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„MES PRAŠOME TARYBINĘ 
VYRIAUSYBĘ SUTEIKTI MUMS 

SĄŽINĖS LAISVĘ...“

Elta čia skelbia daugiau kaip 17.000 
Lietuvos katalikų protesto raštą — 
skundą Sovietų Sąjungos kom. partijos 
gen. sekretoriui L. Brežnevui.

TARYBŲ SĄJUNGOS KOMPARTIJOS 
GENERALINIAM 

SEKRETORIUI

Maskva-Kremlius, 
Lietuvos Romos katalikų

MEMORANDUMAS
„Praėjus II Pasauliniam karui, tautos pa

kilo iš griuvėsių ir nori pastovios taikos. 
Tikros taikos pagrindas yra teisingumas ir 
žmonių teisių gerbimas. Mes, Lietuvos ka
talikai, skaudžiai apgailestaujame, kad iki 
šios dienos mūsų tautoje yra varžoma ti
kinčiųjų sąžinės laisvė ir persekiojama 
Bažnyčia.

Vyskupai J. Steponavičius ir V. Sladke
vičius daugiau kaip 10 metų be teismo 
sprendimo, be termino yra varginami trem
tyje, nors niekuo nėra nusikaltę.

Š. m. lapkričio mėn. buvo nuteisti me
tams kalėti du kunigai: J. Zdebskis ir P. 
Bubnys, už tai, kad jie, tėvų prašomi bei

PAŠA U L F J E
— Prancūzijos valstybiniuose televizijo

je ir radijuje kilo skandalas, kai paaiškė
jo, kad skelbimų davėjai papirkinėja pa
reigūnus.

— Ulsterio (šiaurės Airijos) vadinamie
ji lojalistai sakosi turį sudarę savo 10 tūks
tančių žmonių armiją, kuri apmokoma var
toti ginklą ir ginti kraštą nuo Airijos ir 
nuo Britanijos.

— Kapitonė Arlenė Duerk, JAV jūrų lai
vyno slaugių korpuso viršininkė, ištarna
vusi laivyne 29 metus, prez. Nixono buvo 
pakelta į admiroles, pirmas toks moteriškai 
admiroliškas atsitikimas visoje valstybės 
197 metų istorijoje.

— Britų, Europos ir Amerikos bankai 
Maskvos Narodny bankui davė 23 mil. sva
rų paskolą penkeriems metams padidinti 
Rytų-Vakarų prekybai.

— Nors buvęs Ganos prezidentas dr. 
Nkruma mirė svetur, perversmu pašalintas 
iš pareigų, bet nemaža ganiečių ta proga 
susibūrimuose dainavo jį garbinančias dai
nas, kai kurie dėvėjo ant rankovių raudo
nus gedulo raiščius, o studentai žygiavo su 
plakatu, kuriame buvo įrašas: „Mirė tik
rasis Afrikos sūnus“.

— Stipri Švedijos moterų demokratinė 
federacija, kuriai prieš 10 metų pasisekė 
užkirsti kelią savo kraštui pradėti gamin
tis atominius ginklus, dabar reikalauja, kad 
nedidelių vaikų tėvams darbo diena būtų 
ne ilgesnė kaip 6 vai. — jiems, sako, rei
kia ilgiau su vaikais pabūti.

— Rytų Vokietija nutarė perimti valsty
bės žinion ligi šiol dar išlikusius privačius 
ir pusiau privačius verslus.

— Trys Maskvos žydai, kurie paprašė 
vizų išvažiuoti į Izraelį, buvo iš atsargos 
pašaukti į kariuomenę (kiti septyni pa
šauktieji atsisakę atvykti tikrinti sveika
tos).

— Amerikiečių astronomai skelbia spėji
mus, kad už Plutono yra dar ir dešimtoji 
planeta, už 6 milijardų mylių nuo žemės, 
tris kartus didesnė už Saturną, 70 tūkst. 
mylių diametro ir apie saulę apkeliaujanti 
kartą per 600 metų.

— New Yorke policija surado darže už
kastų 1 mil. dolerių, surinktų už heroiną.

— Oklahomoje (JAV) kilo triukšmas, kai 
laikraštyje pasirodė skelbimas, siūląs sa
vaitgaliais darbo už 30 dol. atlyginimo, ir 
kai paaiškėjo, kad darbą siūlo kariuomenės 
atsarginių ėmimo štabas.

— 1943 m. lėktuvo katastrofoje žuvo len
kų gen. Sikorskis su šeima, du britų par
lamento nariai, išliko gyvas tik čekas la
kūnas Prchalas, ir vokiečių dramaturgas 
Hochhutas parašė dramą, kurioje kaltė su
verčiama Churchilliui ir jo patarėjams, nes 
jie norėję atsikratyti Sikorskio, bet dabar 
britų teismas, apgindamas lakūno Prchalo 
gerą vardą, priteisė jam iš Hochhuto 50 
tūkst. svarų, deja, tas dramaturgas gyvena 
Šveicarijoje, dėl to sunkiai pasiekiamas 
britų antstoliams.

— Britų vyriausybės turimaisiais statis
tikos duomenimis, krašte kasmet! žiemos 
metu miršta apie 100 tūkst. žmonių, dau
giausia, žinoma, senų, dėl šalčio ir kad ne
turi pakankamai pavalgyti.

— Londono žydžių organizacija anądien 
su daugybe plakatų ir su šluotomis susirin
ko prie Sov. Sąjungos ambasados ir pradė
jo šluoti gatvę — protesto ženklas dėl žydo 
fiziko Gurevitzio, kuris paprašė vizos iš
važiuoti, buvo atleistas iš pareigų kaip 
mokslininkas, ir jam pavesta šluoti labora
toriją (o jei nešluotų, tai būtų pakaltintas 
parazitu, vengiančiu darbo). 

atlikdami savo kunigiškas pareigas, vai
kams paaiškino katalikų tikėjimo pagrin
dus. Šitie kunigai padėjo vaikams ruoštis 
pirmajai komunijai ne mokykloje, bet baž
nyčioje ir niekam prievartos nenaudojo — 
mokėsi, kas norėjo.

Tuo tarpu mokyklose tikinčiųjų tėvų ti
kintys vaikai prievarta yra mokomi ateiz
mo, net verčiami kalbėti, rašyti ir elgtis 
prieš savo sąžinę, tačiau šitų prievartauto
jų niekas nebara ir neteisia.

Kunigai nepajėgia mus, tikinčiuosius, 
tinkamai aptarnauti, nes jų per maža. Jau 
daug kur vienas kunigas aptarnauja po dvi, 
o kartais net tris parapijas. Priversti dirbti 
net seneliai dr invalidai kunigai. Šitaip yra 
dėl to, kad Kunigų Seminarijos reikalus 
tvarko ne tiek vyskupas, kiek valdžios įga
liotinis. Valdžia leidžia kasmet į Seminari
ją priimti vos dešimt klierikų.

Kunigų skirstymus į parapijas taip pat 
diriguoja valdžios pareigūnai.

Nors LTSR Baudžiamasis kodeksas pra
mato bausmes už tikinčiųjų persekiojimą, 
bet praktikoje jos niekam netaikomos. 1970 
m. Vilkaviškio švietimo skyrius atleido už 
tikėjimą iš darbo mokytoją O. Brilienę, o 
Vilkaviškio valdžia savame mieste neduo
da net šlavėjos darbo. Šitokių pareigūnų 
niekas nebaudžia, nors dėl jų sauvalės inte
ligentai bijo viešai praktikuoti tikėjimą.

Valdžios pareigūnai neleidžia tikintie
siems savo lėšomis atstatyti sudegusias 
bažnyčias, pvz., Sangrūdoje, Batakiuose, 
Gaurėje. Per didelį vargą leidžiama įsireng
ti koplyčią gyvenamame name, tik jokiu 
būdu jos negalima perkelti ant šventoriaus.

Mes galėtume nurodyti dar daug skau
džių persekiojimo atvejų, kurie apkartina 
mūsų gyvenimą ir sukelia nusivylimą tary
bine Konstitucija ir įstatymais. Todėl mes 
prašome Tarybinę Vyriausybę suteikti 
mums sąžinės laisvę, kuri užgarantuota 
TSRS Konstitucijoje, bet iki šiol nebuvo 
vykdoma. Mes norime ne gražių žodžių per 
spaudą ir radiją, bet rimtų vyriausybės 
pastangų, kurios padėtų mums, katalikams, 
jaustis lygiateisiais Tarybų Sąjungos pilie
čiais“. (ELTA)

1971 m. gruodžio mėn.

MEMORANDUMO
PRIEDAS

„Prie memorandumo jungiami 17,054 pa
rašai. Eūtina pažymėti, kad memorandumą 
pasirašė tik nežymi Lietuvos tikinčiųjų da
lis, nes milicijos ir KGB organai griebėsi 
visos eilės priemonių parašų rinkimui nu
traukti. Kapsuke, Šakiuose, Išlauže, Kap
čiamiestyje keletas asmenų, dalyvavusių 
parašus renkant, buvo areštuota. Vienas jų 
į milicijos skyrių buvo pristatytas dargi su 
geležiniais antrankiais. Pas suimtuosius 
rastieji parašų lapai buvo konfiskuoti, ne
paisant, kad šis memorandumas adresuo
tas sovietų vyriausybei.

