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BALTŲ INFORMACIJOS II 

KONFERENCIJA

Balandžio 15-16 d. d. ties Vašingtonu, 
Maryland valst., Sheraton Inn viešbuty, 
įvyko antroji Šiaurės Amerikos Baltų In
formacijos konferencija. Šiais metais jos 
rengėjas buvo Jungtinis Baltų Amerikie
čių Komitetas Vašingtone. Rengėjų Komi
teto sudėty buvo iš lietuvių — dr. Jonas 
Genys, estų — Juhan Simonson ir iš latvių 
— dr. Ilgvars J. Spilners.

Konferencijoje dalyvių buvo daugiau 
kaip 150. Lietuvių ir latvių buvo maždaug 
tiek pat, kiek mažiau estų. Rengėjai buvo 
pažymėję, kad, greitai kintant tarptautinei 
padėčiai, artinantis galimai JAV preziden
to R. Nixono kelionei į Maskvą bei taip pat 
galimai, sovietų įkyriai peršamai, Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo konferenci
jai (jos padariniai galės turėti lemiamos 
Įtakos Baltijos kraštų ateičiai), dabar pats 
laikas apsvarstyti Baltijos valstybių trage-

UL YJE
— Londone 3 jauni ukrainiečiai buvo 

nuteisti sąlyginai po 3 metus, ukrainietė 2 
metams, kad praeitais metais ruošėsi sude
ginti Sov. Sąjungos atstovybei priklausantį 
pastatą, keršydami už persekiojimus Ukrai
noje.

— Londone teismas atmetė skundą poli
cininko, kuris apskundė merginą, kad ji 
metė į jį kvadratinės inčės didumo šokola
do plytelę.

— Išbuvęs Britanijos lordų rūmuose 22 
metus, lordas Leicesteris pirmą kartą da
bar pasakė kalbą debatuose dėl gamtos ap
saugos (jo tėvas niekada nepasakė kalbos, 
senelis pirmąją kalbą pasakė išbuvęs rū
muose 32 m., o prosenelis išbuvo rūmuose 
67 metus dr niekada nekalbėjo).

— JAV federalinė komisija ryžosi nu
bausti tris aspirininius vaistus gaminančias 
firmas, kod jos skelbia tokias savo gaminių 
gydomąsias ypatybes, kurios nėra įrodytos, 
dr firmos dvejis metus turės skelbti atitai
symus ir tam reikalui išleisti ketvirtadalį 
skelbimams numatytosios sąmatos.

— Britų Ekonomikos institutas paskelbė, 
kad krašte esama daugiau kaip 150 tūkst. 
tokių nedirbančiųjų, kurie registruojasi 
kaip bedarbiai ir gyvena iš socialinio drau
dimo pašalpos, nes jiems taip geriau patin
ka, 100 tūkst., kurie neoficialiai dirba, bet 
.ima ir socialinio draudimo pašalpas kaip 
bedarbiai, 400 tūkst., kurie yra laikinai 
tarp darbų, 200 tūkst. tokių bedarbių, ku
rie fiziškai netinka dirbti, taigi tikrų be
darbių galį būti apie 150 tūkst.

— Anais laikais, kai romėnai valdė Iz
raelį, Mirusioji jūra buvo kaip ir gydomoji 
maudykla, nes joje yra gydomųjų minera
lų, tai ir dabar vyriausybė paskyrė porą 
milijonų dolerių padoresniems įrengimams, 
ir jau 400 danų gydosi odos ligas, bus tuoj 
statomi prabangūs viešbučiai, ir naujas biz
nis sužydės.

— Amerikiečiai, japonai, britai, prancū
zai ir kitų kraštų piliečiai esą užvertę Peki
ną prašymais išduoti jiems vizas įvažiuoti 
į Kiniją, tų prašymų esą dešimtys tūkstan
čių, bet labai retas tegausiąs teigiamą at
sakymą, nes Kinija dar turinti laukti porą 
trejetą metų, kol susidarys sąlygos tokiems 
lankytojų kiekiams priimti.

— Užimti britų „New Statesman“ savait
raščio redaktoriaus vietai buvo paduota 
daugiau kaip 90 prašymų (tarp tų pasisiū
liusių daugiau kaip 50 buvę tikrai rimti 
kandidatai).

— Ispanijoje nusižudė 65 m. amžiaus 
amerikietiškių ir britiškų filmų aktorius 
George Sanders.

— Eritai žada iš naujo pradėti judinti 
klausimą, kad iš Spandau kalėjimo Berly
ne būtų paleistas po karo nuteistasis Ru
dolfas Hessas, dabar jau 78 m. amžiaus, 
vienintelis to kalėjimo įnamis, ir Sov. Są
junga, sakoma, šįkart būtų linkusi pritarti, 
kad reikia paleisti, bet sąlyga: tegu V. Vo
kietija patvirtina savo su Sov. Sąjunga ir 
Lenkija pasirašytąsias sutartis.

— Britanijos vyriausybė pripažįsta, kad 
prez. Sadatas tiesą sakė, kai minėjo, jog 
Egiptas gauna ginklų iš Britanijos, tik 
esanti netiesa, kad tie ginklai ateiną per 
kažkokius tarpininkus: jie tiekiami tiesio
giai.

— Britanijos pramonė dėl streikų per 
šių metų pirmuosius tris mėnesius neteko 
12.439.000 darbo dienų (pernai per visus 
metus 13,5 mil.).

— Mirė buvęs Ganos diktatūrinis prezi
dentas dr. Nkruma.

G. Gasiūnienei ir šeimai dėl 
inž. A. Gasiūno mirties 

nuoširdžią užuojautą reiškia
DBLS Gloucesterio Skyriaus Valdyba

dijos duomenis, pareikšti pažiūras bei savo 
tarpe išsiaiškinti, kokie ėjimai, ypač stra
teginiu atžvilgiu, šiuo metu mums naudin
giausi.

Konferencijoje svarstyti šie klausimai: 
dabartinė padėtis Baltijos valstybėse, prie
monės skleisti informacijai apie Baltijos 
valstybes, šaltiniai žinių apie Baltijos vals
tybes, reikalas pagerinti informaciją apie 
Baltijos valstybes ir galima kryptis veiks
mų, siekiant pagerinti padėtį Baltijos vals
tybėse.

27 pranešimai konferencijoje. Konferen
cijoje pranešimus pateikė net 27 kalbėtojai. 
Dėl pakviestų prelegentų gausos nebuvo 
įmanoma išdiskutuoti visos eilės klausimų.

Iš svečių kalbėjo du amerikiečiai — dr. 
F. G. A. Kraemer, žinomas strateginių 
klausimų žinovas, istorikas bei paskaitinin
kas — ir JAV Kongreso Atst. Rūmų na
rys, Lawrence J. Hogan, kalbėjęs konferen
cijos banketo metu.

Konferenciją rengėjų vardu pradėjo dr. 
Jonas Genys, ir invokaciją sukalbėjo estų 
liuteronas U. Petersoo. Dr. Genys pažymė
jo: esame susirūpinę savo tautomis, padėti
mi jose, tikimės apsvarstyti dabartinę pa
dėtį Baltijos valstybėse, numatyti geriau
sias priemones savo kraštams padėti. Dėl 
to buvo ir spaudos konferencija.

Genio nuomone, svarbu pateikti baltų 
pažiūras, artėjant galimai prez. Nixono ke
lionei į Maskvą, svarbu užkirsti kelią pa
žiūroms, kad niekas nesidomi Baltijos vals
tybių likimu. Iš viso tenka apeliuoti į pa
saulio sąžinę, ir dabartiniu metu reikia kel
ti griežtą balsą.

Dr. Kraemer apie Baltijos tautų 
rusinimą
Pagrindinis amerikiečių kalbėtojas buvo 

dr. F. G. A. Kraemer, buvęs Harvardo pro
fesorius. Jis savo pranešime gyvai, vaiz
džiai nušvietė šių dienų padėtį, iškėlė ru
sinimo pavojus Baltijos valstybėse. Jo 
nuomone, jei dabartinėje okupuotoje Lie
tuvoje lietuvių skaičius siekia dar 80 proc., 
tai įmanoma tik dėl didelio gimimų skai
čiaus ir dėl to, kad lietuviai prisirišę prie 
religijos. Dr. Kraemer pateikė eilę pavyz
džių, ypač Anglijos, kai jai 1940 metais te
ko išvengti nacių invazijos. Jo žodžiais, 
„dėkite pastangas savo kraštų laisvei at
gauti“.

Paskaitininkas skatino baltiečius nuolat 
kelti laisvės klausimą, „spinduliuoti kitų 
tarpe“, reikalauti veiksmų. Po Kraemerio 
pranešimo buvo kilusios gyvos diskusijos, 
ir jose ypač gyvai reiškėsi lietuviai. Disku
sijų metu svečias pabrėžė mintį: palaiky
kite nuolat gyvą Baltijos valstybių klausi
mą. Jis dar pridūrė, kad nacionalizmo nuo
taikos Rusijoje vis gajesnės, stipresnės, ir, 
kaip ir kitur, ir jaunajai kartai Sovietų Ru
sijoje jau gerokai įgrisusi dabartinė padė
tis.

Spaudos konferencijoje trumpus prane
šimus pateikė baltų centrinių organizacijų 
veikėjai: lietuvių — ALT pirmininkas dr. 
K. Bobelis, estų — dabartinis Jungt. Baltų 
Amerikiečių Komiteto pirm. Heikki A. Le- 
esment ir latvių — Latvių Sąjungos Ame
rikoje (ALA) pirm. Uldis Grava. Visi jie 
nurodė į rūpestį dėl padėties Baltijos kraš
tuose. Dr. Bobelis teigė: mūsų kova tebei
na, mes susirūpinę dabartine padėtimi. Le- 
esment: reikia pasaulio nuomonėje vis iš
laikyti Baltijos valstybių bylą. Latvis Gra
va kreipė dėmesį į rusinimo grėsmę, ypač 
Latvijoje ir Estijoje.

Sveikinimų telegramomis buvo keli. Iš 
jų pažymėtini šie: JAV Kongreso sen. R. 
Doyle (Kansas) reiškė viltį, kad konferen
cija primins Baltijos kraštams, jog jos ne
sančios pamirštos. JAV Informacijos Įstai
gos vadovas Frank Shakespeare balandžio 
14 d., geriausius sveikinimus perdavęs, nu
rodė, kad per įstaigos tvarkomąjį Amerikos 
Balsą palaikomas ryšys su JAV gyvento
jais. Jis pažymėjo: „Būkite tikri, kad jūsų 
svarstymų esmė bus per Amerikos Balsą 
pranešta Baltijos valstybių gyventojams“. 
Esą, nuolatinis Baltijos valstybių pripažini
mas liudija saitus su amerikiečiais bei jų 
paramą baltų kultūroms. Shakespeare bai
gė žodžiais: „Tuo metu, kai persekiojamas 
tautinis bei kultūrinis savitumas Baltijos 
kraštuose, didvyriška Baltijos tautų laiky
sena yra aiškus, ryškus drąsos simbolis“.

Pranešimuose, kurių buvo per 20, pažiū
ras dėstė visų trijų tautybių veikėjai. Da
bartinę padėtį Baltijos valstybėse išryškino 
du estai, L. Vahter ir G. A. Buschman, lat
vis J. Dreifelds ir lietuviai dr. Povilas A. 
Mažeika ir V. Bražėnas, temą apie informa
cijos skleidimą apie Baltijos valstybes 
svarstė estė moterį; veikėja Juta Kurman. 
M. Kari, latviai — kun. N. Trepša ir dr. A. 
Berkis ir lietuviai G. Karosas ir prof. dr. J. 
Stukas, apie baltų informacijos šaltinius 
kalbėjo lietuvis dr. J. Balys, latvis dr. A. 
Žiėdanis ir kt.

Balandžio 16 d. svarstymuose, kaip pa
gerinti informacijos skleidimą apie Balti
jos valstybes, kalbėjo: estai — dr. H. Vald- 
saar ir E. Rink, latviai I. Rupners ir dr. R.

VAK. EUROPOS SPAUDA APIE 17.000 
PROTESTĄ

Paryžiaus, Londono, Bormos, Romos ir 
kitų miestų spauda kovo 28 d. skelbė pla
čias žinias apie 17.000 Lietuvos katalikų 
protestą, pasiųstą L. Brežnevui ir J. Tautų 
Gen. Sekretoriui K. Waldheimui.

Įtakingas Paryžiaus dienraštis „Le Mon
de“ kovo 29 d. n-je (iš tikrųjų jis atspaus
dintas kovo 28 d. popiet) pirmame puslapy 
įdėjo korespondento Maskvoje Alain Ja
cob plačią informaciją, pateikęs antraštę 
„Prieš antireliginę politinę kryptį“ ir 
„17.000 Lietuvos ‘katalikų 'kreipiasi į Brež
nevą“.

A. Jacob pažymėjo, kad lietuvių protesto 
data — gruodis 1971 m. ir sausis 1972 m. 
ir kad jie ypač susirūpinę Žmogaus teisių 
pažeidimais Lietuvoje. „Mūsų tautos tikin
tiesiems nepripažįstama sąžinės laisvė“, pa
žymėta rašte.

„Le Monde“ iš eilės nurodoma į lietuvių 
katalikų skundo vietas, ryšium su religijos 
persekiojimu. Paminėtas vyskupų J. Stepo
navičiaus ir V. Sladkevičiaus nutrėmimas. 
kunigų J. Zdebskio ir P. Bubnio nuteisimas, 
religinio auklėjimo varžymai, tikinčiųjų 
persekiojimas ir kt.

Paryžiaus dienraštis nurodė, kad lietu
vių katalikų protestas paskelbtas vos ke
lioms dienoms praslinkus nuo rašytojo A. 
Solženicino laiško stačiatikių patriarchui 
Piimenui. Dar teigiama, kad katalikų Sovie
tų Sąjungoje padėtis, palyginus su stačiati
kiais, esanti žymiai sunkesnė, juo labiau, 
kad katalikai sudaro mažumą. Laikraštis 
pridūrė, kad tą pačią dieną — kovo 27 — 
sovietai skelbė pasikalbėjimą dėl žydų emi
gravimo į Izraelį, kiek sumažinę išvykusių 
skaičių, matyt, norėdami apraminti arabų 
kraštus.

