovojimais, komunistinė
mis idėjomis ir idealais...“

Dėl to A. Sniečkus para,gino dar labiau 
stiprinti kovą prieš daugelį metų nenugali
mą baubą — antikomunizmą. (ELTA)

LIAUDIES DAINŲ KATALOGAS
Lietuvoje dirbą lietuvių kalbos ir litera

tūros instituto folkloristai, pasinaudodami 
lietuvių tautosakos rankraštynu, sudarė lie
tuvių liaudies dainų katalogą. Jis, pasak 
„Komj. Tiesos“ (Nr. 4, vas. 27 d.), liudija, 
kokius poezijos turtus yra sukūrusi lietu
vių tautai.

Katalogas apima apie 400.000 dainų už
rašymų. Atsakoma į daugelį mokslininkus 
bei praktikus dominančių klausimų. Dabar 
jau nustatyta, kad, pvz„ darbo dainų Lietu
voje sukurta 904, rinkėjai yra užrašę dau
giau kaip 20.000 variantų ir 4026 melodijas. 
Kataloge užfiksuota daugiau kaip 2500 ves
tuvinių, daugiau kaip 1000 meilės, apie 
1000 karinių istorinių dainų su jų varian
tais.

Pasirodo, kad populiariausia lietuvių 
liaudies daina vaizduoja tėviškėn parskren
dančių gegute pavirtusią martelę. Šios dai
nos ligšiol užrašyta beveik 1500 variantų. 
Išleistas katalogas, manoma, palengvins 
folkloristams parengti sistematinį liaudies 
dainų leidinį. Surinktų lietuvių liaudies 
dainų ligi šiol paskelbta tik nedidelė dalis 
— apie 5 proc. (ELTA)

MIRĖ ALEKSANDRAS BARŠAUSKAS
Gavau liūdną žinią iš Lietuvos, kad sau

sio mėn. Kaune mirė Aleksandras Baršaus
kas. Velionis gimė ir augo Gižų km. ir vis., 
Vilkaviškio aps. Vidutinio didumo ūkyje, 
kuris buvo prie pat Gižų miestelio, užaugo 
septyni broliai ir viena sesuo. Kai kurie jų 
baigė aukštuosius mokslus, bet dėl to nie
kad nesikėlė į aukštybes ir gražiai sugyve
no su visais žmonėmis. Brolis Kazimieras 
(miręs 1964 m.) buvo Kauno universiteto 
profesoriumi, Vladas (irgi jau miręs) Lie
tuvos kariuomenės majoras, ilgą laiką tar
navo 9 pėstininkų pulke. Jonas (jo likimas 
man nežinomas) — mokytojas, Juozas gy
vena Kaune ir yra inžinierius architektas.

Kiek prisimenu, Aleksandras buvo gimęs 
apie 1902 m. Karinę prievolę atliko 2 Ulo
nų pulke ir užsitarnavo puskarininkio 
laipsnį. Vėliau visą laiką tėviškėje ūkinin
kavo. Mėgo sportą, ypač įrankių gimnasti
ką ir vasaros gegužinėse išpildydavo įvai
rių sporto pratimų. Dalyvavo visuomeninė
je veikloje, mėgo linksmai praleisti laiką, 
visuomet buvo gyvas, judrus ir drąsiai vyk
dydavo savo sumanymus. Dalyvavo Šaulių 
Sąjungoje ir kurį laiką ėjo (17) Gižų šau
lių būrio vado pareigas. Vėliau tas parei
gas man teko iš jo perimti, kartu dirbome 
šaulišką darbą ir gražiai sugyvenome. Tai 
buvo laimingos ir nepamirštamos laisvos 
Lietuvos dienos. Kada velionis apsigyveno 
Kaune ir ką ten veikė — nežinau, nes karo 
veiksmų eigoje jau neteko susitikti.

Giminės, pildydami velionies prašymą, jo 
palaikus palaidojo Gižuose. Vainikais pa
dengtą karstą daug mašinų iš Kauno atly
dėjo į Gižus. Pirmiausia nuvežė į jo gim
tuosius namus, kur jau laukė susirinkusi 
minia gižiečių. O iš ten per miestelį nuly
dėjo į Gižų kapines. Buvo atkastas jo mo
tinos kapas, ir bendroje duobėje šalia moti
nos jis palaidotas. Namuose 'ir kapinėse pa
sakyta kalbų, ir ant kapo sudėta daug vai
nikų. Palaidotas sausio 25 d. Dalyvavo 
daug giminių, apylinkės gyventojų ir bu
vusių gižiečių, kurių dauguma jau yra iš
sisklaidę po visą Lietuvą.

Brangus ir nepamirštamas laisvės dienų 
ginklo drauge Aleksandrai! Tau iškeliavus 
amžinybėn, aš su liūdesiu iš tolimos Angli
jos tariu tau paskutinį šaulišką sudiev, o 
tavo giminėms ir artimiesiems reiškiu gi
liausią užuojautą. Ramiai ilsėkis, pasirin
kęs sau amžiną poilsį gimtojo kaimo kapi
nėse ir mylimos motinos globą.

Viktoras Zdanaitis
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