Jei ateityje valstybės organai taip elgsis 
su tikinčiųjų skundais kaip lig šiol, mes bū
sime priversti kreiptis į tarptautines insti
tucijas: į Romos (popiežių, mūsų Bažnyčios 
galvą, arba į Jungtinių Tautų organizaciją, 
kaip žmogaus teises ginančią autoritetingą 
instituciją.

Be to, mes norime Tamstai pranešti, kad 
šis memorandumas yra tautinio negando iš
dava: sovietinės valdžios Lietuvoje metais 
visuomeninės ydos, kaip nepilnamečių nu-

ŠTAI DĖL KO KALTAS

Britų „The Daily Telegraph“ balandžio 
29 d. vedamajame dėl V. Vokietijos kanc
lerio Brandto padėties, be kita ko, rašo:

„Herr Brandtas yra pats perdėm kaltas 
dėl tų bėdų, su kuriomis dabar susiduria. 
Nežmoniškas skubėjimas ir visi tie netikę 
būdai, kuriais jis ir jo patarėjai naudojosi 
prastumti Ostpolitik sutartis, yra visiška 
priešingybė jo nepakankamai daugumai 
parlamente. Tie, kurie atmeta jo Ostpoliti- 
ką, daro tai ne dėl to, kad jie nenorėtų ge
resnių santykių su Rusija. Taip yra dėl to, 
kad tas sutartis dabartine jų forma jie lai
ko perdėm vienašališkomis nuolaidomis. 
Sveikesni© priėjimo sumetimais reikia tikė
tis, kad opozicijai pasiseks užkirsti kelią 
jas pravesti“.

Nuoširdžią užuojautą reiškia 
G. Gasiūnienei ir sūnums 

dėl vyro ir tėvo mirties 
Dalia ir Alfredas Pusarauskai

Mūsų narei Kostei Noreikaitei mirus, 
jos giminėms gilią užuojautą reiškia

Londono Lietuvių Moterų
„Dainavos“ Sambūris 

sikaltimiai, alkoholizmas ir savižudybės, de
šimteriopai padidėjo, grėsmingo masto pa
siekė taip pat šeimų ištuokos ir negimusių 
kūdikių naikinimas. Ir juo labiau mes tols
tame nuo krikščioniškosios praeities, juo 
ryškiau išeina aikštėn prievartinio ateisti
nio auklėjimo baisūs padariniai, juo pla
čiau plinta nudievintas ir nureligintas ne
žmoniškas gyvenimo būdas.

Mes kreipiamės į Tamstą kaip į aukščiau
sią partijos autoritetą, prašydami kuo rim
čiausiai ir kuo atsakingiausiai pasvarstyti 
mūsų išdėstytus faktus ir priimti atitinka
mą nutarimą“.

LIETUVOS KATALIKŲ ATSTOVAI 
1972 m. sausis

(Versta iš rusų kalbos ) (ELTA)

Ponui
Kurt Waldheimui,
Jungtinių Tautų Generaliniam Sekreto

riui
Lietuvos katalikų

KREIPIMASIS
„Turėdami galvoje, kad Lietuva Jungti

nių Tautų Organizacijoje savo atstovybės 
neturi, mes, Lietuvos katalikai, naudoda
mies atitinkamais kanalais, turime kreiptis 
į Tamstą, Pone Generalini Sekretoriau.

Mūsų kreipimąsi iššaukė tai, kad mūsų 
respublikos tikintieji negali pasinaudoti Vi
suotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos 18 
str. išdėstytomis teisėmis. Tuo pagrindu 
mūsų kunigai, tikinčiųjų grupės ir atskiri 
katalikai atvejų atvejais yra kreipęsi į So
vietų Sąjungos aukščiausius valstybinius 
organus, reikalaudami padaryti galą tikin
čiųjų teisių pažeidimams. Į sovietų valdžią 
buvo nukreipta keletas tikinčiųjų peticijų, 
jų tarpe: 1971 rugsėjo mėnesį pasiųstas 
2000 asmenų pasirašytas Prienų katalikų 
pareiškimas; 1971 spalio mėnesį pasiųstas 
1190 asmenų pasirašytas Alytaus rajono 
Santaikos parapijos tikinčiųjų pareiškimas;
1971 m. gruodžio m. pasiųstas Raseinių ra
jono Girkalnio parapijos 1344 parapijiečių 
pareiškimas. Visi šie pareiškimai buvo nu
kreipti į SSSR įvairias aukščiausias instan
cijas, bet nė viena iš jų neatsiuntė oficia
laus atsakymo, nors valstybinės įstaigos. į 
piliečių pareiškimus mėnesio būvyje priva
lo atsakyti. Neoficialus atsakymas (į tuos 
pareiškimus) pasireiškė sustiprintomis re
presijomis tikinčiųjų atžvilgiu.

Visos Lietuvos katalikai memorandumu 
Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos ge
neraliniam sekretoriui p. Brežnevui ryžosi 
sovietinei vadovybei priminti savo beteisę 
padėtį, bet sovietų milicijos ir KGB orga
nai grasinimais, areštais ir geležiniais ant
rankiais masinį panašų rinkimą nutraukė.

Šitokie valdžios veiksmai įtikino, kad mi
nėtas, 17.000 tikinčiųjų pasirašytas memo
randumas tikslo nepasieks, jei jis bus pa
teiktas tuo pačiu keliu, kaip dr pirmieji ko
lektyviniai pareiškimai. Todėl mes, Lietu
vos katalikai, kreipiamės į Tamstą, gerbia
mas Generalini Sekretoriau, ir prašome 
Tamstai pateikiamą memorandumą drauge 
su parašais persiųsti Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos generaliniam sekretoriui 
p. L. Brežnevui.

Su pagarba
LIETUVOS KATALIKŲ ATSTOVAI“

1972 m. vasaris
(ELTA)

(Versta iš rusų kalbos)

ITALIJOS SPAUDOJE
Lietuvos kunigų nuteisimai ir iš viso re

liginio gyvenimo persekiojimas okup. Lie
tuvoje tebeturi platų atgarsį Italijos ir ki
tų kraštų spaudoje. Romoje leidžiamas 
laikraštis „La Rivolta del Popolo“ įdėjo 
straipsnį „Katalikų Bažnyčios Lietuvoje 
naikinimas“. Pateiktos žinios apie kunigų 
Zdebskio ir Bubnio nuteisimą ir statistiniai 
duomenys apie bažnyčias bei kunigus Lie
tuvoje, jų skaičiaus sumažėjimą, sunkumus 
turėti dvasininkų prieauglį. Romos dienraš
tis „U Secolo dTtalia“ kovo 12 d. laidoje 
paskelbė plačias ištraukas Lietuvos žydų 
Skundo J. Tautų Gen. Sekretoriui. Straips
nio antraštė: „Nutildomi lietuviai kanki
niai“. „II Giornale dTtalia“, dienraštis Ro
moje, straipsnyje apie religinį gyvenimą 
Sovietų Sąjungoje (atskirai nurodė į kun. 
A. Šeškevičiaus gynimosi kalbą ir ta proga 
pateikė kiek duomenų apie Bažnyčios pa
dėtį Lietuvoje — šv. Kazimiero bažnyčios 
Vilniuje pavertimą ateistiniu muziejum, 
kunigų skaičiaus sumažėjimą ir kt. (E)

PROF. J. ERETUI SVEIKATA NELEIDŽIA
Prof. J. Eretas, nuolat gyvenąs Šveicari

joje ir turėjęs atvykti į JAV paskaitų skai
tyti, kaip „Dirva“ rašo, dėl pablogėjusios 
sveikatos turėjo susilaikyti nuo kelionės.

TAUTINIO ROMANTIZMO LIEPSNOSE
„Dirvoje“ ilgu straipsniu Balys Auginąs 

aptaria neseniai mirusį rašytoją Kazį S. 
Karpių, kaip tautinio romantizmo kūrėją.

SOVIETINIS STUDENTAS
Kovo 23 d. britų „The Daily Telegraph“ 

išsispausdino Maier Asher iš Haifos 
straipsnį „Ko trūksta sovietiniam studen
tui“.

Šimtai, sako, sovietinėse mokyklose mo
kytų jaunuolių dabar beldžiasi į Izraelio 
universitetų duris. Tai emigrantai iš Sov. 
Sąjungos, vieni jau mokęsi universitetuose, 
kiti ten baigę vidurines mokyklas.

Bet Izraelio universitetų profesoriai ir 
sociologai, dabar dažnai susidurdami su 
buvusiais sovietiniais studentais, prieiną 
vieningos nuomonės, kad tie naujokai esą 
smarkiai žemesnio lygio, negu įprasta rei
kalauti iš studento Izraelyje ar apskritai 
Vakaruose. Jiems dar esą ypač sunku ir 
prisiderinti prie visiškai kitokios sociali
nės tvarkos.