Kita spauda, Eltos gautomis žiniomis, 
apie katalikų protestą plačias žinias skelbė 
— Italijoje, kovo 28 d., žinomas Milano 
dienraštis „Corriere della Serra“, Romos

Paegle ir lietuviai kun. K. Pugevičius ir 
A. Dambriūnas. Paliesti klausimai: kaip 
baltai galėtų pasireikšti 200 m. JAV iškil
mėse Filadelfijoje 1976 m„ kaip elgtis su 
politiniais pabėgėliais (dr. Paegle).

Dėmesys prez. Nixono kelionei ir Europos 
saugumo konferencijai
Informacijos II konferencijos vienas 

svarbiausių tikslų buvo apsvarstyti būdus 
paveikti baltų veiklai, ypač prez. Nixono 
galimos viešnagės Maskvon ir Europos bu
simosios saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos reikalais. Estas H. Leesment 
pranešė apie Jungt. Baltų Komiteto žygius 
(raštą prez. Nixonui), Valst. Departamento 
atsakymą, kad JAV ir toliau remsiančios 
Baltijos tautų apsisprendimo teisę, kad 
JAV ir toliau nepripažįstančios tų kraštų 
okupacijos ir kad baltų pageidavimai rim
tai svarstomi.

Leesment teigė, kad, jei įvyksianti prez. 
Nixono kelionė Maskvon, tai vistiek atsi
randa pavojų baltų tautoms. Taip pat nu
rodyta į pasiruošimus laukiant galimos Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos, greičiausiai Helsinkyje.

Rūpestis dėl prez. Nixono kelionės bei 
galimos saugumo konferencijos Helsinky 
atsispindėjo ir Konferencijos rezoliucijoje, 
patelktoje Baltų Informacijos Konferenci
joje. Joje, nurodžius į padėtį Baltijos vals
tybėse, ypač į rusinimo, baltų tautų naiki
nimo grėsmę, buvo pageidauta iš JAV pre
zidento, kad jis įgyvendintų JAV Kongre
so Rezoliuciją Nr. 416, Maskvos viešnagės 
metu atkreiptų dėmesį į rusinimo, genoci
do, religinės laisvės ir kt. klausimus Balti
jos valstybėse, dar buvo pageidauta siekti, 
kad būtų plečiama radijo informacija pa
vergtųjų kraštų gyventojams, ir pagaliau 
baigta šiais žodžiais: „Taikos negalima pa
siekti, nekreipiant dėmesio į tautų kančias, 
ir pasauliui tenka priminti žodžius, Ab
raomo Lincolno tartus, būtent: „Tie, kurie 
paneigia laisvę kitiems, neverti jos patiems 
sau“.

Konferencija pritarė įsteigti specialią S. 
Kudirkos vardo stipendiją ir pasiuntė svei
kinimo telegramą prez. Nixonui.

Banketo metu svarbią, nuoširdžią kalbą 
baltams pasakė JAV Kongreso Atst. Rūmų 
narys Lawrence J. Hogan (Maryland). Jis 
plačiai nušvietė padėtį pačiose JAV-se, 
ypač respekto stoką — ji reiškiasi tėvų, 
jaunimo tarpe ir kt. Atstovas kreipė dėme
sį į istorijos pamokas ir pabrėžė: jūsų, bal
tų, veikla veikia komunistus vergijoje, ir 
atminkite, kad sovietai ypač jautrūs pasau
lio viešajai nuomonei. Kalbėtojas palietė ir 
Solženicyno veiklą ir Laisvosios Europos 
Radijo reikšmę, nurodė į reikalą JAV-bėms 
būti stiprioms kariniu atžvilgiu ir kvietė: 
visi baltai privalo kuo garsiau šaukti apie 
laisvės reikalą, jos svarbą.

Konferenciją uždarė dr. J. Genys. Kita, 
trečioji informacijos konferencija 1973 m. 
numatyta Čikagoje. (ELTA) 

dienraščiai „II Popolo“ ir katalikų pagrin
dinis dienraštis „Informazione Religiosa“. 
Be to, Romos radijo ir TV atstovas Mas
kvoje kovo 27 d. palankiai kalbėjo apie Lie
tuvos tautą, jos katalikų persekiojimą ir jų 
didvyriškumą.

Apie protestą kovo 28 d. skelbė žinias 
Londono dienraščiai „The Times“, „Daily 
Telegraph“ ir „Manchester Guardian“ ir 
kt. (E)

Pietų Amerikoje, kaip Elta patyrė, kovo 
28 d. apie Lietuvos katalikų protestą skel
bė Caracas, Venecueloje dienraštis „EI Na
tional“ ir Sao Paulo, Brazilijoje dienraščiai 
„O Estado de San Paulo“, „Folha da Tardė“ 
ir kt. (E)

ATŠILO IR ATŠALO

Balandžio mėn. viduryje, kaip rašoma 
„Tiesoje“, oras Lietuvoje buvo labai atšilęs, 
pietiniuose krašto rajonuose buvo net 24- 
25 laipsniai šilumos.

Po to pasisuko šalta banga, kuri balan
džio 19 d. apėmė visą kraštą, ir temperatū
ra nukrito tarp 0 ir 3 laipsnių šalčio. O 
paskui prasidėjo liūtys su perkūnijomis. 
Tačiau esą tikimasi, kad palaipsniui atšils.

SEPTYNIOS dienos
Sunyks be Britanijos

Ragindamas savo krašto gyventojus vi
suotiniame balsavime pasisakyti už Brita
nijos įstojimą į Europos Ekonominę Ben
druomenę, Prancūzijos prez. Pompidou, be 
kita ko, pasakė, kad be Britanijos ta Ben
druomenė būtų pasmerkta sunykti.

Profesinių sąjungų ir darbininkų laikysena
Savo profesinių sąjungų raginami vėl 

pradėti normaliai dirbti, kaip yra nutaręs 
darbo teismas, kai kurie Britanijos darbi
ninkai neskuba klausyti.

Transporto darbininkų profesinė sąjunga 
buvo nubausta 5.000 svarų, kad uostų dar
bininkai kai kur nepakrauna didelėse 
transportinėse dėžėse gabenamų prekių. 
Kadangi tokie veiksmai kartojasi, uždėta 
dar 50 tūkst. svarų bauda, ir dabar jau 
profesinių sąjungų vadovybė ragina darbi
ninkus paklausyti teismo, bet dalis karin
gųjų agituoja už streiką.

Paleisime, jeigu gerbiamoji...
Pagal naująją konstituciją iš naujo pri

saikdintasis, nuo karo su Indija pabaigos 
kraštą valdąs Pakistano prez. Butto pareiš
kė, 'kad jeigu jam „žmonės leis“ ir Indijos 
min. pirm. Gandi tai norės, indai karo be
laisviai bus paleisti be jokių sąlygų.

„Mums nesvarbu tai, kad gerbiamoji In
dijos ministerė pirmininkė nori laikyti ne
laisvėje mūsų drąsiuosius karius“, sakė jis. 
„Dvi blogybės nesudaro dar nieko gera“.

Meir į Bukareštą
Rumunija pakvietė apsilankyti Izraelio 

min. pirm. Meir, dr ji važiuoja gegužės mėn. 
pradžioje.

Be kita ko, Rumunijoje gyvena apie 100 
tūkst. žydų.

Sutarė abudu
Londono pasitarimuose Britanijos min. 

pirm. Heathas ir Vokietijos kancleris 
Brandtas pasirodę esą vienodos nuomonės 
dėl Europos Ekonominės Bendruomenės ir 
Rytų politikos (Vokietijos pasirašytųjų su 
Sov. Sąjunga ir Lenkija sutarčių).

Nixonas į Lenkiją
Grįždamas iš Sov. Sąjungos ir Irano, JAV 

prez. Nixonas žada borai dienų užsukti į 
Lenkiją, kur jis tikisi būti entuziastiškai 
priimtas, kaip ir 1959 m.

Tai, sakoma, lapkričio mėn. prezidento 
rinkimuose galės palenkti į jo pusę lenkiš
kos kilmės amerikiečius.

Pasisakė teigiamai arti 67.86 proc.
Visuotiniame pasisakyme-referendume, 

ar leisti Britanijai ir trims kitiems kraš
tams įstoti į Europos Ekonominę Bendruo
menę. 67,86 procentai balsavusiųjų prancū
zų pasisakė teigiamai.

Bet balsuotojų procentas iš viso buvo 
mažas, ir dėl to net pats prez. Pompidou 
nepatenkintas rezultatais.

Maksimovas nemalonėje
Rusų rašytojas Vladimiras Maksimovas 

verčiamas viešai pasmerkti tuos, kurie Va
karuose spausdina jo romanus, negalinčius 
pasirodyti Rusijoje.

Jo knygoje „Septynios sutvėrimo dienos“ 
eilinio ruso ir jo šeimos gyvenimo istorija 
pasakojama apie sovietinę santvarką ir jos 
pasikeitimus per pastaruosius 50 metų.

PASKAITOS DRUSKININKUOSE

„Literatūra ir menas“ išsispausdino pasi-
kalbėjimą su Druskininkų miesto vykdomo
jo komiteto pirmininko pavaduotoju Vladi
miru Petruninu apie kultūros reikalus tame 
mieste. Atsakymuose į klausimus, be kita 
ko, yra ir toks sakinys:

„Sakysim, „Žinijos“ draugija į kurortą 
atsiunčia daug rimtų įvairių specialybių 
lektorių, kurie per 1971-1972 metus mieste 
perskaitė net 966 paskaitas!“

LENINO MINĖJIMAI

Balandžio 21 d. ir Lietuvoje buvo iškil
mingai minima Lenino gimimo 101 m. su
kaktis.

Pats iškilmingiausias minėjimas suruoš
tas Vilniuje.

PEREINAMOJI VĖLIAVA 
FILHARMONIJAI

Už plačią koncertinę veiklą praeitų metų 
ketvirtame ketvirtyje Lietuvos filharmoni
jai pripažinta pirmoji vieta Sow Sąjungos 

1 socialistiniame lenktyniavime ir paskirta 
visasąjunginės kultūros ministerijos ir kul
tūros darbuotojų profesinės sąjungos cen
tro komiteto pereinamoji raudonoji vėlia
va, kurią įteikė kultūros darbuotojų profe
sinės sąjungos centro komiteto pirmininkas 
M. Paškovas.

Sumažėjo daugau kaip 1.200
Čekoslovakijoje po 1968 m. invazijos ne

teko darbo daugiau kaip 1.200 žurnalistų.
225 „karingųjų dešiniųjų“ buvo pašalin

ta, 150 buvo uždrausta dirbti žurnalistinį 
darbą. 807 išstojo iš žurnalistų sąjungos.

Dr. Kissingeris Maskvoje
Prez. Nixono patarėjas dr. Kissingeris 

lankėsi Maskvoje ir turėjo slaptų pasitari
mų su Sov. Sąjungos vadais.

Po jo kelionės dar vis spėjama, kad prez. 
Nixonas važiuos į Maskvą. Tik tvirtinama, 
kad prezidentas būsiąs priimtas be ypatin
gos pompos — be vėliavėlėmis mojuojan
čių minių. Tačiau jį sutiksią aukštieji va
dai.

Sušaudyti!
Aukščiausiasis sovietinės Azerbaidžano 

respublikos teismas 2 išeikvotojus nuteisė 
sušaudyti, o 30 sėdėti darbo stovykloje.

Visų jų išeikvojimų suma esanti daugiau 
kaip milijonas rublių.

Beprasmiškas karas
Indijos min. pirm. Gandi aptarė Vietna

mo karą kaip patį beprasmiškiausią šiais 
moderniais laikais.

Gauna, bet ne tiek, kiek reikia
Egipto prez. Sadatas tvirtina, kad su Sov. 

Sąjunga reikalai tvarkomi kaip draugo su 
draugu, tačiau ginklų negaunama tiek, 
kiek reikia. Ypač trūkstą bombonešių.

Prezidentas važiuoja į Sov. Sąjungą aiš
kintis tų reikalų.

Paskola Maltai
Ilgai taręsis su Britanija ir NATO dėl 

nuomos už bazę dydžio, Maltos min. pirm. 
Mintoffas, daug laimėjęs, dar buvo išsku
bėjęs į Kiniją, kur gavo 17 mil. svarų pa
skolos.

Sutarė ateičiai
Vakarų ir Rytų Vokietijų komisijos suta

rė dėl susisiekimo tarp abiejų kraštų.
Bet tas susitarimas tegalės pradėti veikti 

tik tada, jei V. Vokietija patvirtins savo su 
Sov. Sąjunga ir Lenkija pasirašytąsias su
tartis.

Atnaujinami pasitarimai
Po mėnesio pertraukos Paryžiuje vėl pra

dedami pasitarimai dėl taikos Vietname 
tarp Šiaurės Vietnamo, Vietcongo ir ame
rikiečių atstovų.
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BREKSMES NAŠTA
Paėmęs į rankas naują J. Gliaudos kny

gą, pirmiausia nustembi nepaprastu jo 
produktingumu. Vienas kūrinys po kito ke
liauja į skaitytojus, paliesdami vis naujas 
temas bei aktualijas, kitų autorių dar ne
judintas.

Paskutinysis jo romanas Brėkšmės našta 
leidžiasi taip pat nauju, o gal kai kam at
rodys ir gana slidoku taku, gana platokai 
paliesdamas lietuvių tėvynėje ir išeivijoje 
santykius.

Pagrindiniai romano veikėjai yra trys 
broliai Kirliai. Du iš jų po karo atvyksta į 
Ameriką, o trečiasis, pats jauniausias, ap
linkybėms susidėjus, liekasi Lietuvoje.

Vyriausias 'brolis Petras yra našlys. Tuoj 
atvykus į Ameriką, jo jauna žmona buvo 
užmušta eismo nelaimėje, palikdama vyrui 
vienam auginti sūnų Gaudrimą.

Tėvas rpetasi į namų pirkimo ir butų 
nuomojimo bizni, bet nesėkmingai. Sūnus 
studijuoja filosofiją ‘ir ruošiasi būti profe
sorium. Filosofija yra užsikrėtęs ir tėvas. 
Ir tada, kai jo filosofavimas yra susijęs su 
lietuviškais 'buitiniais reikalais, ypač pasi
kalbėjimuose su buvusiu kolega mokytoju 
Marcinkonių, Petras yra labai originalus, 
įdomus ir patrauklus. Bet kai jis paskęsta 
filosofijos ir poezijos tarptautiniame miši
nyje, pasidaro nuobodokas ir sunkiau su
prantamas.

Knygos pabaigoje Petro sūnus Gaudri
mas ruošiasi vesti buvusio kaimyno ir se
no Kirlių šeimos priešo Mekišiaus dukterį 
Živilę, bet abu užsimuša automobilio ne
laimėje, ir tėvas liekasi vienui vienas su 
savo pamėgtąja filosofija.