Didžioji dauguma nepajėgia iš karto įsto
ti į universitetą — dar turi išeiti metų ar 
ilgesnio laiko paruošiamąjį kursą. Dalis ir 
po to dar vistiek nepajėgia išlaikyti egza
minų.

Esą normalių ir suprantamų sunkumų 
dėl kalbos nemokėjimo, sunkumų sudaranti 
kitokia socialinė kilmė, kitokie studijų me
todai, bet didžiausia bėda esanti nepakan
kamas išsilavinimas.

Studentų išsilavinimo lygis priklauso ir 
nuo to, iš kurios Sov. Sąjungos dalies jie 
atvažiuoja. Atvažiuojantieji iš didelių mies
tų būna geriau išsilavinę, o iš tolimų pa
kraščių — blogiau. Kilę iš Baltijos kraštų 
laikomi pačios aukščiausios rūšies. Tie pa
prastai dar turi išlaikę Vakarų kultūros li
kučių, ko trūksta rusams, ir daugumas jų 
moka bent vieną svetimą kalbą. Rusai mo

SEPTYNIOS dienos
Brandtas atsilaikė

Vakarų Vokietijos parlamente buvo iš
keltas kanclerio Brandto vyriausybei pasi
tikėjimo (klausimas. Vyriausybė teturėjo 
tik dviejų balsų persvarą (vienas socialde
mokratas dr du koalicijoje esą laisvieji de
mokratai perėjo į opoziciją, bet, matyt, vie
nas krikščionis demokratas balsavo už vy
riausybę).

Kancleris Brandtas pradėjo po to tartis 
su opozicinės krikščionių demokratų parti
jos vadais dėl bendros užsienio ir vidaus 
politikos, bet pasitarimai neatrodo sėkmin
gi.

Libija perpardavinėja lėktuvus
Libija perka iš Prancūzijos garsiuosius 

Mirage lėktuvus, bet jai statoma sąlyga, 
kad ji pati laikys juos.

Izraelis dabar kaltina ją, kad ji lėktuvus 
perka iš Pranzūcijos, bet paskui pardavi
nėja juos Egiptui. Tai rodąs, be kita ko, 
Egipto prez. Sadato prasitarimas, kad jis 
gaunąs ginklų ne vien iš Sov. Sąjungos, bet 
ir iš Vakarų kraštų.

Generolai, admirolai, pulkininkai ir 
prezidentas

Bamgladešos vyriausybė jau sudarė sąra
šą 99 pakistaniečių, kurie specialių tribuno
lų numatomi teisti, kaip vadovaujantieji 
kariniai nusikaltėliai. Kai kurie bus teisia
mi už akių, nes nepateko į bangladešiečių 
rankas.

Tame sąraše esą Bangladešos pasiprieši
nimą malšinusieji generolai, admirolai, pul
kininkai ir buvęs prez. Jahija Chanas.

Sėkmingai ir laimingai
JAV astronautai Youngas, Duke ir Mat- 

tinglys per 11 dienų nuskrido į mėnulį, pir
mieji du pavažinėjo ir pavaikščiojo jame, 
ir visi laimingai grįžo į žemę, atgabendami 
uolų (atlaužų.

Be kita ko, per tas kelionės dienas Youn- 
go svoris nukrito 7j svarų, Mattinglio 61 
s v., Duke‘o 51 sv.

Kinai Maltoje
Nuvažiavęs į Kiniją prašyti pagalbos, 

Maltos ministeris pirmininkas gavo arti 17 
mil. paskolos ir pažadą teikti technikinę 
paramą.

Vakariečiai spėlioja, kad tą technikinę 
paramą kinai, be kita ko, išnaudos rinkti 
žinioms apie Viduržemio jūroje esantį Sov. 
Sąjungos laivyną ir apie Britanijos ir 
NATO bazes.

Pasitarimai vyksta palankia prasme
Indijos taikos delegacija grįžo iš Pakis

tano sostinės Rawalpindžio. Buvę sutarta 
dėl pastovios taikos daug geriau negu bet 
kada per pastaruosius 25 metus.

Maždaug po mėnesio Indijos sostinėje 
New Dehlyje numato susitikti Indijos min. 
pirm. Gandi ir Pakistano prez. Butto. Per 
tą mėnesį Indija norinti (apraminti Bangla- 
dešos min. pirm. Ramaną, .kuris sutinka pa
leisti Pakistano 'belaisvius tik tada, kai Pa
kistanas pripažins jo krašto nepriklauso
mybę, be to, nori teisti nemažą dalį tų be- 
’ aisvių. 

ka tik rusiškai, o vadovėliai Izraelio uni
versitetuose naudojami hebrajų ir anglų 
kalbomis.

Sovietinis tiksliųjų mokslų studentas ne
žinąs pakankamai matematikos ir fizikos, 
kiek tų dalykų reikalinga studijuoti Vaka
ruose.

Tokių trūkumų šaknys — sutrumpintas 
aukštesniosios mokyklos kursas (kai Vaka
ruose reikia mokytis 12 metų, kad galė
tum stoti į aukštąją mokyklą, Sov. Sąjun
goje pasitenkinama 10 metų mokslu).

Izraelio švietimo įstaigos yra priėjusios 
išvados, kad Sov. Sąjungoje skubama prisi
gaminti specialistų, kurie dėl to ir nebūna 
gerai paruošiami.

Sunku esą ir su specialistais, kurie at
važiuoja iš Sov. Sąjungos. Jie turį labai 
siauras specialybes, kurių nėra kaip pri
taikyti.

KAS YRA ŽYDAS?

Salforde prie Manchesterio (Britanijoje) 
gyvenąs Marcus Shloimovitz, verslininkas, 
rūpinasi tuo, kad anglų žodynuose būtų 
žmoniškai aptariamas žydas. Dabar jis su
stojo ties „Oxford English Dictionary“. Ja
me žydo aptarimais daugiau ar mažiau esąs 
toks, kaip Šekspyro laikais (o Šekspyras 
„Venecijos pirklyje“ nekokį žydą pavaizda
vo). Tai Shloimovitzius išsiėmė dokumentą, 
kuris leidžia jam to žodyno leidėjus duoti į 
teismą, ir jis leidėjams sako: arba sukurki
te naują aptarimą, arba kalbėsimės teisme.

Jam jau pasisekę įtikinti devynis žodynų 
leidėjus apsigalvoti ir naujaip aptarti žydą.

Ketverių metų sukaktis
Ketveri metai, kai Sov. Sąjungoje pradė

ta leisti „Bėgamųjų įvykių kronika“. Ligi 
šiol dar neišaiškinta, kas ją leidžia ir kaip 
ji platinama.

Šių metų pradžioje partijos buvo įsakyta 
sustabdyti tą leidinį. Buvo daromos dide
lio masto kratos, tardomi žmonės, bet siū
lo galo nepasisekė prieiti.

Sadato patikinimai ir įpareigojimai
Grįžęs iš Sov. Sąjungos, prez. Sadaitas 

patikino darbininkų minią, kad Egiptas 
nėra praradęs nepriklausomybės ir nesąs 
rusų įtakoje.

Visos tos kalbos apie Egipto santykius su 
rusais esančios JAV ir Izraelio išpūsta pro
pagandą. Egiptas pats kovosiąs savo kovą

Egiptas esąs pasiryžęs paaukoti milijoną 
savo žmonių užimtiems kraštams išlaisvin
ti, bet tiek turėsiąs paaukoti ir Izraelis.

Po atkaklių mūšių
Po atkaklių mūšių Šiaurės Vietnamo ka

riuomenė kartu su vietiniais komunistiniais 
daliniais užima jau kelintą provincinį Pie
tų Vietnamo miestą.

Pietų Vietnamo prezidentas pašalino po
rą generolų, (atsakingų už traukimąsi.

Amerikiečiai dalyvauja kare dabar jau 
tik kaip patarėjai, ir aviacija yra jų valdo
ma.

Prašomas Amnestijos internacionalas
7 metams nuteistojo Vladimiro Bukovs- 

kio 20 draugų atsiuntė Amnestijos interna
cionalui Londone laišką, reikalaudami, kad 
būtų spaudžiama Sov. Sąjungos vyriausy- 
ė jį paleisti ir kad būtų liautasi žiauriai 

elgtis su jo motina.

Uostai už paskolą
Malta gavo 17 mil. svarų paskolą iš Kini

jos, kuriai leis įsitaisyti uostą.

Lėktuvai ir tankai Pakistanui
Kinija sutiko duoti Pakistanui 100 kovos 

lėktuvų ir 200 tankų.

Mirė Hooveris
Mirė 77 m. amžiaus JAV saugumo ir kri

minalinės policijos direktorius Hooveris.
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NAUJOJI POEZIJOS ANTOLOGIJA
Išsiblaškę po svetimus kraštus, pragyve

nome jau gražų metų skaičių, ir būtų gal 
beprasmiška slėpti tiesą, kad per tą laiką 
palaipsniui visur siaurėjome (gal tik pini
ginės po šiek tiek platėjo). Pavyzdžiui, gal 
kokį dešimtmetį ,po karo buvo šokta, dai
nuota, knygos ėjo, kaip iš gausybės rago. 
Poetai rodėsi su naujais rinkiniais. Tam 
tikra prasme išgyvenome trumpą aukso 
amžių, kiuris jau seniai baigtas, liko tik tru
piniai, ir tikrai jau nebegrįš tokie laikai, 
kad lietuvis nesigailės pinigo knygai ir su
darys sąlygas jai eiti (neužmirštame, ne, 
ir tai, kad ir knygų kokybė dideliu procen
tu išgyvena nuosmukį). Tačiau mūsų emi
grantiškoje visuomenėje dar yra šiek tiek 
vyresnių ir jaunesnių žmonių, kurie ilgisi, 
pavyzdžiui, gero lietuviškos poezijos žodžio 
— turėti prieinamus po ranka geriausius 
savų poetų kūrinius. Vienas kitas žymiųjų 
poetų (J. Aistis, B. Brazdžionis) yna susi
laukę savo kūrybos pilnų rinkinių, bet poe
tai svetur skaičiuojami gražiomis dešimti- 
timis, ir tarp jų yra visas būrys iškilių, 
dar didesnis ne tokių iškilių, ir jų kūryba 
platesnei visuomenei nebeprieinama. Kas 
gi pajėgs susirankioti senus rinkinius nuo 
pat karo pabaigos, jei jų nebėra?

Tur būt, tie ir dar kiti motyvai bus pa
skatinę poetą K. Bradūną sudaryti stambią 
poezijos antologiją Lietuvių poezija išeivi
joje 1945-1971 (išleista 1971 m. Chicagoje 
„Ateities“ leidyklos, 672 psl., kaina 13 dol.).

Kiek reikšmingos būna tokios antologi
jos, rodytų kadaise Lietuvoje K. Binkio su
darytieji dveji „Vainikai“, pirmoji skirti

PILKIEJI DIDVYRIAI

Jau esame rašę, kad Chicagoje mirė Pe
dagoginio Lituanistikos Instituto direkto
rius Domias Velička.

Vertindamas jo darbus ir aprašydamas jo 
laidotuves „Tėviškės Žiburiuose“, Vladas 
Ramojus, 'be kita ko, šitaip pasakoja:

„Atsisveikinimo su velioniu metu, ku
riam vadovavo buvęs a. a. D. Veličkos stu
dijų draugas ir to paties instituto lektorius 
A. Dundulis, prof. A. Salys savo trumpame 
laiške velionį pavadino pilkuoju didvyriu. 
Šis epitetas a. a. mokyt. D. Veličkai labiau
siai tiko. Jo niekas nematė paraduose, gar
bės tribūnose (išskyrus mokyklos šventes), 
baliuose, bendrų švenčių ar minėjimų 
priešakinėse eilėse. Jis visą laisvalaikį, o 
paskutiniais keliais mėnesiais, pasitraukęs 
į pensiją iš tiesioginio darbo, ir visą turimą 
laiką skyrė tam, kad lietuvių jaunuoliai iš
eivijoje neišaugtų analfabetais, kad jie kiek 
galint geriau išmoktų lietuviškąjį raštą ir 
tėvų kalbą“.

RŪSČIOS DIENOS

Savo „Mažosios bibliotekos“ serijoje Pe
dagoginis Lituanistikos Institutas Chicago
je išleido jau šių metų data V. Mykolaičio- 
Putino eilėraščių rinkinėlį „Rūsčios die
nos“, redaguotą D. Veličkos.

Šio vardo rinkinėlis buvo išspausdintas 
Kaune 1944 m. („Sakalo“ leidinys), bet 
vokiečiai neleido jo platinti. Nedidelis kie
kis vis dėlto pateko skaitytojams į rankas. 
Už tą rinkinį poetas susilaukė nemalonumų 
iš bolševikų ir 1946 m. rašytojų suvažiavi
me turėjo daryti atgailą — teisintis menku 
politiniu orientavimusi, kuris leido jam pa
rašyti „visiškai reakcinių eilėraščių“. Dėl 
to, taip sakant, reakcingumo iš 26 rinkinio 
eilėraščių 13 negalėjo patekti į V. Mykolai
čio-Putino dešimties tomų raštų rinkinį.

Rinkine kaina yra 2 doleriai. 

pirmosios pomaironinės kartos iškiliesiems 
poetams, antrieji — sekančiai kartai. Esu 
įsitikinęs, kad daugumas tose antologijose 
išspausdintųjų eilėraščių Išpopuliarėjo tik 
dėl to, kad buvo išspausdinti „Vainikuose“ 
ir lengviau prieinami didesnei masei, dėl 
to dažniau kartojami, perspausdinėjami, 
deklamuojami.

Dabar padėtis, žinoma, jau yra kitokia. 
Poetų jau yra visa Dievo galybė šiapus ir 
anapus —1 rankų pirštais jų nebesuskai- 
čiuosi. Bet tai ir 'gerai, nes padidėjo įvai
rybė, saujas pakeitė aruodai. Ir iš tų aruo
dų reikia atsirinkti gražiausias saujas ir 
gėrėtis tuo, kas kiekvienam gražiausia. Ši
tam reikalui ir pasitarnaus ši antologija.

Kas matė Lietuvoje išleistąją dvitomę 
antologiją, tą gal šiek tiek nustebins šios K. 
Bradūno redaguotosios 'kai kurie paviršiaus 
ženklai. Pirmiausia aplankas ir viršelis, 
kurie yra lygiai tokie kaip anos vilniškės, 
iš anos nukopijuoti. O nugarėlėje ir metri
kacijoje dar įrašyta, kad tad trečias tomas. 
Vadinas, redaktorius bus užsimojęs praves
ti tam tikrą tęstinumo liniją — ten, Vil
niuje, buvo išleisti du tomai, o čia išeina 
trečiasis. Siūlytus! išvada, kad tuo lyg no
rima parodyti, jog nėra dviejų lietuviškų 
kultūrų, komunistinės ir buržuazinės, kaip 
sovietiniuose kraštuose skelbiama, 'kad kul
tūrą turime tik vieną, bet dviejų dalių, vie
ną kuriamą namie, kitą svetur. Gal ta lini
ja kaip reikiant ir neišeitų, gal dėl to bus 
galima susilaukti priekabių ir priekaištų 
ir šiapus ir anapus, bet palikime tas metri- 
kacines užuominas priekabiesiems. Kas 
dažniau susiduria su Lietuvoje rašomąja 
poezija, tas žino, kad jos tik mažas procen
tas ’betarnauja tiesiogei propagandai, o šia
pus ne toks didelis tėra procentas anai pu
sei nepriimtinos, turint galvoje net ir in- 
doktrinuotuosius, ir ne nuo skaitytojų noro 
priklauso tai, kad dvi kultūros ar dvi vie
nos kultūros dalys susieitų be kliūčių į vie
ną ir pasidarytų prieinamos visiems.

K. Eradūnias savo antologijai sudaryti 
panaudojo 80 svetur rašiusių ar rašančių 
poetų kūrybą. Tai jau didelis, gal net be 
galo didelis Skaičius tų poetų. Gal į antolo
giją ir nepakliuvo keletas tokių, kurie yra 
rašę eilėraščius, bet ir tas impozantiškasis 
patekusiųjų skaičius galėtų pirmų pirmiau
sia liudyti nebent tą seniai kartojamą po
sakį, kad esame poetų tauta. Bibliografai 
mėgsta suregistruoti visus, kas tik kada 
nors sulipdė kokį eilėraštį, bet toli gražu 
tai dar nereiškia, kad kiekvienas tokių ei- 
lėraštininikų yra poetas ir kad visi eilėraš
čiai yra ne vien tik lietuviškas žodis, bet ir 
poezija. Turint galvoje, kad čia kai kuriems 
poetams skirta labai maža vietos, o kitiems 
daug, prašytųsi išvada, kad kai kas pateko 
daugiau iš pasigailėjimo, kai kas dar šiaip 
tokiais ir šitokiais sumetimais, ir dėl to pa
ti antologija pasidarė pusiau meninio poe
zijos turto reprezentante, nešanti į žmones ' 
gražiausius kūrybinius vaisius, pusiau isto
rinė, suregistravusi šiaip nemaža eilėrašti- 
nių faktų. Mūsų sąlygomis gal ir sunku 
buvo be jokių svyravimų pasirinkti antolo
gijai sudaryti vien meninį kriterijų be jo
kių pasigailėjimo ir kitokių priedų.