Antrasis Kirlys — Adomas — yna lietu
viškas milijonierius. Jis metėsi į nuosavy
bių ir akcijų prekybą ir greitai pralobo.

Adomas yra pagyvenęs viengungis. Jis 
dažnai lankosi pas kitą staiga pralobusią 
tautietę, madų specialistę, našlę Acėnienę, 
kuri jam patinka, 'bet pasipiršti jis nepasi- 
ryžta. Nežiūrint prabangos ir pertekliaus. 
Adomas negali išsipirkti nuo inkstų ligos, 
kuri pamažu jį varo į kapus. Būdamas jau 
arti mirties, ligoninėje jis susituokia su sa
vo sekretore Glenda, kuri kažkokiomis ma
giškomis formulėmis taip sugebėjo tvarkyti 
jo biznį, kad pelnas visada būdavo užtikrin
tas!

Pagaliau tretysis brolis Grigas. Jis buvo 
likęs Lietuvoje, prisitaikė prie naujų sąly
gų, baigė aukštuosius mokslus ir pasidarė 
sociologijos profesoriumi. Grigas priklausė 
komunistų-aristokratų 'klasei, kuriuos au
torius vieno veikėjo lūpomis vadina kapi- 
tali'ąhinįhis komurii|sltals. Tokiems aristo
kratams jau yra leista vykti į užsienius, už
megzti ryšius su kitų kraštų universitetais, 
atstovauti Tarybų Sąjungai įvairiose moks
linėse konferencijose, ieškoti palyginimų 
kapitalistiniuose kraštuose su tarybinio 
mokslo pažanga ir net sueiti j kontaktą su 
vadinamaisiais buržuaziniais nacionalistais 
— išeivijoje gyvenančiais lietuviais.

Tokiais tikslais į Ameriką atvyksta ir 
Grigas. Atvyksta ne kaip eilinis privatus 

mokslininkas, bet kaip galingos ir kartu 
egzotiškos valstybės mokslo atstovas, kuris 
su pagarba yra priimamas Amerikos moks
lininkų ir smalsiai laukiamas išeivių. Grei
tai jį apspinta liberališkieji lietuviai ir su
veda su akademiniu jaunimu bei geriau 
pasiturinčiais tautiečiais. Grigas visur yra 
atsargus, taktiškas, neužgaulus ir todėl 
greit įsigyja lietuviškojo akad. jaunimo 
simpatijas. Dalyvaudamas jaunimo sueigo
se, jis pasakoja, kad „savo krašte gyventi 
yra smagu, jungtis darbuose su tėvyne 
nuostabiai miela, savo gamtos vaizdais ap
sisupti yra atgaiva“ (317 p.).

Grigo darbų programa labai perkrauta. 
Jam nebeliko net laiko aplankyti vyriausią 
brolį Petrą ir jo sūnų Gandrimą. O šiuodu 
taip pat nesiveržė susitikti: tėvas dėl to, 
kad nebuvo pakankamai turtingas, o sūnus 
dėl išdidaus nenoro pirmasis ieškoti gimi
nystės. Pas turtuolį brolį Adomą Grigas 
apsilankė tik kartą. Nors ir prisipažino, kad 
„ir gyvenimo formai pakitus, mes ten esa
me tie patys, kuriuos jūs palikote“ (300 p.), 
bet susitikimas su broliu buvo šaltas, be
veik oficialus, nei vienam, nei kitam nesu- 
kėlęs sentimentalaus jausmo.

Viename studentų subuvime Grigas su
sitinka Laumę Acėneitę, kuri jam gyvai 
primena kadaise Lietuvoje mylėtą ir jo 
paties Laumės vardu pramintą mergaitę. 
Karo aplinkybės juos išskyrė, bet, pama
tęs Laumę, „žaibo akimirksnyje“ jis prisi
minė jaunų dienų romantiškus ir erotiškus 
išgyvenimus. Paaiškėjo, kad Laumės moti
na, turtingoji gražuolė Augė Acėnienė, ir 
yra toji jaunųjų dienų mergaitė. Pilnas 
staigmenų Grigo susitikimas su Augę bai
giasi prisimintina naktimi motelyje... Pa
sirodė, kad Augė jį tebemyli, ir Grigo są
monę ėmė perskrodinėti egzilo mintys.

Augės duktė Laumė, kuri prieš tai buvo 
pasiryžusi stoti į vienuolyną, taip pat prisi
pažįsta motinai įsimylėjusi Grigą. Pasta
rasis išgyvena neišvengiamą ilgai nesima
čiusių jų iliuziją: Laumės asmenyje jis ma
to 'aną jaunystės dienų draugę, kuri betgi 
iš tikrųjų jau yra pavirtusi į pagyvenusią, 
rafinuotą gražuolę, jos motiną Augę. Jis 
nebežino, katros iš jų daugiau ilgisi ir 
trokšta. Pagaliau pareiga padeda apsispręs
ti — Grigas staiga gauna Skubų pranešimą 
ir išvyksta, net neatsisveikinęs, į kitą mies
tą. Laumė atsisako vienuolyno ir susižie
duoja su savo amžiaus jaunikaičiu. Augei 
lieka tik buvusios laimės skeveldros...

Kaip matyti iš trumpo turinio, „Brėkš
mės naštoje“ autorius akcentuoja du daly
kus: praturtėjusių lietuvių-atedvių gyveni
mą ir tų ateivių, ypač jaunosios kartos, 
santykiavimą su atvykstančiais iš tėvynės 
tautiečiais. Nežiūrint, kokios pastaruoju 
klausimu nuomonės būtų Skaitytojas, jau 
vien dėl to klausimo aktualumo ir auto
riaus nuostabaus sugebėjimo jį pristatyti ir 
nagrinėti knyga darosi įdomi ir verta dide
lio dėmesio. Ji turėtų pasidaryti viena iš 
populiariausių knygų išeivijoje.

J. Gliaudos sakinys yra žodingas, vaiz-

SUSITIKIMAS SU E. KANIAVA 
MELBOURNE

Jau esame rašę, kad Vilniaus operos so
listas Ed. Kaniava dainavo Adelaidės lietu
viams.

Dabar „Mūsų Pastogė“ rašo, kad balan
džio 2 d., vietinio M. K. Čiurlionio diskusi
jų klubo pakviestas, solistas davė lietu
viams lietuviškų dainų ir operų arijų kon
certą Melbourne. Lietuvių Namų salė buvu
si pilnutėlė.

Balandžio 4 d. jis atsilankęs į Dainavos 
sambūrio repeticiją ir pasidžiaugęs, kad 
tolimoje šalyje skamba lietuviška daina, o 
po to buvę vaišintas! ir dainuota prie su
neštinių vaišių stalo.

Laikraštis ta proga išsispausdino sol. E. 
Kaniavos fotografiją.

CHICAGIEČIAI PATEKO Į LAIKRAŠTĮ

„Chicago Daily News“ išsispausdino di
delį straipsnį „Marquette Parkas — Lietu
vos kampelis“, parašytą Lauros Green.

Medžiagą autorei padėję surinkti, pabu
vę jos vadovais, kaip rašoma „Naujienose“ 
solistė D. Kučėnienė ir Margučio radijo sto
ties vedėjas P. Petraitis.

Straipsnyje esančios minimos lietuviškos 
verslamonės — restoranai, kepyklos, mais
to krautuvės, suvenyrų ir knygų krautu
vės, B'alzeko muziejus, lietuvių mokyklos, 
teatrai, opera, Lietuvių Fondas, Jaunimo 
Centras.

LIETUVIŲ KALBA AKRONO 
UNIVERSITETE

Akron o (Ohio, JAV) universitete nuo šių 
metų pradžios stud. Mykolo Balkaus inicia
tyva pradėta dėstyti lietuvių kalba.

Esą įsiregistravę 20 studentų, ir tam kur
sui vadovauja Jolita Kavaliūnaitė. Moko
masi lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti, 
o taip pat dainuoti lietuviškas dainas ir 
šokti tautinius šokius!

dus. Sugebėjimas patraukliai pavaizduoti 
kartais ir mažus, nereikšmingus įvykius 
yra meistriškas. Gal tik vienas dalykas lai
kas nuo laiko pertraukinėja įsibėgėjusį ei
linio skaitytojo siūlą — per didelis eradi- 
cingumas. Šitoje knygoje autorius bando 
paliesti daugybę mokslo šakų bei doktrinų, 
pradedant filosofija, baigiant pseudogene- 
tiko Lysenkos teorijomis. Turinys pasidaro 
perkrautas įmantriais išsireiškimais, kar
tais tiesiog nesuprantamais žodžiais (pvz., 
„protubemasai“, 162 p.). Lygiai toks pat 
sunkiai suprantamas, nors ir labai melodin
gas, yra knygos pavadinimas. Prancūzų 
kalbos nemokančiam skaitytojui nieko ne
pasako ir tąja kalba įterpti sakiniai, žo
džiu, pasigendama nuoširdaus paprastumo, 
'kuris iš tikrųjų yra pagrindinis ryšys taip 
kūrėjo ir eilinio skaitytojo.

Šiaip jau knyga yra naujas ir vertingas 
įnašas į lietuvių literatūrą ir turėtų susi
laukti dėmesio ne tik čia, bet ir Lietuvoje.

J. Gliaudą, Brėkšmės našta. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas, 1972.

J. Vikis

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ROCHESTERYJE SU K. BRADONU

Rochesteryje (JAV) buvo suruoštas poe
to Kazio Bradūno literatūros vakaras.

Vakarą surengė Lietuvių bendruomenės 
kultūrinių pobūvių vienetas. Vakarui vado
vavo dr. J. Dėdinas. Savo kūrinius skaitė 
iš Chicagos atvykęs pats poetas K. Bradū- 
nas.

DEŠIMT IŠLAIKĖ

Lietuvių kalbos egzaminus jskaitams 
gauti Chicagos universitete, kaip „Naujie
nose“ rašoma, išlaikė jau apie 10 asmenų, 
daugiausia lietuvių.

PER ŽEMYNĄ SŪNŲ LANKYTI

Pagal visokią, lietuvišką ir nelietuvišką, 
tradiciją vaikai paprastai sulekia iš visur 
tėvų aplankyti.

O nuolat Rochesteryje gyvenąs rašytojas 
Jurgis Jankus su žmona išvyko ilgon kelio
nėn po Amerikos žemyną išsiblaškiusių ke
turių savo sūnų lankyti.

LABIAUSIAI PERKAMOS

„Draugo“ žiniomis, šiuo metu labiausiai 
perkamos knygos yra K. Bradūno redaguo
toji 'antologija „Lietuvių poezija išeivijoje 
1945-1971“, J. KralikauSko romanas „Vaiš
vilkas“ ir S. Ylos „A Priest in Stutthof“.

MATEMATIKAS APIE POEZIJĄ IR 
FILOSOFIJĄ

Bostono (JAV) kultūros klube dr. Česlo
vas Masaitis skaitė paskaitą „Poezijos ir fi
losofijos bruožai matematikoje“.

Dr. č. Masaitis yra matematikas, astrono
mas ir krūtinės ląstos chirurgijos profeso
rius.

JAUNIMO STUDIJŲ DIENOS

Melbourne (Australija) Australijos Lie
tuvių Bendruomenės kultūros taryba su
ruošė studijų dien'as.

Pirmąsias penkias paskaitas jaunimo te
momis skaitė jaunieji V. Bitinaitė, U. Ka- 
zbkaitė, L. Apinytė, V. Vasaris ir V. Strau- 
kas.

GARBĖS NARYS PROF. J. ŽILEVIČIUS

Muzikas ir muzikologas, muzikos archy
vo JAV organizatorius ir vadovas prof. J. 
Žilevičius paskelbtas lietuvių žurnalistų są
jungos garbės nariu.

Neseniai buvo išleista jo knyga apie lie
tuvius vargonininkus svetur ir jų veiklą.

MIRĖ O. PUTVINSKAITĖ-TERCIJONIENĖ

Boontone, N. J., JAV, mirė Šaulių sąjun
gos kūrėjo Vlado Putvinskio-Putvio duktė 
mokytoja Ona Puitvinskaitė-Tercijonienė, 
pati'ilgametė šaulių veikėja, plačiai dalyva
vusi visuomeniniame gyvenime.

AR IŠEIS ENCIKLOPEDIJA?

„Drauge“ išspausdintame laiške dr. A. 
Razma rašo, kad jau baigiamas spausdinti 
„Encyclopedia Lituanica“ II tomas.

Bet esą abejotina, ar begalės pasirodyti 4 
likusieji tomai, nes maža tėra prenumera
torių, dėl to yra didelių sunkumų. Leidėjas 
J. Kapočius kviečiąs kiekvieną tos enciklo
pedijos ėmėją surasti dar po vieną naują 
prenumeratorių.

„GRANDINĖLĖ“ CHICAGOJE

„Grandinėlė“, tautinių šokių ansamblis 
iš Clevelando, kuris šią vasarą atvyksta į 
Britaniją ir Europos žemyną, neseniai du 
spektaklius davė Chicagoje.

Tų chicagiškių spektaklių proga „Drau
gas“ rašo, kad 1973 m. „Grandinėlė“ švęs 
20 m. savo veiklos sukaktį, kad ji vis atsi
naujina ir ryžtingai ruošiasi naujiems pasi
rodymams.

Chicagoje spektaklių proga vadovai Sa- 
giai buvo apdovanoti Lietuvių Fondo meda
liais, o šokėjams įteiktas skulpt. P. Vėbros 
medžio raižinys „Lietuva“.

„Tribūne“ laikraštis išsispausdino spal
votą „Grandinėlės“ kolektyvo nuotrauką.

PROF. S. YLOS KNYGA „BOSTON 
SUNDAY GLOBĖ“

Amerikiečių „Boston Sunday Globė“ va
sario 27 d. įvertino kun. S. Ylos anglų kal
ba išleistąją knygą „A Priest in Stutthof“.

Recenzente Monica Dickens iškėlė kny
goje aprašomojo koncentracijos stovyklos 
pragaro žmonių pastangas išlikti žmonėmis, 
Lietuvos ir Lenkijos žmonių išgyvenimus 
„išlaisvintojų“ nusiaubtuose kraštuose.

„A Priest an Stutthof“ yra išleidusi S. 
Zobarsko Manyland Books leidykla.

J. ŠVAISTUI 81 M.

Rašytojas Juozas Švaistas, gyvenąs San
ta Monikoje, Kalifornijoje, kovo 18 d., bi
čiulių ir gerbėjų apsuptas, atšventė savo. 
81 metų amžiaus sukaktį.