Pirštųsi ir dar viena mintis sui klausimu, 
į kurį nerastume patenkinamo atsakymo. 
Jaunesnieji 'poetai, kurie pradėjo svetur ra
šyti, šioje antologijoje pristatomi, be abejo, 
su pačiais geriausios jų kūrybos pluoštais. 
Jie, iškilmingai sakant, reprezentuojasi su 
visa savo kūrybos pilnybe. Bet kaip gi su 
tais, kurie jau rašė Lietuvoje, leido rinki
nius, pasiekė, gal būt, pačią savo kūrybos 
viršūnę ten, o svetur tik tęsė? Ten sukur

tieji jų eilėraščiai įėjo į aukso fondą, iš

kurio nei laikas, nei visokie perversmai ir 
pasikeitimai neišims. Tokie eilėraščiai'buvo 
deklamuojami, persisunkė į tautos sąmonę, 
yra mūsų kultūros brangumynai, bet jų nė
ra šioje antologijoje, skirtoje emigracinio 
laikotarpio kūrybai, skaitytojams, kurie 
juos žino, ir jų nežinantiems. Atsakymas 
čia 'būtų nebent tas, kad tų kūrinių reikia 
ieškoti arba J. Aisčio ir A. Vaičiulaičio 
redaguotoje ir 1951 m. 'išleistoje poezijos 
antologijoje, -arba vilniškėje. Matyt, visko 
negalima suderinti ir visų galimybių ap
rėpti.

O apskritai knyga graži, ir už ją ačiū K. 
Bradūnui ir „Ateities“ leidyklai. Tiršta tu
riniu, graži išvaizda ir atspausdinimu. Iški
liųjų poetų duodama po tokį kūrybos pluoš
tą, iš kurio matyti aiškus jų kūrybinis vei
das, susidarytas svetur. Su mažesniais 
pluoštais reprezentuojamieji irgi gal susi
ras skaitytojuose mėgėjų juos pamilti ir 
branginti, jų posmus kartoti, žodžiu, dova
na graži, reta ir brangi. Ačiū už ją.

K. Abr.

VOKIETIJOS DU LIETUVIAI LANKĖSI 
LAIKRAŠČIO REDAKCIJOJE

Tai paskelbė laikraštis „Oldenburgische 
Volkszeitung“ balandžio 1 d. laidoje (Nr. 
77). Esą, toje redakcijoje atsilankę du lie
tuviai, dr. T. K. Gulbinas ir Stasys Motu
zas, buvęs burmistras Lietuvoje, dabar gi 
gyvenąs senelių prieglaudoje Vechtos mies
tely. Abu lietuviai pateikė kun. J. Zdebs- 
kio gynimosi kalbą, 1971 m. lapkričio 11 d. 
pasakytą teisme Kaune. Abu jie „žmogaus 
teisių bei sąžinės vardu“ prašė kun. Zdebs- 
kio pareiškimus paskelbti vokiečių visuo
menei.

Laikraščio redakcija pasiaiškino negalin
ti dėl vietos stokos skelbti ištiso teksto, ta
čiau ji įdėjo, net per keturias skiltis, apie 
250 eilučių teksto. Laikraštis pakartojo 
abiejų lietuvių teiginius: toji kalba tai 
kaltinimas prieš komunistų valdovus, žmo
gaus teisės ilr sąžinės laisvė mūsų krašte 
tėra tik popieriuje.

T. Dr. Gulbinas informavo, kad šiuo me
tu vak. Vokietijoje lietuvius dvasiškai ap
rūpina 12 kunigų, iš viso gi jų ten gyvena 
apie 50. St. Motuzas, žinomas ne tik lietu
viams savo medžio drožiniais, Velykų pro
ga pagamino atviručių ir drožinį, ūkininkų 
vežimą „Pakeliui į Prisikėlimo šventę“. (E)

PARAMA JAUNIMUI

Amerikos Šaulių Sąjunga paskyrė 2.000 
dol. Lietuvių Jaunimo Informacijos cent
rui, kad šis galėtų ir toliau leisti jaunimui 
skirtą laikraštėlį „Lietuvių jaunimas“, ku
ris pastaruoju metu buvo patekęs į finansi
nius sunkumus.

Į SUOMIJĄ DĖSTYTI
Dr. Irena Langytė, dėstanti Kalifornijos 

valstybinėje kolegijoje Fullertone, pakvies
ta viešnios teisėmis į Suomijos Helsinkio 
prekybos ir ekonomijos institutą dėstyti 
tarptautinės prekybos kursą.

REDAKCINIS ŠEŠETAS
Kanados savaitraštį „Nepriklausomą Lie

tuvą“ dabar redaguoja šis šešeto asmenų 
redakcinis kolektyvas: J. Viliušis, E. Karde
lienė, L. Giirinis-Norvaiša, J. šiaučiulis, J. 
Gedvilą ir P. Klezas.

Tame kolektyve, kaip matyti, yra du iš 
Britanijos nusikėlę veikėjai, plačiausiai pa
žįstami Manchesterio srities lietuviams: J. 
Šiaučiulis ir P. Klezas.

SPAUDOJE
KAS, KAIP IR KĄ KALBĖS 

LIETUVIŠKOJO JAUNIMO VARDU?

Nors Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongre
so reikalai jau daug kartų spaudoje ir su
sirinkimuose buvo gvildenti, nors jo ruo
šoje jau gerokai įsibėgėta, bet visuomenėje 
jaučiama vis dar tam tikro rūpesčio, jeigu 
nepavadintume jo nepasitenkinimu.

Štai Australijoje leidžiama „Mūsų pasto
gė“ rimtai kelia klausimą, kodėl kongreso 
dalyviai suskirstyti net į tris grupes: 1) 
atstovai su sprendžiamuoju balsu, 2) da
lyviai be sprendžiamojo balso ir 3) svečiai. 
Laikraščio nuomone, Jaunimo kongresas 
nėra koks nors valstybės parlamentas, ga
lįs leisti privalomus įstatymus. Tai viso lie
tuviškojo jaunimo manifestacija su savo 
programa ir jos svarstymais, tad ir jo re
zoliucijas turėtų priimti visas tame kon
grese dalyvaująs jaunimas. Kuo jo daugiau 
ir iš platesnių sričių, tuo ir jo žodis svares
nis.

Atrodytų kad tokiam mąstymui yra pa
grindo. Negi į kongresą suvažiuos grupelė 
„rinktinių“ svarstyti ir nutarti visą lietu
viškąjį jaunimą liečiančius klausimus, o 
kiti — kažkokie bebalsiai — tiktai klausy
ti, užgerti nutarimus alumi ir apšokti len
ciūgėliais?

Yra nepatenkintų dr vadinamųjų pilna
teisių atstovų mažu skaičiumi. Kodėl jų 
tik 250? Na, sakykime, kad atstovų iš už
sienio skaičių riboja kelionės išlaidos, bet 
kodėl dėl to turi būti suspaustas JAV ir 
Kanados lietuviškojo jaunimo atstovavi
mas, kurio į kongresą gali suvažiuoti gana 
daug be jokių sunkumų? Juk čia nėra koks 
nors partijų suvažiavimas, 'kuriame politi
kieriams gali rūpėti taip išbalansuoti bal
sus, kad kurios nors vienos partijos nuta
rimai būtų priimti, o kitų atmesti. Mums 
atrodo, kiad kongrese amerikietiškoji, kana- 
diškoji, australiškoji ar argentiniškoji jau
nimo išmintis turėtų būti lygiai priimtina, 
žinoma, jeigu tos išminties pakankamai 
bus atsivežta.

Bet iš paskirų vietovių ateinančios žinios 
rodo, kad ir tų „rinktinių atstovų“ proble
ma yra sprendžiama gana lengvapėdiškai. 
Kongreso rengėjų ir visuomenės troškimas, 
kad tie „rinktiniai“, jeigu jau tokių reikia, 
būtų patys geriausieji iš geriausiųjų, kurie 
aktyvūs lietuviškoje veikloje, kurie galėtų 
dalyvauti rimtose diskusijose, tarti svarų 
žodį, suprasti svarstomas problemas, nu
tarimų turinį ir jų padarinius. Juk jie va
žiuoja ne tik į šokių vakarą ir tik piršto 
pakelti už 'apmokėtą kelionę.

Deja, be gražios eilės šviesaus jaunimo 
pavyzdžių, vis dėlto jau dabar galima įžiū
rėti ir tokių „pirmūnų“, kurie į kongresą 
vyks, neturėdami ką ten pasakyti ar ne
mokėdami net savo minties raštu ar žodžiu 
išreikšti, jeigu jie kokią mintį ir turi. O 
greta tokio dažnu atveju sėdės su akademi
niu išsilavinimu šviesios galvos „bebal
sis“... Tai jau rinkimų išdava, kur buvo 
draugiškai balsuojama tik už savo kasdie
ninius bičiulius, tik už norinčius nuvažiuo
ti Į Chicagą, bet ne už galvos svorį ir lietu
višką širdį.

Tai pažymėdami, aplamai, mes nenorime 
neigti paties Jaunimo kongreso reikalingu
mo, tik atkreipiame jo rengėjų dėmesį į 
mus pasiekiančias nuotaikas ir į tai, ką 
gal dar būtų galima bent dalinai pakore
guoti, kad šis suvažiavimas paliktų kiek 
įmanoma daugiau teigiamų rezultatų, o ne 
tik malonių „asmeniškų atsiminimų“.

(„Keleivis“)

LIETUVOJE
MARCĖS KATILIŪTĖS PARODA

M. K. Čiurlionio dailės muziejuje Kaune 
vyksta dailininkės Marcės Katiliūtės darbų 
paroda. Išstatyti 63 .grafikos darbai ir pie
šiniai.

Dailininkė dar jauna yra nusižudžiusi ne
priklausomybės laikais.

RAŠYTOJŲ SĄJUNGOS VALDYBOS 
PLENUMAS

Vilniuje įvyko rašytojų sąjungos valdy
bos plenumas, kuriame -apsvarstytas Sov. 
Sąjungos komunistų partijos centro komi
teto nutarimas dėl literatūros ir meno kri
tikos.

Dalyvavo, be kitų, partijos centro komi
teto sekretorius A. Barkauskas, partijos 
centro komiteto skyriaus vedėjas S. Šim
kus, kultūros ministeris L. šepetys ir kiti 
partiniai pareigūnai.

LENKIJOS DELEGACIJA

Lietuvoje lankėsi Lenkijos delegacija 
mokslinio techninio bendradarbiavimo 25 
m. proga.

BAIGTOS LENKŲ CHEMIJOS DIENOS

Vilniuje uždaryta 10 dienų veikusi Len
kijos chemijos pramonės gaminių paroda, 
kurią 'aplankė apie 20 tūkst. žmonių.

DAILĖS DIENOS PANEVĖŽYJE

„Dailės dienų“ proga Panevėžyje buvo 
suruošta vilniečių ir panevėžiečių dailinin
kų ir tekstilės darbų paroda.

FOTO PARODA

Šiauliuose suruošta vietinių fotografijos 
meistrų paroda.

KELMĖS PASTANGOS

Kelmės vardu 1970 m. pavadintas sovie
tinis laivas vežioja anglį, rūdą, grūdus.

Neseniai to „Kelmės“ laivo kapitonas E. 
Prichodka parašė Kelmės miesto vadovams 
laišką, kuriame siūloma užmegzti draugiš
kus santykius.

Miesto mezgimo cechas ir komjaunimo 
rajono komitetas nutarė rinkti medžiagą 
apie Kelmės praeitį ir fotografijas ir pa
siųsti laivo įgulai.

PLAKATŲ PARODA

Parodų salone Vilniuje suruošta dailinin
kų J. Gudmono, D. Karaškaitės ir J. Varno 
plakatų paroda.

VAIKIŠKOS LOVYTĖS

Rietavo medžio apdirbimo kombinatas 
pradėjo gaminta vaikiškas lovytes, kurios 
esančios patogios ir tiekiamos ne tik Lietu
vos parduotuvėms, bet ir Latvijos ir vadi
namosios Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
srities.

DAILĖS DIENOS

Šiaulių mieste vyko dailės dienos, kurių 
metu suruošta tapybos parodų.

Taip pat suruošta tarpinstitutinė moksli
nė metodinė konferencija „Dailė ir mokyk
la“, į 'kurią buvo atvykę dėstytojų iš Kau
no, Rygos, Minsko ir Leningrado, kuri tę
sėsi 3 dienas ir kurioje buvo perskaityta 
daugiau kaip 20 mokslinių pranešimų.

LITERATŪROS VAKARAS
 V. ALANTAS ___

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

Tuo tarpu perkūno dundėjimas visiškai priar
tėjo. Netolimais pasigirdo arklių kanopų maknoji- 
mas per purvyną, ir iš ūkanų išniro puiki, šešetą juo
dais baltakarčiais žirgais pakinkyta karieta. Ant pa
sostės sėdėjo barzdotas, išdidus senis, pasidėjęs ša
lia ilgakotį varinį kirvį. Jis stabtelėjo žirgus ir pa
klausė:

— Kur čia bus grafo dvaras? Tamsoka, nega
liu aptikti.

— Važiuok tiesiai, garbingas viešpatie, grafo 
dvaras nebetoli, — atsakė Jaujinis, taip žemai nusi
lenkdamas, kad Strazdeliui pasigirdo, lyg kad jo 
kakta būtų telkštelėjusi į purvyną.

— Kokie čia jūsų keliai! Tvarkos nebėra! — 
murmtelėjo senis, piktai paragindamas žirgus, ir 
tuo regėjimu karieta dingo ūkanose.

— Tur būt, vėlyvas svečias važiuoja pas grafą 
į puotą, — Strazdelis pažiūrėjo nuvažiuojančiai ka
rietai įkandin.

— Vėlyvas svečias! — sušuko Jaujinis susijau
dinęs. — Argi neatpažinai? Pats tėvas Perkūnas nu

važiavo į svečius pas grafą! Nieko gero nelauk: šią
nakt jis kažko piktas!

Ir, tartum patvirtindamas kipšo žodžius, tvyks
telėjo žaibas ir trenkė perkūnas į koplytstulpį, sto
vintį pakeliui tarp dvaro ir smuklės. Koplytstulpis 
užsiliepsnojo, kaip deglas.

— Senis pasišviečia sau kelią į dvarą, — susi
rūpinęs kalbėjo Jaujinis. — Matyt, jis piktas ant 
grafo ir, žinoma, ant Jo, — jis žvilgterėjo į Rūpin
tojėlį. — Tėvas Perkūnas niekad Jam nedovanojo, 
kad Jis paveržė iš jo sostą...

Tuos Jaujinio postringavimus vėl nutraukė 
Perkūno galybės ženklai. Visą padangę nutvieskė 
nebe vienas, o visa, gyvatiška knypava žaibų, ir per
kūnas taip smogė, kad, rodėsi, visas valsčius susiū
bavo iš pamatų, o padangei dar nenutilus narnėti, 
dvaro pusėje švystelėjo gaisro pošvaistė, ir visa apy
linkė nušvito.

— Mano būstinė dega! — sukaukė Jaujinis ne 
savo balsu ir dingo kaip meteoras, pasmardindamas 
orą sieros dvokalu.

Strazdelis apsidairė: buvo dingęs ir Rūpintojė
lis — Jis rymojo kaip rymojęs pagriovyje stovinčio
je koplytėlėje.

— Gal bus reikalinga mano pagalba? — pa
galvojo Strazdelis atsistodamas ir pagreitindamas 
žingsnį grįžo atgal. Pakeliui jis sutiko baudžiaunin
kus, kurie irgi skubėjo į dvarą iš smuklės. Praeida
mi pro liepsnojantį koplytstulpį, jie baimingai žeg
nojosi-

Kipšo jauja liepsnojo ūždama ir tratėdama, 
tartum būtų degęs didelis dervos tvenkinys. Piktos, 
narnančios liepsnos Strazdeliui priminė pragarą. 

Taip pat liepsnojo ir grafo rūmai. Strazdeliui pasi
rodė keista, kad perkūnas trenkė iškart į abi vietas. 
Liepsnų jūroje lyg ir girdėjosi žmonių klyksmai ir 
baladojimas kumščiais į duris, nes jos buvo užrai
šiotos iš oro, o kai pasirodydavo languose siaubo 
perimti veidai, tai juos pasitikdavo akmenų kruša. 
Atrodė, kad ką pradėjo tėvas Perkūnas, tą baigė 
baudžiauninkai.

Nežinia, iš kur šalia Strazdelio atsirado Ančia- 
snapis su savo sūnumis ir Ievutė su savo sužadėti
niu. šis, laimingai šypsodamasis, laikė merginos 
nuogą ranką, nes ji vis dar tebebuvo apsisiautusi 
staltiese. Ančiasnapis puolė bučiuoti Strazdeliui 
ranką kartodamas:

— Stebuklas! Stebuklas! Visi žuvo, tik Ievutė 
išsigelbėjo!

Sintautai baigus skaityti, Vyžainių svetainėje 
ilgą laiką viešpatavo tyla. Per vikaro Simno galvą 
slinko tokie apibūdinimai: eretikas, laisvamanis, be
dievis! Alina sėdėjo rami, rūkydama cigaretę, tar
tum to skaitymo ir visai nebūtų buvę. Rašytojas Ur- 
baitis gerai suprato novelės meninę vertę, bet ji kir
tosi su jo pasaulėžiūra, ir savo širdyje jis ją pasmer
kė be jokio kompromiso. Be to, jį graužė pavydas. 
Jo žmona žiūrėjo vyrui į lūpas, laukdama jo spren
dimo. Žygas sėdėjo nudūręs akis ir nežinojo, kas 
galvoti. Nežinia, kaip įvertino novelę Vyžainis, nes, 
baigus skaityti, jis tuoj ėpiė papildinėti stiklus. Vik
tė žiūrėjo į tėvą šypsodamasi: ji daug ko nesuprato, 
bet jai patiko, kad perkūnas sudegino grafo rūmus. 
Tik viena Iza neatitraukė susižavėjusių akių nuo 
Sintauto: jis suprato, kad novelė jai patiko, o tai bu
vo svarbiausia...