„Dirva“ rašo, jog jubiliatas šiuo metu 
jaučiasi gerai ir juokaująs, kad po 80 metų 
gyvenimą pradėjęs vėl Iš naujo...

VETERINARINĖ MEDICINA
NEPRIKLAUSOMOJ LIETUVOJ

Dr. Stasys Jankauskas baigia ruošti stu
diją apie veterinarinę mediciną nepriklau
somoj Lietuvoj.

Knygoje bus taip pat rašoma ir apie lie
tuvių veterinarijos gydytojų įsikūrimą sve
tur.

LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBA

JAV Lietuvių Bendruomenė išleido prof, 
dr. J. B. Končiaus knygą „History of Li
thuania“.

Knyga nedidelė — 142 psl.

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

Strazdeliui kaip žaibas dingtelėjo galvon, kaip 
jam pasirodė, išganinga mintis, kuri vienu smūgiu 
turėjo sugniuždyti visą kipšo filosofiją- Jis paklausė:

— Sakyk, kodėl tu mane siundai griebtis plie
no prieš viešpačius? Juk ar jie nėra tavo geriausi kli- 
jentai? Ar tu neini pats prieš savo interesus?

— Čia, mat, kitas reikalas, — atsakė Jaujinis, 
nė kiek nesuglumdamas. —Viešpačiai manęs neken
čia, niekina ir bijo, o aš noriu bent šiokios to
kios pagarbos. Kita vertus, jie man visai ne
beįdomūs: be jokio mano įsikišimo jie pa
tys kloja sau raudoną taką iki pat pragaro var
tų, bet vėlgi ar jie ten pateks, nežinau, nes jie turi 
pakankamai aukso savo nuodėmėms išpirkti. Ma
tai, aš esu labai žemas pragaro pareigūnas ir nega
liu žinoti visko, kas dedasi aukštose sferose. Ar 
šiaip ar taip gundymas viešpačių būtų tik šunų lodi- 
nimas į mėnulį. Dabar aš noriu sutvarkyti vergų 
reikalus. Taigi, sakyk, ar nori atsisėsti į viešpačių 
sostą? — Jaujinis nekantraudamas atsigręžė į Straz
delį.

-— Žinoma, tu norėtum, kad aš užrašyčiau tau 
už tai savo sielą?

— Nemėgstu atsilikusio ir sėslaus galvojimo, 
— vėl nekantriai mostelėjo ranka kipšas. — Jokių 
užrašų man nereikia: užteks ir rankų sumušimo! 
Tavo siela man ir nerūpi: tegul jos likimą sprendžia 
aukštesnės instancijos. Pagalios, ar tau taip laba 
gaila savo sieliūkštę paaukoti už žmonių laisvę, pa
žangą ir gerovę? Kodėl tu ją taip brangini? Aišku, 
tu bijai amžinos kančios, bet jei dediesi toks skur
džių užtarėjas ir geradarys, tai kodėl negalėtum pa

siaukoti? Net ir ta iš Adomo šonkaulio padaryta 
bobeliūkštė buvo drąsesnė už tave: ji nepabijojo Jo, 
o tu bijai. Tu įtikinėji save ir kitus, kad esąs laisvas 
paukštelis, neturįs ant savęs ponų ir kad kaląs plie
ną jiems sunaikinti, o štai dumbloji susiglaudęs su 
Juo ir drebi pasukti iš pabiurusio kelio į saiusesnius 
ir platesnius vieškelius. Tu vis žvalgaisi leidimo iš 
Jo, nors ir žinai, kad Jis jo tau neduos. Viena tavo 
koja nuklimpusi į Jo stovyklą, kita — į mano. Ne
drįsdamas pasirinkti Jį ar mane, tu tik erzini ir juo
kini viešpačius, nes jų akyse tu esi tik klaunas, kurio 
net ir išdaigos ne vsada jiems būna juokingos. Jei tu 
pasirinktum mane ir išdrįstum atidaryti savo plieno 
sandėlius, jie išsigąstų ir imtų tave gerbti, nes jėga 
visada gerbiama, nors ir nekenčiama. Net ir tavo 
kraujuje tebežėri tavo protėvių laisvės kibirkštys, 
bet joms įsiliepsnoti į didelį gaisrą trukdo Jis. Mes, 
sukilusieji angelai, buvome tikri maištininkai, Ado
mas ir Ieva buvo tikri maištininkai, nes mes drįso- 
me eiti iki galo, mes nenusilenkėme vergijai, likome 
laisvi ir išdidūs, ir mes netapome veidmainiais kaip 
tu...

Perkūnas sugrumėjo arčiau. Strazdelis apsidai
rė, ar nematyti kur pastogės, bet jos niekur nesima
tė- Jis jautės pavargęs ir atsisėdo šalia kelio ant ak
mens. Visi tylėjo. Regėjosi, kad Jaujinio gražby
lystė bus išsekusi. Jis nesisėdo, bet stovinėjo ir su
kinėdamas savo lazdelę švilpiniavo, lyg niekur nie
ko, bet iš tikrųjų buvo labai nepatenkintas šios nak
ties iškyla: viena, jam nepavyko perkalbėti tą kie
tasprandį ilgaskvernį, o, kita vertus, jis su baime 
vogčiom žvalgėsi po padangę: jis žinojo, kad Perkū
nas jo nemėgsta.

Strazdelis tik dalinai buvo patenkintas, kad ne
sidavė šėtono įgundomas, nors jam buvo gaila, kad 
negalės įkūnyti savo laisvės vizijos Jaujinio pade
damas ar nepadedamas. Vienintelis jo nusiramini
mas buvo įsitikinimas, kad velniu negali tikėti, kad 
ar vienaip ar kitaip jis tave apgaus, tačiau šįkart jis 
jautė, kad Jaujinis jo neapgaudinėja, nors jo paslėp
to tikslo jis negalėjo suvokti. Vėlgi Strazdelis nega
lėjo džiaugtis, kad viskas pasilieka po senovei: jis 
pats vienas, be Jaujinio pagalbos, atmainų negalėjo 

padaryti, Jaujinis, Strazdelio neremiamas, irgi, atro
dė, nieko neketino imtis, ir iš Rūpintojėlio jokių pa
keitimų irgi negalėjo tikėtis. Strazdeliui buvo liūdna, 
apmaudu ir net pikta. Lyg ir norėdamas atsikeršy
ti Jaujiniui už tą neramią naktį, jis nusprendė pamė
ginti dar kartą ir galutinai šėtoną suniekinti.

-— Tu mane niekini ir šaipaisi, nes tau nepatin
ka, kad aš atsikalbinėju, bet ką tu man siūlai? — 
pažiūrėjo jis į Jaujinį, kuris badė savo lazdelės galu 
dumblyną. — Vargdieniui gerai baltesnė duona 
ir šviesesnė trobelė, betgi ar ne už viską geriausia 
Dievo žodis? Ar ne Jis, tavo gundomas, ant kalno 
pasakė, kad žmogus gyvenąs ne tik duona, bet ir 
Dievo žodžiu?

— Senas pasakėles kartoji! — nusikikeno Jau
jinis. — Teisybė, Jis pasakė, kad žmogus gyvenąs 
ne tik duona, bet ir Dievo žodžiu, bet jis nepasakė, 
kad žmogus gyvenąs tik Dievo žodžiu. Be duonos 
žmogus negali gyventi, be Dievo žodžio — gali. Jei 
žmogus nevalgys, mirs, atseit, pasidarys sau galą, 
bus savižudys, o tai juk nuodėmė.

— O jei jis atmes Dievo žodį, tai pražudys sa
vo sielą, bus savo sielos savižudys, — atšovė Straz
delis.

— Dar kartą sakau: nemaniau, kad tu taip sės
liai galvotum, — popikčiai atrėžė Jaujinis. — Jei 
tu apgyvendinsi skurdžių geresnėje trobelėje ir ant 
jo stalo atsiras sotesnis duonos kąsnis, ar jis jau bū
tinai turi nusigręžti nuo Dievo žodžio ir pražudyti 
savo sielą? Niekas jo neverčia būti savo sielos bude
liu, jei jis pats to nenori. Vargas ir skurdas greičiau 
vergą nuo Jo atitolina, kaip kad priartina. Ar tavo 
baudžiauninkai negirtuokliauja, nesimuša, nesikei- 
kia? Ir vėlgi ar ir turtuolių tarpe nėra šventųjų ir 
niekšų? Ar mūsų karalaitis Kazimieras netapo šven
tuoju? Man tai tada labai nepatiko, nes nepajėgiau 
jo sugundyti, nors ir stūmiau jį į gražuolių glėbius. 
Nieko nepadarysi, kartais ir moterys man negali pa
dėti- Jo išmintis, kad žmogus gyvenąs ne vien duo
na, bet ir Dievo žodžiu, gal ir teisinga, betgi reikia 
pridurti, kad žmogus gal net dar daugiau gyvena 
ir velnio žodžiu...

(Bus daugiau)

MINTIS
„Minties“, Lietuvos Socialdemokratų 

Partijos Užsienio Delegatūros leidžiamojo 
politikos ir kultūros žurnalo, išėjo Nr. 2.

Antrasis numeris, kaip matome, yra su
traukęs naujų bendradarbių: į talką atėję 
Č. Liutikas, N. Mockus, A. Vilčinskas, B. 
Vilkutaitytė-Gedvilienė, L. Dovydėnas, Z. 
Gura. O tai jau reiškia padidėjusią įvairy
bę.

Politikai, tam pirmajam žurnalo tikslui, 
atrodo, daugiausia skirta puslapių. Veda
mojo pirmoji tema yna ta Sov. Sąjungos 
siūlomoji Europos saugumo konferencija,, 
kurios šaukimui, kiekvienas savo sumeti
mais, pritaria ir kai kurie kiti kraštai.. 
Straipsnyje iškeliami motyvai, kurie skati
na Sov. Sąjungą siekti tokios konferencijos, 
ir reikalavimai, kuriuos turėtų pateikti Va
karų didiesiems Lietuvos Socialdemokratų 
Partija.

J. Valaitis kritiškai žiūri į Nixono kelionę 
Kinijon ir Sov. Sąjungos apaštalavimą už 
taiką. N. Mockus plačiai supažindina su A. 
Amalriko mintimis, išdėstytomis knygoje 
„Ar išsilaikys Sovietų Sąjunga ligi 1984 
metų?“ Su tuo darbu daug kam verta susi
pažinti, o ypač tiems, kurie laiko save pa
žįstančiais sovietinio gyvenimo ėjimus ir 
posūkius ir galimybes. A. Amalrikas gyve
na (šiuo metu kalinamas) Sov. Sąjungoje, 
ir manytume, kad jo stebėjimų ir svarsty
mų išvados yra daugiau pagrįstos, negu 
svetur gyvenančių.

Kitas ypač įdomus dalykas — Britanijos, 
užsienio reikalų ministerijos dokumentai,, 
susiję su Baltijos valstybių likimu. Ištisai 
pateikiamasis dialogas tarp Edeno ir Stali
no diplomatinių pokalbių nepažįstantiems 
leis įsigilinti ir į diplomatų ir valstybinin
kų kovas.

J. Vilčinskas rašo apie Socialistų Interna
cionalą. Spausdinama Soc. Intern, deklara
cija, aptarianti demokratinio socializmo 
tikslus, Soc. Intern, narių sąrašas, straips
nis apie santykius su lenkais, Č. Liutiko ir 
kitų apie prof. S. Kairį ir kt.

Apie raketų amžiaus meną rašo A. Vil
činskas, apie dail. A. Galdiką dail. B. Vilku
taitytė-Gedvilienė. Pristatoma ketvertas 
knygų, minimi sukaktininkai ir mirusieji. 
Grožinei literatūrai atstovauja Ed. Cinzas 
nauju apsakymu „Mažieji žmonės“.
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SUVAŽIAVIMO DIENOS
Akcininkų susirinkimas

LNB akcininkų susirinkimą atidaro ir 
jam vadovauja direktorių pirmininko pa
reigas einąs Z. Juras, sekretoriauja A. 
Pranskūnas. Susirinkime atstovaujamos 
4.327 akcijos.

Sekr. A. Pranskūnas perskaito balansą 
sud-ariusių revizorių pranešimą ir pernykš
čio susirinkimo protokolą. Z. Juras skaito 
pranešimą dėl balanso pozicijų.

Po to S. Kasparas iškelia klausimą, ar re
vizoriai yra valdiniai. Z. Juras atsako, kad 
jie yra prisiekusieji revizoriai. Inž. S. Ne
nortas abejoja, ar apsimoka kai kur laikyti 
indėlius, klausia, ar tiksli įrašyta DELS 
duotosios paramos suma, iškelia klausimą 
dėl balanse pažymėtosios neapmokėtų są
skaitų sumos (net 2.000 sv., tuo tarpu kai 
banke turėta 4.000 sv.), stebisi, kad balanse 
niekur nepažymėti spaustuvės nebaigti dar
bai, blogu įpročiu pavadinta, kad valdybos 
pranešime nesuminėti pasitraukusieji —nei 
jis, nei inž. J. Vilčinskas. Z. Juras įsitiki
nęs, kad už investuotuosius pinigus gautas 
pakankamai geras procentas, paaiškina, 
kad DBLS duotoji suma išmokėta ne iš 
karto, dalis kitais metais, tai sumos ir ne
sueina, o skolų nemokėjimas už kai ką bu
vo išdėstytas (už spaustuvės mašiną). D. 
Banaičiui irgi rūpi išduotųjų akcijų sumos 
pakilimas. Jis abejoja ir dėl investuotųjų 
sumų procento vertės. Dabar, sako, reikia 
pinigų, o ne laukti, kad investuotasis kapi
talas didėtų. Z. Juras nurodo, kad papildo
mos akcijos išduotos DBLS, kaip yra buvę 
nutarta^ Dėl didesnių procentų yra dvi nuo
monės: vieni galvoja, kad reikia investavi
mais didinti kapitalą, o kiti — gauti pro
centus. S. Kasparas galvotų, kad balanse 
Žymimosios pelno ir nuostolio sumos kaž
kaip klaidina tokiuose dalykuose nenusima
nančius žmones. Kitas dalykas: Board of 
Trade turi būti siunčiami balansai, o 
tokio už 1971 m. nėra. Dr. S. Kuzminskas 
atkreipia dėmesį į tai, kad Bendrovė turi 
iš lietuvių pasiskolinusi 12 tūikst. svarų, per 
metus išmokama 800 sv. palūkanų, tuo tar
pu už investavimus gaunama apie 4 proc. 
Ar ne geriau būtų mažinti paskolas? Z. Ju
ras ir A. Pranskūnas paaiškina dėl balanse 
nepažymėtųjų sumų už spaustuvės nebaig
tus atlikti darbus: buvo eita prie tokios at
skaitomybės tvarkos — kol pinigai negauti, 
tol balanse gautosios sumos nežymimos. 
Prie tokios tvarkos pradėta pereiti inž. S.' 
Nenortu! pirmininkaujant. Inž. S. Nenortas 
nesutinka, kad taip turėtų būti. Revizorių 
įstaigos atstovas aiškina, kad uždirbtų, bet 
dar negautų sumų nežymėsimas balanse 
yra ėjimas prie vienos sistemos. Inž. S. Ne
nortas manytų, kad tokie nebaigti darbai 
turėtų būti parodomi balanse. Z. Juras dėl 
pelno ir nuostolio sumų žymėjimo balanse 
atsako, kad taip priimta, o jei kas nesu
pranta, tai nesupranta. Dėl to, kad turime 
skolų ir reikia mokėti palūkanas, reikalas 
būtų diskutuotinas. S. Kasparas dar vis 
dėl balanso, k-ad jo nėra Board of Trade by
lose. Z. Juras: matyt, revizoriai; dar nepri
statė. J. Bendorius abejotų, ar verta laikyti 
investuotų pinigų, kai vis kyla procentai, 
kurie mokami už Bendrovės iš lietuvių pa
siskolintąsias sumas. Revizorių įstaigos at
stovas sakosi nesąs specialistas ką nors aiš
kesnio pasakyti dėl tų pinigų, kurie inves
tuojami į unit trust, bet nepataria laikyti 
didelių sumų depozito sąskaitoje. Inž. J. 
Vilčinskas plačiau aiškina, kaip galėję atsi
tikti su- žinių teikimu Board of Trade įstai
gai. Jis linkęs įžiūrėti apsileidimo ir tokį 
savo teigimą paremia pavyzdžiais.