PER TRIS DIENAS

„Tiesoje“ rašoma:
„Didelio pasisekamo susilaukė kauniečių 

viešnagė su koncertais, šakiečius aplankė- 
19 Kauno kolektyvų atstovai. Per tris die
nas žemdirbiams 'buvo surengta 15 koncer
tų“.

J. KAROSO KŪRYBOS VAKARAS

Vilniaus filharmonijos salėje įvyko muz. 
Juozo Karoso kūrybos vakaras.

Koncerto programą atliko Akademinio 
operos ir baleto teatro artistai, televizijos 
ir radijo chorai.

NAUJI BALDAI

Kauno baldų kombinatas pradėjo gamin
ti naują svetainės baldų komplektą: sofą- 
lovą, fotelius ir žurnalinį stalelį, vardu 
„Eglė“.

„Tiesa“ rašo, kad „Eglės“ 500 komplektų 
bus išsiųsta į parduotuves, o vienas pirmų
jų komplektų buvo pasiųstas į tarptautinę 
Poznanės mugę.

NAUJI LEIDINIAI

„Minties“ leidykla išleido iliustruotą lei
dinį „Jonava“. Jame supažindinama su Jo
navos miesto praeitim, tradicijomis.

Taip pat išleista anglų kalba A. Taura- 
gio knyga „Lietuvių muzika“.

„Mūsų ūkyje labai apmiręs kultūrinis gy
venimas, ir tik vienas kultūros namų direk
torius retkarčiais neblaivus pagyvina vi
sus“.

(Iš laiško redakcijai)
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POLITINĖS VEIKLOS BARUOSE PERSVARSTYMAI IR VERTINIMAI
DBLS valdybos nario Z. Juro pranešimas, 

skaitytas suvažiavime balandžio 15 d.

Mano tikslas yra supažindinti jus kiek 
galima trumpiau su ta politine ir kultūrine 
veikla, kurioje D. B. L. Sąjungos Valdyba 
aktyviai atstovauja ne tik Londono, bet, sa
kyčiau, dažnai ir visos Anglijos lietuviams.

D. B. L. Sąjunga atstovauja lietuviams 
Baltų Taryboje, Pavergtųjų Tautų Komi
tete, Democratic Alliance grupėje, Euro
pean Liaison grupėje, British League for 
European Freedom ir kitur.

Per paskutiniuosius metus demonstraci
jose visada Valdyba būdavo atstovaujama 
A. Pranskūno. Taip pat jis dalyvaudavo ir 
spaudos konferencijose. Kai kuriuose posė
džiuose yra dalyvavęs J. Vilčinskas, o man 
pačiam daugiausia teko atstovauti lietu
viams European Liaison tarybos posėdžiuo
se, todėl ir norėčiau truputį ilgiau ties šios 
grupės veikla sustoti.

European Liaison Group įsikūrė 1970 me
tais. Į jos tarybą įeina 14 vidurio ir rytų 
Europos tautų atstovai. Grupės tikslas yra 
suartinti ir sustiprinti daugelio pavergtųjų 
tautų organizacijų veiklą, taip pat koordi
nuoti veiklai, stiprinti tarpusavio ryšiams, 
kiek galima vienodinti planus kovai at
gauti laisvei Rytų ir Vidurio Europoje, kel
ti sovietų užimtuose Europos kraštuose no
rą atgauti laisvę.

O štai keletas 1971-72 m. tos grupės, ku
rioje lietuviai yra atstovaujami per DBLS. 
atliktųjų darbų.

1971 m. balandžio 28 d. buvo spcialus po
sėdis. Jame apsvarstyta, kaip organizuotai 
protestuoti prieš Raudonosios armijos an
samblio koncertą Londone. Numatyta sis
temingai dalyti atsišaukimus kiekvieną va
karą šių koncertų metu. Manau, neklystu 
sakydamas, kad dėl šio jau iš anksto pa
reikšto organizuoto protesto koncertai vyko 
ne Londono centre, bet užmiestyje.

Gegužės 15 d. įvyko E. L. G. tarybos at
stovų susitikimas su komisija, kuri vadina
si „European Movement“. Priėmime daly
vavo daugiau kaip 250 žmonių, kurie domi
si šiuo sąjūdžiu.

1971 m. 'birželio 3 d. nutarta atspausdinti 
brošiūras apie kiekvieną šios grupės tautą, 
supažindinant su kiekvienos tautos istori- 
j a, kultūra, (kovomis dėl laisvės ir kas daro
ma šiuo metu. Lietuvių brošiūra buvo pri
imta kaip puikus pavyzdys ir kitiems pa
tarta šiuo pavyzdžiu naudotis.

Diskutuota ir planuota atspausdinti en
ciklopediją apie Vidurio ir Rytų Europos 
tautas. Čia vėl kaip geras pavyzdys pasiro
dė A. Vaitiekūno knygutė „Lithuania“.

Birželio 12 d. buvo suruošta konferencija 
svarstyti komunistų pavojui Europai ir ar
timiesiems rytams. Ji buvo organizuota De
mocratic Alliance grupės, bet E. L. G. tam 
sumanymui pritarė. Dalyvavo daugiau 
kaip 70 žmonių ir ne tik pabėgėlių, bet ir 
anglų.

Birželio 9 d. susitikta su dr. Ryser, kuris 
Londone buvo paskirtas nauju Radio Li
berty pirmininku. Diskutuota daug įvairių 
klausimų, kaip praplėsti to radijo tinklą.

Jis ypač siūlė Pabaltijo kraštų atstovams 
susisiekti su centriniu pabėgėlių komitetu 
Amerikoje, kad jis ten reikalautų, jog 
Muenchene būtų duota teisė transliuoti į 
Pabaltijo valstybes jų kalba.

Liepos 1 d. buvo pasiųsti laiškai JAV 
Valstybės departamentui dėl Radio Free 
Europe ir Radio Liberty. Laiškai buvo pa
sirašyti visų 14 pavergtųjų tautų atstovų, 
ir buvo specialiai reikalauta, kad būtų su
darytos tokios galimybės.

Liepos 2 d. buvo pradėta pavergtų tautų 
savaitė, ta proga suruošta spaudos konfe
rencija, pasiųsta delegacija į užsienio rei
kalų ministeriją. Liepos 20 d. buvo priėmi
mas parlamento rūmuose. Tai buvo pada
ryta daugiau British League for European 
Freedom iniciatyva. Dalyvavo parlamento 
atstovų, šiaip žymių žmonių ir pavergtųjų 
tautų atstovai.

Liepos 23 d. buvo suruoštos diskusijos 
tema, kokį vaidmenį turėtų užimti Rytų ir 
Vidurio Europos pabėgėliai ir kaip jie tu
rėtų elgtis čia, Anglijoje. Pagrindinis kal
bėtojas šia tema buvo Victor Raikės. Svar
besni jo pasiūlymai: būtinas glaudus ben
dradarbiavimas tarp pavergtųjų tautų, ma
žesni tarpusavio klausimai turėtų būti aiš
kinami tarp tautinių komitetų, o didesnius 
bus galima išspręsti, kai tos tautos atgaus 
nepriklausomybes, o sunkiausi turės būti 
sprendžiami Hagos tarptautiniame teisme. 
Jokiu atveju tie neaiškūs klausimai tarp 
mūsų neturi būti keliami dabar, nes tuo 
parodysime savo silpnumą ir nesutarimą.

Jo manymu, daugumas mūsų jau yra 
per seni, kad sulauktume to laiko, kada 
šios pavergtos tautos vėl bus laisvos, bet 
mūsų tikslas yra perduoti jaunimui tinka
mas idėjas, kad bendrai būtų siekiama lais
vės, ir tai padaryti yra mūsų, dabartinės 
generacijos pareiga.

Žinoma, su Vidurio ir Rytų Europos rei
kalais būtų gera įsibrauti į britų informa
cijos aparatą, bet tas dalykas nėra lengvas. 
Televizija tokių dalykų vengia, laikraščiai 
taip pat vengia, gal išskyrus Daily Tele
graph ir kai kuriuos provincijos laikraš
čius.

Rugsėjo 29 d. buvo pasiųstas laiškas Bri
tų vyriausybei dėl šnipinėjimo tarp pabė
gėlių. Ypač šiuo reikalu skundėsi latviai, 
-estai ir rumunai.

Kultūrinėje srityje verta paminėti pa

vergtųjų tautų jaunimo šokių ir dainų fes
tivalis, kuris praėjo su dideliu pasisekimu. 
Tokio pobūdžio festivalis numatomas su
ruošti vidurinėje Anglijoje. Taip pat pla
nuojama ruošti tarptautinį pobūvį, kuria
me įvairios tautybės turėtų progos susitikti 
ir pabendrauti. Gruodžio 10 d. įvyko de
monstracija Londone, minint žmogaus tei
sių deklaracijos sukaktį. Lietuviai dalyva
vo su Simo Kudirkos paveikslu. Po to bu
vo spaudos konferencija (smulkiau rašyta 
E. Lietuvio Nr. 3).