Rinkimai atidedami sekmadieniui, balan
džio 16 d.

Po pertraukos Z. Juras išdėsto savo pa
dėtį. Buvęs 10 metų direktorium, per tą 
laiką, buvęs ir pagiriamas, o dabar esąs 
paskelbtas negeru. Valdyboje daug buvę 
ginčijamasi dėl -smulkmenų, ir nieko gera 
neišėję. Jis manytų, kad valdyboje pasiū
lymai turi būti priimtini daugumai arba 
atmetami, jei nebūna priimtini. T. Vidugi
ris galvoja, kad per 25 m. demokratiniame 
krašte dar nesame išmokę demokratijos.

LIETUVIAMS VERSLININKAMS

Rugpjūčio 5 d. Anglijos lietuvius aplan
kys iš Amerikos atvažiuojanti Cleveland© 
Tautinių šokių grupė „Grandinėlė“, kuri 
čia koncertuos mums.

Ta proga bus spausdinama programa. 
Mūsų verslininkams, kas jų norėtų, siū
loma pasinaudoti proga ir programose iš
spausdinti savo Skelbimus.

Taip pat būtų labai gražu, kad mūsų 
lietuviški leidėjai pasiryžtų pareklamuoti 
savo leidinių Skelbimus, o visi Anglijos lie
tuviški klubai parodytų savo tautiečiams 
iš 'anapus Atlanto, kad ir mes čia, Anglijo
je, nemiegame. Tuo taip pat paremtume at
vykstančią grupę.

Vieno puslapio kaina:
7“ X 5“ — £6,00

Pusė puslapio:
3i“ X 5“ — £3,00

Ketvirtis puslapio:
1“ X 5“ — £1,50

Kas nogėtų, prašome -skelbimus siųsti 
kuo 'greičiau, nes tada bus galima gražiau 
ir geriau padaryti.

Kai jis direktoriavęs Bendrovėje, tai buvu
si diktatūra. Pakeitėm, sako, tvarką, 10 
metų ji inž. S. Nenortui buvo gera, dabar — 
ne. Inž. S. Nenortas atsako, kad demokra
tijoje, kai būna susirenkama, kiekvienas 
turi teisę -pasakyti savo nuomonę. O T. Vi
dugiris, saiko, nori uždrausti. Mes turime 
ilgų metų patyrimą, ir komercinėje organi
zacijoje reikia žinoti, -kas ko klauso. Ir inž. 
J. Vilčinskas tik padėkos nusipelnė, o ne 
puolimų.

Nuotaikos vis neatslūgsta. D. Banaičiui 
neaišku, kodėl inž. J. Vilčinskas nebenorė
tų direktoriais matyti Z. Juro ir A. Prans- 
kūno. S. Kasparas ta proga iškelia, kad val
dyba dėl smulkmenų, sako, ginčijosi, o 
dramblio nematė, siūlo visiems direkto
riams atsistatydinti. J. Bendorius prataria: 
štai sukafktinis vaizdas! Jam atrodo, kad 
visas trynimasis išplaukia iš lietuvio būdo: 
jeigu ne aš vadovauju, tai viskas negerai. 
Išrenkami direktoriai, o vienas nori, kad 
pagal jo nuomonę būtų viskas tvarkoma. 
Inž. J. Vilčinskas primena, kad jis Tarybos 
posėdyje plačiau -aiškinęs tai, ką dabar ke
liąs, kad Z. Juras ir A. Pranskūnas nebūtų 
direktoriais. Z. Juras kibk kitaip aiškina 
administracinės atskaitomybės ir tvarkos 
klausimą: buvę nutarta palaukti Tarybos 
rekomendacijų, ar vykdyti naujos tvarkos 
įvedimą atskaitomybėje. J. Alkis sako, kad 
problemų nebuvo 10 metų, ir jis galvotų, 
kad gal trūkę gerų norų. Inž. A. Gasiūnas 
papasakoja, kad Taryba buvo prašyta pa
tikrinti Bendrovę, jokių kriminalų nerado, 
tik netvarkos. Patarimas buvo k-ai ką pa
tobulinti, kad būtų didesnė kontrolė. P. 
Gugas pasidomi, tarp ko buvo trynimasis. 
Inž. A. Gasiūnas atsako, kad valdyboje. J. 
Bendorius išsitaria dėl Z. Juro, kaip tiekė
jo: svarbu, kad jo kainos būtų žemesnės. S. 
Kasparas suabejoja ir visų direktorių tin
kamumu. J. Lūža -galvoja, kad verta ir tų 
mažųjų, darbininkų, paklausyti. Puolimas 
vieni kitų daro blogą įspūdį ir reikalų ne
pagerins. Jau dr -anksčiau buvo kilęs tar
nautoj ų-direktorių klausimas. Sako, ma
nau, kad būtų geriau, jei taip nebūtų. Ge
riausia išrinkti bešališkus direktorius. Da
bar lyg ir Taryba valdo. D. Banaitis pripa
žįsta, kad negerai tai, kas vyksta, ir siūlo 
baigti.

Sakosi dar inž. S. Nenortas (siūlo spręsti 
tarnautoj ų-direktorių ir atsistatydinimų 
klausimus), V. Strimas (siūlo paduoti vie
ni kitiems rankas), K. Bivainis (direkto
riais renkami geriausi, tai, matyt, Z. Juras 
geriausias, jei jis pirmininkauja), J. Ben
derius (priešingas, kad būtų svarstomas at
sistatydinimo klausimas), A. Jaloveckas 
(primena-, kad ne direktoriai šiandien vy
resni, o susirinkimas), J. Bendorius (kas 
bus, jei išmėtysim direktorius, ar bus nau
jų?), A. Jaloveckas (siūlo DBLS įgaliotinių 
žinioje esančias akcijas balsavimo reikalui 
proporcingai padalyti tarp atstovų), inž. S. 
Nenortas (Tarybos nariai balsuojant visus 
į kišenę sudės savo turimomis akcijomis, 
dėl to siūlo balsuoti rankų pakėlimu), Z. 
Juras (nesutinka su inž. S. Nenortu), A. 
Jaloveckas (siūlo DBLS turimąsias akci
jas padalyti skyriams), S. Kasparas (prita
ria A. Jaloveckui), inž. A. Gasiūnas (akci
jas turinti Taryba yra demokratiška, nes 
kasmet renkama), dr. S. Kuzminskas (nu
liūdęs, kad ne konstruktyviai eina reikalų 
svarstymas; apgaili tuos, kurie buvo užsi
pulti, nes net nematyti, kad, be jų, dar 
būtų daug galinčių dirbti žmonių, ir siūlo 
pamiršti visus apsika-pojimus ir išeiti drau
gais, nes reikės dirbti).

Kandidatais į direktorius, be perrenka
mųjų, yra pasiūlyti V. Keris, inž. A. Gasiū
nas ir S. Kasparas.

Antroji diena
Antroji diena -pradedama pamaldomis, 

kurias Lietuvių Namuose atlaiko Londono 
lietuvių parapijos klebonas kun. J. Sake- 
vičius. Po to toliau tęsiamas LNB susirin
kimas. Pirmininkauja Z. Juras, sekreto
riauja A. Pranskūnas.

Prieš vykdant direktorių rinkimus, dar 
tęsiamos diskusijos. Inž. J. Vilčinskas iške
lia jau vaka-rykščiui kelis kartus keltą tar
nautoj ų-direktorių klausimą. J. Bendorius 
yra tos nuomonės, kad dabar ieškoti to 
klausimo kokių nors sprendimų nėra kaip. 
Reikia laukti, kada ateis eilė perrinkti, ir 
tada bus galima svarstyti. Dr. S. Kuzmins
kas -aiškina dabartinę padėtį ir galimybę 
susilaukti kitokios. Dabar turim valdybą ir 
valdybos narį-direktorių reikalų vedėju. 
Jeigu kitaip nutartume, reikalų vedėjas tu
rės dalyvauti 'posėdžiuose, referuota, išklau
syti nuomonių. Eet dabar reikalų vedėjas 
yra kartu ir visuomenės veikėjas, o ta sri
tis su vedėjo darbu nieko bendra neturi. 
Pasikeis reikalai — nebus kas dirba visuo
menės darbą. Kitoks argumentas būtų: jei 
vedėjas nebus direktorius, tai jis negalės 
jaustis lygus su kitais direktoriais ar dides
nis už juos. Jei būtų daugiau tokių tarnau
toj ų-direktorių, galėtų susidaryti jų persva
ra. Išeitis gal būtų tokia: -tarnautoj ų-direk
torių neturėtų būti daugiau kaip vienas, o 
kad jis nebūtų aukštesnis už kitus direkto
rius, valdyba, gal tarybos padedama, turė
tų susidaryti savo statutą, pagal kurį būtų 
aišku, kas ką turi daryti, kas pasirašinėja 
čekius, o kas ne, ir t. t. Tokį statutą įparei
goti priimti metams. V. Strimas palaiko dr. 
S. Kuzminską. Inž. J. Vilčinskas abejoja 
kandidatų sąrašo tinkamumu, ar bus pa
kankamai pajėgių dirbti žmonių. Inž. S. 
Nenortas grįžta prie Bendrovės busimojo

pirmininko svorio, iškelto dr. S. Kuzmins
ko. Reikėtų naudotis įstatais, aiškinant
juos pagal suvažiavimo nusistatymą. Šiaip 
pirmininkas buvo likęs tik lyg kokia kepu
rė, net administracijos negalėjo patvarkyti. 
Nesant valdytojo, pirmininkas su platesnė
mis teisėmis būtų renkamas ne mažiau kaip 
metams. J. Bendorius pasisako už dr. S. 
Kuzminsko siūlymą — jis aiškesnis, pla
tesnis. Jis pasisaiko ir dėl inž. A. Gasiūno 
kandidatūros. Kalbėjęsis, ir inž. A. Gasiū
nas -sakęsis turįs daug laiko ir galėtų būti 
pirmininku. Inž. S. Nenortas galvoja, kad 
dr. S. Kuzminsko rezoliucija-siūlymas dėl 
valdybos statuto nėra tobulas. Dr. S. Kuz
minskas siūlo papildyti inž. S. Nenorto min
timi. J. Lūža sako, kad šis suvažiavimas 
tam tikra prasme bus istorinis — jis arba 
suskaldys, arba suvienys. Prasidėjęs kaž
koks grupinis skaidymasis. Daug jau žmo
nių anksčiau atskilo, -ir kitais metais gal 
jau nebepasirodys tie, kurie palaiko inž. J. 
Vilčinską ir inž. S. Nenortą. Direktoriais 
rinktini, kurie nori dirbti ir objektyvūs. 
Taryba yra patariamasis organas, o pasku
tiniuosius porą metų buvo jaučiamas jos ki
šimasis visur. Z. Juras sakosi nesitikėjęs 
asmeniškumų.

Balsuojant nepasisalkoma prieš tamauto- 
jus-direktorius.

Pasisakoma už dr. S. Kuzminsko-inž. S. 
Nenorto siūlymus, kad vienas tarnautojas 
gali būti direktorium, kad turi būti statu
tas valdybai tvarkytis, kad Bendrovės pir
mininkas yra kartu vyr. direktorius-valdy- 
toj-as.

Tada inž. S. Nenortas sutinka kandida
tuoti -į direktorius. Su dviem perrenkamai
siais dabar kandidatų sąrašas jau yra ši
toks, ir renkant jie gauna šitiek akcijinių 
balsų:

Alkis Jaras 3.701
M-ašalaitis Petras 1.994 
Gasiūnas Andrius 2.176 
Kasparas Stasys 1.745 
Keris Vytautas 1.706 
Nenortas Stepas 3.201

LNB susirinkimas baigiamas Lietuvos 
Atstovo V. Balicko pasisakymu. Vakar liūd
na pasidarė. Kurie dirba, tiems būname dė
kingi. Netikęs metodas kaltinti ir reikalau
ti teisintis. Kad direktorius negali būti tie
kėju, šiame krašte nėra tokios tvarkos.

J. Bendorius dėkoja valdybai.
Tada -prie prezidiumo stalo vietas vėl 

užima dr. S. Kuzminskas ir J. Zokas. Tęsia
mas DBLS suvažiavimas.

Dr. S. Kuzminskas pasidžiaugia, kad 
svarstytinų klausimų nėbed-aug likę. Turė
tų būti Jaunimo sąjūdžio pirmininko prane
šimas, bet nėra pirmininko. Z. Juras norė
jo, kad būtų aptarti bendradarbiaujant su 
kitų tautybių organizacijomis kartu vykdo
mosios politinės kovos metodai. Z. Juras 
čia pat ir pasisako, kad valdybai nekyla 
jokios problemos dėl bendradarbiavimo. 
Būtų tik noro susilaukti pasiūlymo, kaip 
tobuliau atlikti šį -ar tą darbą, kaip page
rinti veiklą. J. Bendorius siūlo valdybai su
daryti grupę iš pajėgių veikti žmonių. Z. 
Juras sako, kad taip ir daroma — iš pa
jėgiųjų susilaukiama talkos. Bet ar suva
žiavimas pritaria, kad būtų dirbama kartu 
su kitomis tautybėmis? Atsakymas: suva
žiavimas ploja. J. Bendorius prašo Lietuvos 
Atstovą V. Balicką pasisakyti. Lietuvos 
Atstovas V. Bailokas sako, kad dirbama 
ranka rankon -su DBLS valdyba. Jį aplanko 
kitų pavergtųjų tautų atstovai ir kviečia 
-kartu dirbti, taip pat tų tautų, kurios nėra 
turėjusios nepriklausomybės. Susitinkama, 
visur dalyvaujama. Kviečia naująją valdy
bą palaikyti ryšį. Reikės pastangų ir žygių 
dėl norimos šaukti saugumo konferencijos. 
J. Zokas 'giria valdybos politinį darbą, bet, 
sako, turėtų įsijungti ir provincija ir taip 
pat pasidarbuoti. Inž. J. Vilčinskas papildo 
Lietuvos Atstovą V. Balicką informacija 
apie savo ir inž. S. Nenorto d'alyvavimą 
ACEN ir primena Vliko nusistatymą savo 
bendradarbiavimo pastangas remti daugiau 
atstovais ir organizacijomis tų tautų, ku
rios yra turėjusios nepriklausomybę. V. Si
dzikauskas kaip tik yra pataręs nenukreip
ti ^perdaug pastangų į nepriklausomybės ne
turėjusias tautybes, nes jų pretenzijos yra 
visiškai kito svorio. V. Balickas paaiškina, 
kad nuo tos tezės jau tolstamą. Vlikas kaip 
tik siūlė organizuoti lietuvių-ukrainiečių 
draugiją. Ukirainiečiai mums turi didelių 
simaptijų, tik bėda, kad jie susiskaldę, ir 
jeigu su viena grupe susidėsi, kitos tokį 
bendradarbiavimą boikotuos. Artimiausi 
mums yra pabaltiečiiai.

Dar tais reikalais pasisako T. Vidugiris 
(siūlo baigti kalbas), S. Nenortas (primena 
European League organizaciją), D. Banai
tis (pasako, kokia politinė veikla planuoja
ma M-anchesteryje, Nottinghame), Z. Juras 
(apie European Liaison grupės darbų plėt
rą).

Priimami vakarykščiai pranešimai.
A. Navickas dėkoja Z. Jurui už vakarykš

tį pranešimą apie plačią politinę veiklą.
Nutariama palikti ligšiolinę DBLS revi

zijos komisiją.
Siūlomi kandidatai į DBLS Tarybą, ir ji 

išrenkama tokia: J. M-asla-uSkas (532 bal
sai), A. Bučys (489), K. Bivainis (442), J. 
Dimša (382) ir J. Levinskas (361). Kiti 
kandidatavusieji: dr. S. Kuzminskas (353) 
ir A. Jaloveckas (340).

Jaunimo klausimu pirmasis kalba J. Al
kis. Jis sako, kad DBLS yra pasiruošusi 
remti jaunimo veiklą. Paskutinieji metai 
parodė, kad negera yra jaunimą tampyti po 
kelias organizacijas. Ragintina nuo mažens 
stoti į skautus, kurie turi vadus, nes jauni
mui reikia kur nors priklausyti. Jaunimas

rodo iniciatyvą, gal kartais ir per didelę. 
O kaip Londone vyko jaunimo reikalai, tam 
pavaizduoti perskaito ilgą „Grandies“ pa
sirašytą laišką, kuriame nupasakojama vi
sa istorija. Dėl Jaunimo sąjūdžio jau iš 
anksto buvo pranašauta, kad niekas neišeis. 
J. Alkis prašo leisti skyriuose pasireikšti 
tiems, ’kurie tinka į vadovus, o paskui ga
lima ir paraginti pasireiškiančius. Dr. S. 
Kuzminskas primena nesusipratimus tarp 
jaunimo ir senimo. Jaunimas rodo entuziaz
mo. J. Maslauskas supažindina su skautų 
darbu. Turima 90 narių, leidžiamas laik
raštėlis, organizuojamos stovyklos, dabar 
ruošiama paroda. Dėkoja už taiką „Eur. 
Lietuviui“, už paramą „Dainavai“ ir įteikia 
iliustruotus -skautiškus leidinius. Leidinys 
įteikiamas ir T. Vidugiriui, jo tvarkomai 
bibliotekai.

Dr. S. Kuzminskas prisimena vakarykštį 
siūlymą sukviesti didesnį jaunimo subuvi
mą.

J. Alkis supažindina su iš JAV atvažiuo
jančios „Grandinėlės“ ibūsim-aisa-ais koncer
tais Londone ir Manchesteryje. Ansamblis 
yra aukšto lygio.

K. Bivainis norėtų sužinoti, kas ruošia
ma Sekminių metui Sodyboje. J. Traška 
klausia, kiaiip iškilmingai viskas žadama 
suruošti. J. Alkis -atsako, kad stengiamasi, 
bet dar laukiama atsiliepimų.

Inž. S. Nenortas primena administracinę 
informaciją, kad dabar kvitai už atsiųstuo
sius pinigus siunčiami kartu su laikraščiu, 
nes taip pigiau. Gera būtų ir atprasti nuo 
kvitelių. J. Bendorius atkreipia dėmesį į 
tai, kad kvitelius rašinėti išmokė gyveni
mas, ir jie turėtų būti ’rašomi, ypač tada, 
kai pinigai, o ne čekis -atsiunčiama.

J. Alkis dėkoja Lietuvos Atstovui V. B-a- 
lickui ir poniai, kad visad-a dalyvauja su
važiavimuose.

Dr. S. Kuzminskas pasisako, kad jam ne
patiko paskutiniuoju metu „Eur. Lietuvy
je“ spausdintieji laiškai, kai rašoma dėl 
tam tikrų -asmenų, bet pasirašoma ne pa
varde. Toks buvęs ginčas -dėl atstovų į jau
nimo kongresą. Reikėtų -atsargumo, nepra
silenkti su faktais, patikrinti faktus, ar jie 
neiškraipomi.

Baigdamas suvažiavimą, dr. S. Kuzmins
kas kviečia ateities veikloje stengtis susi
kalbėti, nes nuo to priklauso mūsų laivelio 
kelionės pasisekimas. Įgula turi būti draus
minga, draugiškai sugyventi, pripažįstanti 
vadovus.

J. Bendorius dėkoja. Sugiedamas Tautos 
himnas.

Po -to DBLS-LNB valdyba laikinai pa
siskirsto pareigomis. Tas laikinumas yra 
dėl to, kad jau šį sekmadienio rytą, prade
dant suvažiavimą, gauta žinia: inž. A. Ga
šlūnas susirgo ir išvežtas į ligoninę. O lai
kiniai -pasiskirstyta pareigomis šitaip: Lie
tuvių Namų Bendrovės pirmininkas — inž. 
Stp. Nenortas, D. Britanijos Lietuvių Są
jungos pirmininkas — J. Alkis, I vicepirm. 
Z. Juras, II vicepirm. inž. A. Gasiūnas, 
sekr. A. Pranskūnas, ižd. V. Zdanavičius, 
nariai — P. Mašalaitis ir inž. S. Nenortas.

DBLS Tarybos pirm. A. Bučys, sekr. K. 
Bivainis.

Dalis atstovų ruošiasi važiuoti namo. Kai 
-kurie jau atsisveikina, skubėdami į anks
tyvesnius traukinius. Tada visus pasikalbė
jimus nutildo Skaudi žiniia, kad inž. And
rius Gasiūnas mirė.

Baigiama skirstytis jau po tuo tragiškai 
juodu gedulo ženklu.

LIETUVOJE
„ŽINIJA“ — PARTIJOS PAGALBININKĖ

Vilniaus Profsąjungų rūmuose vyko „Ži
nijos“ draugijos suvažiavimas, kuriame da
lyvavo daugiau kaip 600 delegatų, atstova
vusių 32,5 tūkst. draugijos narių.

Prezidiume buvo partijos vadovybė.
Draugijos pirm. V. Niunka ataskaitinia

me pranešime, be 'kita ko, sakė, kad, ypač 
Lenino jubiliejaus metais, buvo suaktyvin
ta veikla ir išplėstas darbas, propaguojant 
marksizmo-leninizmo idėjas ir Lenino pali
kimą. Bet reikią -daugiau paskaitininkų, ku
rie mokėtų giliai, vaizdžiai’ ir įtikinančiai 
atskleisti marksizmo-leninizmo revoliucinę 
esmę ir 1.1.

Baigdamas savo ataskaitinį pranešimą, 
V. Niunka užtikrino Lietuvos komunistų 
partijos centro komitetą, kad „Žinijos“ 
draugija ir toliau pateisins jai parodytą pa
sitikėjimą, „nuolat tobulindama savo dar
bą, pažymės Tarybų Socialistinių Respub
likų Sąjungos 50-metį — didžią mūsų ša
lies tautų vienybės, draugystės ir brolybės, 
TSKP lenininės nacionalinės politikos ir 
proletarinio internacionalizmo pergalės 
šventę“.

40 DAILININKŲ PARODA

Balandžio 14 -d. Vilniuje atidaryta dailės 
paroda, kurioje dalyvauja 20 Lietuvos ir po 
10 Latvijos ir Estijos dailininkų.

Darbai parodai atrinkti konkurso keliu. 
Kiekvieno dalyvaujančio dailininko atrink
ta po 4 paveikslus.

POEZIJOS VAKARAS TRAKUOSE

Lietuvoje vyksta latvių knygos dekada, 
ir jos dalyviai viešėjo Trakuose, kur buvo 
suruoštas poezijos vakaras. Latviai poetai 
skaitė savo eilėraščius, o lietuviai tų eilė
raščių vertimų ir savo eilėraščių.

KLAIPĖDIEČIAI VILNIUJE

Į Vilnių gastroliuoti atvažiavo Klaipėdos 
teatras ir rodo A. Zulbros pjesę „Nemylėk 
manęs“, dvi K. Sajos vienaveiksmes kome
dijas „Poliglotas“ ir „Abstinentas“, L. Žu- 
chovickio pjesę „Tostas už Kolumbą“ ir 
jauniesiems žiūrovams R. Stivensono „Lo
bių salą“.

VALSTYBINIS AKADEMINIS LIAUDIES 
ŠOKIŲ ANSAMBLIS

Vilniuje koncertuoja Igorio Moisejevo 
vadovaujamas valstybinis akademinis liau
dies šokių ansamblis.

„ŽVAIGŽDYNAS“

„Dnipro“ leidykla Kijeve išleido almana
chą „žvaigždyną", skirtą Pabaltijo rašyto
jų kūrybai.

Toks almanachas išleidžiamas jau penk
tas.

MOLDAVAI NAUJOJOJE AKMENĖJE

Naujojoje Akmenėje koncertavo Molda
vijos valstybinės filharmonijos dainų an
samblis „Migurel“.

Vietiniai saviveiklininkai pastatė K. Bin
kio „Atžalyną“.

800 KLAIPĖDIEČIŲ SAVIVEIKLININKŲ

Daugiau kaip 800 Klaipėdos saviveikli
ninkų koncertavo Plungės rajone — Rieta
vo, Varduvos, Alsėdžių ir kituose kultūros 
namuose.

PAMINĖTAS VIENUOLIS

Anykščių vidurinėje mokykloje paminėta 
rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio gimi
mo 90 m. sukaktis.

Suruošta -taip pat metinių proga ir moks
linė konferencija.

Į KATOVICUS

Vilniaus ryšių klubo pavyzdinis estradi
nis ansamblis „Ritmas“ išvyko į Lenkiją 
koncertuoti K-atovicų vaivadijoje.

Kartu išvyko estrados dainininkė O. Va
liukevičiūtė ir pramoginių šokių atlikėjai 
Dalia ir Vidas Namaičiai.

CHEMIJOS GAMINIŲ PARODA

Vilniuje suruošta Lenkijos cheminių ga
minių -paroda.

RUSŲ KALBA

Rusų kalba 30 tūkst. tiražu išleistas J. 
Avyžiaus romanas „Sodybų tuštėjimo me
tas“ (rusiškai pavadintas „Poterianyj 
krov“).

Išleido ne rusiška leidykla, bet Vilniaus 
„Vaga“.

PIRMOSIOS KNYGOS AUTORIŲ NAUJAS 
DERLIUS

1969 m. „pirmosios knygos“ debiutantas 
Vytautas Martinkus išleisdino romaną „Ak
menys“.

M. Karčiauskas išleido pirmąją poezijos 
knygą „Klevo medus“.

LENTA DAILĖS PARODAI PRISIMINTI

„Tiesa“ rašo, kad Vilniuje, Antakalnio 
gatvėje, prie Lietuvių kalbos ir literatūros 
instituto sienos, -atidengta memorialinė len
ta atžymėti 1907 m. įvykusiai pirmajai lie
tuvių dailės parodai.

Anoje pirmojoje dailės parodoje dalyva
vo A. Žmuidzinavičius, P. Rimša, M. K. 
Čiurlionis ir kiti senieji dailininkai.

„TAURO RAGAS“ LAZDIJIECIAMS

M. Sėlis „Tiesoje“ rašo:
„Kai miškuose ištirpsta sniegas, o upė

mis išplaukia ledai, respublikos medžioto
jų ir žvejų kolektyvai susumuoja savo veik
los rezultatus, šiuosyk aštuoniolikos tūks
tančių medžiotojų šeimoje stropiausiais ir 
rūpestingiausiais pripažinti lazdi j iečiai. Į šį 
Dzūkijos rajoną ir iškeliavo pereinamasis 
medžiotojų prizas „Tauro ragas“.

„— Lazdijiečiai buvo -pirmi ne tik šėmų 
ir kiškių medžioklėse, — pasakoja rajono 
medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės 
žinovas Petras Lukoševičius. — Kiekvienas 
būrelis savo medžioklės plotuose turi pasta
tęs -bent po vieną pašiūrę, kur sukaupti pa
šarai žiemą laukė stirnų ir kiškių. Šernams 
įrengdavome tranšėjas su bulvėmis ir pe
lais. Miško laukymes užsėjome zuiki-akrū- 
miu, lubinais. Jau kelinti metai reaklimati- 
zuojame fazanus. Norėdami, kad padaugėtų 
laukinių ančių, ėmėme ir jas auginti volje
ruose“.

„Girdėjau, kad „Gegužės pirmosios“ kol
ūkyje daugelis keiksnoja, kad lieka neap
drausti gyvuliai, taip pat ir brigadininkas“.

(Iš neparuoštų rankraščių)
»»»

„Negalėjome gauti -apsiparšiavimo“.
(Iš ataskaitinio pranešimo)
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Europos Lioturiu Krouiliu
MŪSŲ LIGONIAI

Praeitą savaitę staiga susirgo Stanislova 
Mockuvienė. Ji yra Bethnal Green ligoninė
je. Jai padaryta operacija, ir ligonė paleng
va gerėja.

Kiek anksčiau Balys Kliorys buvo pa
guldytas North Middlesex ligoninėje. Jam 
padaryta operacija, jis sveiksta ir greitai 
žada grįžti į namus.

MIRĖ O. KUNICKIENĖ

Praeitą savaitę mirė Ona Kunickienė, 93 
metų amžiaus. Palaidota iš Lietuvių baž
nyčios trečiadienį, balandžio 26 d., St. Pat
riko kapinėse, lietuvių plote.

LONDONO PARAPIJOS DERBY ARKLIŲ 
LENKTYNIŲ LOTERIJA

Šios loterijos bilietai platinami visose lie
tuviškose kolonijose Lietuvių bažnyčios rė
mėjų. Parapijos Taryba kviečia visus lietu
vius paremti ją, nes jos pelnas skiriamas 
bažnyčiai išlaikyti.

Kai Londono šv. Kazimiero bažnyčia tėra 
vienintelė lietuviška bažnyčia čia, Vakarų 
Europoje, tai būtų ir pareiga visų mūsų 
prisidėti prie jos išlaikymo.

Jeigu kas norėtų ateiti į talką tai loteri
jai ir paplatinti jos bilietų savo gyvenamo
joje vietoje, prašoma rašyti šiuo adresu: 
Lithuanian Church of St. Casimir's, 21, The 
Oval, Hackney Road, London E2 9DT.

NOTTINQHAMAS
DBLS SKYRIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS

DELS Nottinghamo skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas šaukiamas gegužės 13 
d., šeštadienį, 6 vai., ukrainiečių klubo pa
talpose, 30, Bentinck Rd.

Bus skyriaus veiklos pranešimas, taip pat 
pranešimas iš DBLS-LNB suvažiavimo 
Londone, valdybos rinkimai ir svarstomi 
įvairūs skyriaus reikalai.

Nesusirinkus laiku atitinkamam skaičiui 
narių, už valandos susirinkimas bus pra
dėtas ir laikomas teisėtu, vistiek kiek na
rių būtų atėję.

Susirinkime kviečiami dalyvauti ir nena- 
riai. Prašome laikytis punktualumo.

Skyr. Valdyba

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 20 d., šeštadienį, 6.30 vai., Lie
tuvių Moterų Draugija ukrainiečių klubo 
salėje, 30, Bentinck Rd., Nottinghame, ren
gia

Motinos Dienos Minėjimą.
Tos dienos programoje numatoma oficia

lioji dalis su paskaita. Meninė dalus bus 
įvairi ir įdomi. Ją išpildys savosios pajėgos. 
Vėliau bus linksmoji dalis -— šokiai su ge
ra muzika, ir viskas tęsis iki 11 vai. Bus 
loterija, veiks baras.

Kviečiame atsilankyti vyresnes ir jaunas 
motinas ir visus tautiečius su draugais pra
leisti šeimyniško vakaro kartu geroje nuo
taikoje motinos garbei.

Nott. Lietuvių Moterų Draugija

MANCHESTERIS
MOTINOS DIENA

„Živilės“ ir „Maironio“ draugovės gegu
žės 6 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Manches- 
terio Lietuvių Soc. Klubo patalpose rengia 

Motinos Dienos minėjimą.
Bus paskaita. Meninę dalį išpildys skau

tai ir skautės. .Maloniai kviečiame visus 
tautiečius minėjime dalyvauta. Motinos bus 
pavaišintos arbatėle.

Draugovių Vadovai

ATSISVEIKINOME AMŽINAI

Mirties angelas pradėjo dažniau apsilan
kyti mūsų apylinkėje. Balandžio mėn. mirė 
širdies liga 75 metų amžiaus Marija Aršti- 
kaitienė. Velionė kilusi iš Šakių aps., Paže- 
rėnų vis., Noreikų km.

Tai 'buvo lietuviškos motinos vaizdas: 
darbšti, taupi, visi jai buvo geri, pilna mei
lės širdelė saviesiems. Išaugino augintinę, 
dabartinę Samulienę, o jos dukrelė vėl bu
vo mylima, ir velionė jai paliko savo sutau
pąs.

Eccles tautiečiai (suorganizavo j-ai gra
žias laidotuves. Religines gedulingas apei
gas atliko kun. A. Geryba, kuris pasakė ve
lionės prisiminimui gilių minčių. Vėliau 
Liet. Soc. Klube buvo laidotuvininkams ka
vutė, kurią nuoširdžiai paruošė O. Dainaus- 
kienė. Čia kalbėtojas iškėlė velionės, kaip 
lietuvės patriotės, motinos ir visų bičiulės, 
nuopelnus, kartu pareiškė visuomenės var
du užuojautą O. J. Samuliams.

Velionė palaidota Mostono lietuvių kape 
prie paminklinio kryžiaus, kur guli anks
čiau miręs jos vyras Juozas.

Tegul būna lengva šios svetingos šalies 
žemelė a. a. Marijai!

D. Dainutis

SKAUTŲ PARODA MANCHESTERYJE

Gimęs 39 metais, Lietuvoje gyvenantis 
poetas Jonas Strielkūnas parašė baladę 
apie išsigandusius paukščius, kurie karo 
pabaidyti rėkė ir lėkė. Jis baigia ją šitaip:

TAUTOS FONDUI AUKOJO

N. N. — 3 svarus vieton gėlių ant inž. 
A. Gasiūno kapo.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį'* ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3,30 sv. V. 
Gedmintas, 2,90 sv. P. Liesis, po 1,00 sv. A. 
Kuzmickas ir J. SuiK-aitiis, po 0,90 sv. B. 
Narbutis, A. Važgauskas, J. Stankevičius, J. 
Sankauskas, P. Maksvytis, P. Senvaitis, J. 
Zokas, J. Pukteris, A. Stašaitis ir K. Stepo
navičius, 2 dol. J. Vaiisiūnas, 0,80 F. Jasiu- 
lis, 0,65 sv. J. Bedulskis, 0,55 sv. J. Sasnys, 
po 0,50 sv. P. Burkevičius ir J. Benetis, po 
0,45 sv. J. Klevinis ir S. Janavičius, po 0,40 
sv. S. Alesius, B. Sasnauskas, P. Veikšra, 
J. Galbuogis ir V. Brazaitis, 0,30 sv. J. Dim- 
ša, o,20 sv. A. Kuiblinskas.

LONDONAS
LIETUVIŠKOS INŽ. A. GASIŪNO 

LAIDOTUVĖS
Žvarbų balandžio 24 d. rytą susirinko 

nemažas Londono lietuvių ir anglų būrys į 
Marylebone kapines palydėti į amžinąją po
ilsio vietą a. a. inž. A. Gasiūno, kurį taip 
netikėtai ir staigiai mirtis išplėšė iš gyvų
jų tarpo. Nors tai buvo pirmadienis, darbo 
diena, žmonių susirinko neįprastai daug. 
Tai parodė, koks populiarus ir gerbiamas 
buvo velionis.

Laidotuvių apeigas atliko lietuvių bažny
čios klebonas kun. J. Sakevičius, MIC. Pa
maldos buvo lietuvių įkalba. Paskutinį žodį 
prie karsto pasakė DBLS pirmininkas J. 
Alkis, jautriais ir prasmingais žodžiais at
sisveikindamas visų D. Britanijos lietuvių 
vardu.

Daugiau kaip keturiasdešimt vainikų ap
dengė a. -a. Gasiūno kapą. Jų tarpe buvo 
gražus trispalvis DBLS ir LNB vardu. Bu
vo matyti vainikų bei gėlių puokščių iš to
kių tolimų kraštų, kaip Kanada, Persija, 
Indija. Ten velionis buvo žinomas kaip žy
mus firmos Mather & Platt inžinierius. 
Tos firmos vyr. direktorius su būriu ben
dradarbių dalyvavo laidotuvėse.

Iš JAV į laidotuves buvo atvykusi velio- 
nies motina, kurios sielvartas beveik neiš
sakomas, nes jos vynas ir jaunesnysis sū
nus taip pat yra širdies negalavimų palies
ti.

Visi lietuviai po laidotuvių buvo pakvies
ti į G. Gasiūnienės privačius namus kavu
tei, kurią paruošė dainavietės Kerienė, Ru- 
seokienė, Ribokienė ir kt. Tai gražus dain-a- 
viečių mostas savai pirmininkei.

Vartydamas užuojautos laiškus bei tele
gramas, galėjai jų užtikti beveik iš visų 
penkių pasaulio žemynų. Tai pakartotinis 
a. a. A. Gasiūno populiarumo ir nuopelnų 
įrodymas.

Gal būt, laikas užgydys skaudžias šeimos 
žaizdas, gal būt, vilionies vietą užims kiti 
patyrę žmonės, bet niekas nebegrąžins jo 
šeimai vyro ir tėvo, taip kaip niekas nebe
surinks skausmo ašarų, nukritusių į sun
kią kapinių žemę.

j. I.

MOTINOS DIENA

Prisilaikydamas savo Lietuvoje turėtųjų 
tradicijų, lietuviškasis Londonas švenčia 
Motinos dieną gegužės mėn. pirmąjį sekma
dienį — gegužės 7 d.

Pamaldos Lietuvių bažnyčioje bus 11 vai. 
ryto. Jos prasidės eucharistine procesija.

4 vai. popiet minėjimas prasidės Sporto 
ir Socialinio 'klubo salėje — 345A Victoria 
Park Road E 9.

Minėjimą rengia bendromis jėgomis Klu
bo valdyba ir Londono šeštadieninė mo
kykla, kuri -atliks programą, o klubas pa
ruoš arbatėlę motinoms.

Kviečiami visi dalyvauti ir pagerbti savo 
lietuviškas motinas.

LONDONO PARAPIJOS IŠVYKA I 
LIETUVIŲ SODYBĄ

Londono parapija ir šiais metais rengia 
išvyką į Lietuvių Sodybą gegužės 28 d.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios, 21, 
The Oval, Hackney Road, E 2, 8 vai. ryto, o 
pakeUui paimami ekskursantai prie Lietu
vių Namų, 1 Ladbroke Gardens, W 11, 8.30 
vai. ryto. Užsirašydami prašome pasisaky
ti, iš kurios vietos kas norės būti paima
mas. Be to, prašome būti punktualūs.

Užsirašyti galima klebonijoje — 21, The 
Oval, London E 2, Lietuvių Namuose — 
1, Ladbroke Gardens W 11, Baltic Stores 
— Z. Juras, 421, Hackney Road E 2, ar pas 
S. Kasparą. Kelionės kaina 1,25 sv. Ta su
ma privalo būti sumokama užsirašant.
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= Dėl vietos atostogoms, savaitga- š 
S liams ir privatiems pobūviams pra- = 
= šau rašyti latvių ar anglų kalba: §

n Latvian Home, Rowfant House, E 
| Crawley, Sussex, RH10 4NG. =

Telefonas: Turners Hill 369. '
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Lėkė paukščiai dieną, rėkė paukščiai 
naktį.

Saulei tekant, ėmė margos plunksnos 
degti.

Ir kada nušvito jiems diena tyli,
Mirė gražūs paukščiai svetimoj šaly.
Baladėje galime atpažinti mus pačius. 

Kada jau įsikūrėme, kada pradėjome pa
miršti baimę, terorą, kada apsipratome sve
timame krašte, tai yra, kada sulaukėme 
„tylios dienos“, mes, „gražūs paukščiai“, 
pradedam mirti.

Mirtis nėra baisi, nes tai mūsų normalus 
kelias, bet pabėgdami įsipareigojome kovo
ti už savo tautos laisvę. Tą laisvės idėją 
turime perduoti1 ateinančiai kartai, kuri to
liau neštų laisvės vėliavą.

Tačiau nepaslaptis, kad mūsų jėgos tru
pa, nutautimo pavojus didėja, ir tik mūsų 
organizacijos yra tam tikri atsparos taš
kai, kurie mėgina sustabdyti tą procesą. 
Viena iš pagrindinių yra skautų organizaci
ja. Jai padeda dvi patogios sąlygos: ji jau 
savaime yra jaunimo organizacija, vėl na
tūrali organizacija, turinti šaknis gyvena
majame krašte. Reikia tik džiaugtis ir dė
koti Dievui, kad dar atsiranda pasiryžėlių, 
kurie, negaudami algų, neišskiriami iš ki
tų, aukoja savo laiką ne tik skautaudami, 
bet ir kovodami dėl mūsų jaunimo lietu
viškumo.

Mūsų ne taip jau gausioje kolonijoje 
kiekvienas įvykis patraukia dėmesį, ir šį 
kartą į skautų parodėlės atidarymą Man
česteryje atvyko ne tik gausus būrelis lie
tuvių dš kelių miestų, bet ir anglų skauti
ninkai, pora reporterių ir kt.

Skautininko J. MaslauSko paprašytas, R. 
Spalis -atidarė parodą, apibūdindamas 
skautų organizaciją ir jos reikšmę tremčiai. 
Po to svečiai, suėję į salę, atsidūrė prieš 
skautiškas vėliavas centre. Iš šonų ir vidu
ry stalai. Kiekvienas jų kaupė kitą mintį, 
glaudė kitą eksponatą. Vienur bendradar
biavimas su vadija ir vadovais pa-saulyje, 
kitur rajono gyvenimas, jo vaizdai, vėl 
Skautų, skaučių uniformos, stovyklos trem
tyje, Skautiškoji literatūra, propagandinė 
spauda ir kitkas. Antro aukšto kambarys 
skirtas stovykloms: J-am-bore Graikijoje 63 
metais, Tautinė 68 metais ir t. t. ir t. t. 
Trečiame kambariuke tilpo visa „Budėki
me“ spaustuvė.

Žinant, kad tai kelių žmonių-vadų pa
stangos, tenka tik pasidžiaugti jų energija. 
O -kiekvienas čia atspaustas puslapis, kiek
vienas simbolis, stovykla ir taip toliau tai 
ne tik parodytas eksponatas, bet kartu ilga 
istorij-a susirašinėjimo, planavimo, rūpes
čio ir tai ne valandų, bet dienų, savaičių 
darbas.

Pasidžiaugus reikia žvilgterti į ateitį. Ar 
bus kas pakeičia dabartinius vadovus, ir 
mūsų pagalba jiems? Paprastai galvojame 
apie materialinę, piniginę, -bet yra ir kita, 
dar svarbesnė.

Kalbėdami apie pirmąją, turime pagirti 
skautų vadų stiprybę. Parodą ruošdami, jie 
pažymėjo, kad nenorėtų prašyti išmaldų, 
-nenorėtų siųsti aukų lapų, norėtų verstis 
savomis jėgomis. Bet ar tai įmanoma? Vie
nas jų jau eilė metų dirba naktinėje pamai
noje, kiti irgi minkštai nesivarto. Tai-gi, kad 
ir neprašomi, juntame pareigą jiems padėti 
materialiai, nes organizacija be pinigų ne
gali išsiversti.

Tačiau- pinigas dar ne viskas. Turi būti 
tam tikros sąlygos, -kurios padėtų vykdyti 
uždavinį. Atsiminkime, kad esame išsiblaš
kę po didelį plotą, kad mūsų jaunimas retai 
gali susitikti, kad neturime vietos, kuri 
trauktų jaunimą, kur jis pasijustų jaukiai, 
namuose. Jei „Sodyba“ atsidurtų viduryje 
Anglijos, lengvai pasiekiamoje vietoje, kur 
per eilę mėnesių stovėtų palapinės, kur 
skambėtų lietuviškoji daina, pasiektumėm 
daug gražesnių rezultatų, nutautimo vėžys 
būtų gerokai pristabdytas. Reikia tik pasi
ryžimo. Tie, kurie bijotų parduoti „Sody
bą“, tegu prisimena Vienuolio legendą apie 
prakeiktuosius vienuolius. Jei nepajudėsi
me dabar, gelbėdami tai, ką dar -galime iš
gelbėti, po dešimties metų aukso maišai ant 
mūsų nugarų pasidarys labai sunkūs.

R. Giedraitis

DERBY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Mūsų kolonija su entuziazmu ruošiasi 
Motinos Dienos minėjimui, kuris įvyks ge
gužės 6 d., 5.30 vai. p. p., gražioje ukrai
niečių klubo salėje, 27, Chamwood Street.

Programoje kun. A. Gerybes paskaita. 
Meninę dalį atliks Irenos Venckienės pa
ruošti vaikai. Be to, pasirodys moterų 
kvartetas, vadovaujamas Janinos Damijo- 
naitienės. Veiks turtinga loterija ir puikus 
baras.

Maloniai kviečiame vietos ir tolimesnių 
kolonijų tautiečius gausiai atsilankyti ir 
pagerbti mums mielą lietuvę motiną. Lauk
sime.

Parapijos Taryba

ATKREIPTINAS DĖMESYS

Lietuviškos pamaldos gegužės mėnesį čia 
bus 14 d., 11 vai., Bridge Gate, nes gegužės 
21 d. lietuvis kunigas atvažiuoti negali.

GLOUCESTERYS

EKSKURSIJA Į DERBĮ

Gegužės 6 d. į motinos dienos minėjimą 
Derbyje ruošiama ekskursija.

Iš Gloucesterio išvažiuojame 13 vai. nuo 

šome pasinaudoti ir tuos, kurie dar nėra 
apsilankę, ir pamatyti skautišką parodą.

Budžiu.
s. J. Maslauskas,

Rajono Vadas

37 Midland Road, iš Stroudo 13.40 vai. Su
sirenkame autobusų stotyje.

Prašome nesivėlinti.

ATOSTOGŲ Į AUSTRALIJĄ

DBLS Gloucesterio ir Stroudo skyriaus 
kasininkas Kostas Pabrėža išvyko 6 savai
tėms atostogų į Australiją aplankyti savo 
motinos, kurios nematė 25 metus, ir 2 sese
rų.

Linkime laimingos kelionės!

LIGONYS

DBLS Gloucesterio skyr. nariui Petrui 
Butienui padaryta labai sunki operacija. 
Ligonis jaučiasi labai silpnas, bet sveiksta.

Ginai Bieliūnienei -padaryta operacija. 
Ligonė jaučiasi gerai.

Ligonis širdingai užjaučiame ir linkime 
greitai pasveikti.

M. Gelvinauskieuė

BRADFORDAS
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Gegužės 7 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Lietuvių Namuose, 5, Oak Vilias, rengia
mas

Motinos dienos minėjimas.
Kun. J. Kuzmickio paskaita.
Tėvelius su vaikučiais maloniai kviečia 

dalyvauti
Vyties Klubo Valdyba

COVENTRY
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba gegužės 
6 d., šeštadienį, 6 vai. vak., Lenkų atsargos 
karių klubo salėje, Whitefriars Lane, Co
ventry, rengia

Motinos Dienos Minėjimą.
Tos dienos programoje numatoma pa

skaita, deklamacijos ir kt. Po oficialios da
lies bus šokiai, gros E. Dragūno vadovauja
mas „Avon“ orkestras iki 1 vai. ryto, baras 
ir užkandžių bufetas veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų -apylinkių tautiečius 
su draugais -bei pažįstamais maloniai pra
šom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

BIRMINQHAMAS
SUNKIAI SERGA J. DYVAS

J. Dyvas sunkiai serga ir guli Dudley li
goninėje (palata 5 a).

ŠKOTIJA
MIRĖ J. DEGUTIENĖ

Škotijoje balandžio 29 d. mirė Joana De
gutienė.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
PRANEŠIMAS DĖL STOVYKLOS

Rajono Skautų stovykla įvyksta liepos 
22-29 d. d. Lietuvių Sodyboje. Kviečiu vi
sus vadovus, vadoves, -skautus ir skautes 
kuo gausiau stovykloje dalyvauti ir iš anks
to tinkamai -jai pasiruošti.
Stovyklos maitinimą sutiko tvarkyti mums 
gerai žinomieji virėjai ps. A. Gerdžiūnas ir 
v. s. I. Gerdžiūnienė. Stovyklą dvasiškai 
globos rajono dvasios vadovas kun. A. Ge
ryba. Stovyklai vadovauja rajono vadas.

AUKOS STOVYKLAI

Rajono skautų stovyklai aukojo: J. Le- 
vinskas, Derby, 10 sv., K. Plukas, London, 
5 sv., J. Sližys, Derby, 1 sv., V. Zdanavi
čius, London, 1 -sv.

Nuoširdus skautiškas ačiū.

PADĖKA

Ryšium su atidarytąja rajono skautiška 
paroda Manchesteryje balandžio 22 d. Lie
tuvių Socialiniame Klube, v. s. R. Spaliui- 
Giedraičiui reiškiama nuoširdi Skautiška 
padėka už malonų dalyvavimą literatūros 
ir suvenyrų parodos atidaryme, parodos 
-atidarymą ir gražius, šiltus ir padrąsina
mus žodžius skautiškosios veiklos ateičiai.

Didi ir nuoširdi skautiška padėka Klubo 
valdybai, 'kuri užleido jaukiuosius ir gra
žiuosius kambarius ir taip nuoširdžiai pa
rėmė skautų žygius ir darbą.

Skautiškas ačiū kun. A. Putcei, kuris sa
vo greituoju- žirgu bent 5 kartus važiavo iš 
Manchesterio į Derbį atgabenti skautiškojo 
turto parodai.

Nuoširdžiai ir broliškai dėkojame K. Ste
ponavičiui ir V. Bernatavičiui už visokerio
pą talką parodą ruošiant. Broliškas ačiū 
s. G. Zinkuvienei, 'kuri daug širdies ir dar
bo įdėjo parodą surinkdama ir paruošdama. 
Skautiškas ačiū s. B. Zinkui, ps. A. Jakima
vičiui, ps. J. Traškienei, si. V. Barauskai
tei, psl. R. Eematavičiūtei, sesėms ir bro
liams už gražų susiklausymą ir darbą, ku
rį atlikote, kaip dera gerai ir geram skau- 
tui-skautei.

Lietuviškai dėkojame visiems mieliems 
rėmėjams, tėveliams ir kitiems tautiečiams 
už malonų dalyvavimą parodoje, kurie tu
rėjo -progos parodos metu įsitikinti, kad 
skautiškas sąjūdis nėra pagrįstas vien tik 
praktika, bet šalia to ir teorija.

Skautiškai dėkojame Manchesterio ang
lų skautų aukštiesiems pareigūnams ir vi
siems kitiems. Ačiū visoms ir visiems. Pra

RADIJO TRANSLIACIJŲ BANGOS IR 
LAIKAS

Radijo transliacijų lietuvių kalba laisva
jame pasauly laikas (vietos ir Lietuvos) — 
Madridas — 32.05 m — kasdien 20.30 — 
20.45 vietos laiku, 22.30 — 22.45 Lietuvos 
laiku, kartojama kitą dieną — 30.74 m
9.30 — 9.45 ir 15.00 — 15.15 vietos laiku,
11.30 — 11.45 ir 17.00 — 17.15 Lietuvos lai
ku.
Manila (Filipinai) — kasdien 25.36 ir 
19.60 m 7.30 — 7.55 vietos (ir Rytų Sibiro) 
laiku, 2.30 — 2.55 Lietuvos laiku, kartoja
ma tą pačią dieną tomis pat bangomis 
20.00 — 20.25 vietos (ir Rytų Sibiro) laiku, 
15.00 — 15.25 Lietuvos laiku.
Vatikanas — transliuojama 8 kartus savai
tėje: kiekvieną vakarą po 15 minučių nuo 
19 vai. 20 min. iki 19 vai. 35 min. vietos 
laiku, nuo 21 vai. 20 min. iki 21 vai. 35 min. 
Lietu-vos laiku bangomis: 41.92 — 31.15 — 
25.55 m, sekmadienių rytais 30 minučių 
nuo 7 vai. 30 min. iki 8 -v-al. vietos laiku, 
nuo 9 vai. 30 min. iki 10 vai. Lietuvos laiku 
bangomis: 31.10 — 25.55.
Romos radijas — kasdien nuo 5 vai. 45 
min. iki 6 vai. 5 min. Italijos laiku, nuo 7 
vai. 45 min. iki 8 vai. 5 -min. Lietuvos lai
ku, bangos: 41.24 ir 49.38 m.
Amerikos Balsas (Voice of America) — 
kasdien 10 vai. 30 min. iki 11 vai. Amerikos 
Rytų laiku, 18 vai. 30 min. Lietuvos laiku, 
kartojama tą pačią dieną 12 vai. Amerikos 
Rytų laiku ir 20 vai. Lietuvos laiku, ban
gos: 13 — 19 — 25 — 31 m (kartojamos 
programos bangos — 25 ir 31). (ELTA)

KUR KADA GIRDIMAS AMERIKOS
BALSAS?

Amerikos Balso -programos lietuvių kal
ba iš Vašingtono girdimos tokiu vietos lai
ku įvairiuose kontinentuose:
Lietuvoje — 18:30 ir 20:00 vai.
Vokietijoj ir Italijoj — 16:30 ir 18:00 vai. 
Anglijoj ir Prancūzijoj — 15:30 ir 17:00 vai. 
(Grenvičo laikas)
Australijoj: Canlberroj ir Sidnėjuj — 1:30 
ir 3:00 vai. naktį, Adelaidėje — 0:30 ir 2:00 
vai. naktį.
Lotynų Amerikoje: Buenos Aires — 12:30 
-ir 14:00 vai. Rio De Janeiro — 13:30 ir 15:00 
vai.
Vašingtone ir New Yorke — 11:30 ir 1:00 
vai. vasaros laiku (Žiemos laiku viena va
landa anksčiau)
Čikagoje — 10:30 ir 12:00 vai. vasaros lai
ku.
Los Angeles ir San Francisco — 8:30 ir 
10:00 vai. vasaros laiku.
Havajuose — 5:30 — 7:00 vai. ryto, arba 
6:30 — 8:00 vai. ryto. (ELTA)

„Biblioteka nedirba — išvyko surašinėti 
gyvulių“.

(Skelbimas ant durų)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTONE — gegužės 7 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAME — gegužės 7 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje. Minima Motinos Diena.
LEIGH — gegužės 7 d., 5 vai., St. Joseph‘s 

bažnyčioje.
ECCLES — gegužės 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — -gegužės 21 d., 11.45 vai.
BRADFORDE — gegužės 7 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — gegužės 14 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORDE — gegužės 21 d., 12.30 v.
HALIFAXE — gegužės 28 d., 1 v. p. p.
KETTERINGE — gegužės 14 d., 12 vai., St. 

Edward's.
DERBYJE — gegužės 14 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAME — gegužės 21 d., Sekmi
nėse, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — -gegužės 28 d., Švč. Tre

jybėje, 11.15 vai., Liet. Židinyje.

IR ŠIRDŽIAI IR PROTUI...

Naujos vertingos knygos ir nauja ilgo 
grojimo lietuviška plokštelė.

Dr. A. Kučas — Amerikos Lietuvių Isto
rija, didelio formato, kietais apdarais, Liet. 
Enciklopedijos leidinys. 640 puslapių. Kai
na £5,75.

K. Bradūno redaguota Lietuvių poezija 
išeivijoje 1945 — 1971 m. 670 puslapių, kie
tais apdarais. Puikus poezijos leidinys. Kai
na £4,30.

Agnė Lukšytė — Kalnų velnias, 14 atski
rų novelių. Kietais apdarais. Dailininko V. 
Rato iliustracijos. 172 puslapiai. Didelio 
formato. Kaina £2,25.

Stasė Klimaitė — sopranas. Lietuvių 
kompozitorių dainų rečitalis. M. Petrausko, 
Tallat Kelpšos, A. Vanagaičio, S. Šimkaus, 
J. Gruodžio, J. Naujalio, V. Jakubėno, V. 
Banaičio komponuotos liet, dainos. K. Bin
kio, Maironio, Kiršos, Putino ir kitų poetų 
žodžiai. Iš viso 14 puikių dainų. Kaina 
£2,75.

Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey. Telef. 940-63-77.
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