šiuo metu vienas svarbesnių klausimų 
yra sovietų reikalaujamoji Europos saugu
mo konferencija. Paprastai po karo būna 
pasirašoma taikos sutartis, būna taikos 
konferencijos spręsti sienų ir kitokiems 
klausimams. Iki šiol Vokietija tokios su
tarties dar nėra pasirašiusi. Pasirašyta tik 
tam tikra sovietų ir vokiečių sutartis ir len- 
kų-vokiečių. Eet pačioje vokiečių tautoje 
dar vyksta didelis pasipriešinimas sutar
čių tvirtinimui.

Žinoma, sovietai, šaukdami saugumo 
konferenciją, siekia sugriauti NATO. Dėl 
to jie darys nuolaidų Vakarų Vokietijai, 
kad tik ši sutartis būtų patvirtinta ir pri
pažintos dabartinės sienos Europoje.

Sovietai, be abejo, turi ir kitokių planų 
ir norėtų Europoje kiek galima apsitvarky
ti. kad galėtų koncentruotis kitoje pasau
lio dalyje. Rūpi jiems ir Kinijos klausimas.

Verta, gal būt, paminėti, kad yra tam 
tikro sušvelnėjimo Vakarų Vokietijos ir 
Rusijos santykiuose. Pvz., jau nuo 1968 me
tų Vokietijoje leidžiama komunistų partija, 
kuri turi 33.000 narių. Jos įtaka paaiškės 
parlamento rinkimuose, kurie įvyks 1973 
metais.

Į paskutinį komunistų partijos Vakarų 
Vokietijoje suvažiavimą buvo atsiųsta 
aukšta sovietų delegacija, kurios priešaky
je buvo latvis Arvydas Pelšė, Rusijos ko
munistų partijos centro komiteto narys.

Sausio 28 d. šįmet čia, Lietuvių Namuo
se, buvo suruoštos diskusijos kaip tik šia 
Europos saugumo konferencijos tema. Svar
biausias kalbėtojas buvo anglų parlamento 
atstovas Geoffrey Steward Smith, dalyva
vo Sir Victor Raikės ir apie 40 atstovų iš 
įvairių tautinių grupių.

Steward-Smith įsitikinęs, kad sovietai no
rės išlaikyti Vidurio ir Rytų Europos kont
rolę, darys nuolaidas Vakarų Vokietijai, ir 
dabartinė sutartis bus patvirtinta. Pagal 
sutartį dabartinės sienos bus teisėtai pripa
žintos, ir sovietų varžtai Vid. ir Ryt. Euro
poje liks kaip buvę.

Jo manymu, mes laisvame pasaulyje tu
rime protestuoti prieš šią planuojamą ne
teisybę ir ginti savo tautų laisvę.

Kalbėtojas paminėjo būdingą dalyką, 
kad per paskutinius 38 metus sovietai yra 
pasirašę 1000 įvairių sutarčių, ir visos jos 
buvo sovietų sulaužytos, kai jiems buvo pa
togu ir naudinga.

Baigdamas jis užtikrino, kad mūsų drau
gai parlamente darys, kiek galės, kad nebū
tų padėta sovietams pasiekti tokio neteisin-1 
go sprendimo. Bus reikalaujama sudaryti 
sąlygas laisvam tautų apsisprendimui ir 
laisviems rinkimams. Taip pat jis priminė, 
kad formuojama tokia visų partijų parla
mente grupė, kuri seks ir studijuos visas 
sovietų intencijas ir stengsis kiekvienu mo
mentu informuoti anglų vyriausybę apie 
sovietų tikslus, žalingus ir kenksmingus Vi
durio ir Rytų Europai.

Be to, Vlikas yra susitaręs su Diplom. še
fu Lozoraičiu paruošti bendrą memorandu
mą, kuris 'bus siuntinėjamas Vakarų vy
riausybėms, dalyvausiančioms saugumo 
konferencijoje.

Aišku, mes žinome Atlanto chartą, kuri 
buvo pasirašyta 1941 m. rugpiūčio 14 d. Jos 
svarbesnieji punktai sako, kad nebus teri
torinių pakeitimų, jei tai nenorės pačios 
tautos, valdžios formą pasirinks sau pačios 
tautos, kokios norės. Ir atrodė, kad šie prin
cipai turėjo įsigyti tikrą prasmę, kai jie bu
vo patvirtinti Jungtinių Tautų. Tarp ją pa
sirašiusiųjų tautų buvo ir Sov. Sąjunga.

Vasario mėnesį E. L. G. tarybos iniciaty
va buvo surengtas priėmimas lordų rūmuo
se. Dalyvavo 17 lordų rūmų atstovų ir apie 
29 parlamento atstovai. Kitą svečių pusę 
sudarė įvairių tautų atstovai ir kviestiniai 
svečiai. Tikslas buvo kiek galima labiau su
pažindinti parlamento ir lordų rūmų atsto
vus su tais klausimais, kurie mums rūpi 
ryšium su artėjančia Europos saugumo 
konferencija. Kalbėjo lordas Oswald, kuris 
supažindino svečius su E. L. G. istorija, 
siekimu ir su Vid. ir Rytų Europos klausi
mais.

Buvo išsiuntinėta daugiau kaip 300 me
morandumų parlamento atstovams ir lais
vųjų Europos tautų vyriausybėms.

Šiuo metu yra sudarytas komitetas orga
nizuoti visų pavergtųjų Europos tautų kon
gresui, kuris numatytas suruošti šių metų 
rudenį Londone. Bus kviečiami atstovai ne 
tik iš Anglijos, bet ir iš užsienio. Pavergtų
jų tautų atstovai iš Europos jau sutiko da
lyvauti, ir tikimasi, kad dalyvaus iš Ameri
kos ACEN atstovai.

Taip pat šių metų rugsėjo mėnesį ruošia
mas bendras vakaras — pietūs, šokiai. Ti
kimasi, kad dalyvaus daugiau kaip 3000 
žmonių.

Ambicingesnis planas yra suruošti visų 
pavergtųjų tautų šokių ir dainų festivalį. Ir 
šį kartą tai manoma padaryti didžiausioje 
Londono salėje — Albert Hall. Festivalis 
numatyta sekančių metų pavasarį. Komisi

ja jau sudaryta, pradėti planavimo darbai. 
Į komisiją įeinu ir aš. Mes turime teisę pa
sikviesti žmones, kurie, mūsų manymu, bus 
naudingi rengiant šios rūšies koncertą.

Tiesa, verta būtų priminti ir mūsų Lon
dono šeštadieninės mokyklos vaikų pasise
kimą, dirbant kultūrinį ir tautinį darbą. 
Tai jų busimasis pasirodymas visos Angli
jos BBC televizijoje. Faktiškai jų progra
ma jau yra (filmuota ir, atrodo, bus rodoma 
liepos mėnesio pradžioje. Tada kaip tik bus 
pradedama nauja programa, pavadinta 
„Jaunųjų idėjos“, ir, kaip atrodo, lietuviu
kai pradės šią programą. Aišku, pasirody
mas nebus ilgas, bet pasirodymo fone bus 
matomas Europos žemėlapis su visomis 
trim Pabaltijo valstybėmis. Pranešėjas pa
aiškins, kad daug žmonių galvoj'a, jog tai 
yra Rusija, bet iš tikrųjų taip nėra, šios 
valstybės turi savo atskiras kalbas, kultū
rą, savo tradicijas. Beveik visos progra
mos metu matysime Vytį, ir programa baig
sis. kai mūsų lietuviškos lėlės ratu suksis 
aplink. Bus paminėta, kad programą atlie
ka lietuviai vaikai, kurių tėvai apsigyveno 
Londone. Patartina tai pamatyti spalvotoj 
televizijoj, nes rūbai puikiai atrodo. Tas 
pasirodymas gali būti ir ne paskutinis.

Kai kam gali atrodyti, kad čia smulkme
na, bet norėčiau pabrėžti, kad tam pasiekti 
reikėjo daug laiko ir tinkamų progų susi
tikti su žmonėmis, kurie turi teisę tokius 
dalykus priimti ar atmesti.

Taigi tai gal ir buvo svarbesnieji įvykiai 
1971-72 metais, kur D. B. L. Sąjungos val
dyba buvo atstovaujama ar buvo viena 
rengėjų.

Baigdamas norėčiau pasiūlyti! atstovams 
vieną kitą mintį, kurią, mano manymu, rei
kėtų padiskutuoti. Svarbiausia gal būtų 
ieškoti naujų idėjų ir naujų būdų, kaip pa
gerinti ar naujaip patvarkyti darbą, kurį 
dirbame Lietuvos išlaisvinimui.

Aš, pavyzdžiui, siūlyčiau, kad tai, ką mes 
darome, reikėtų, bent jau šiuo metu, naudo
tis daugiau šaltu protu, sistemingu plana
vimu ir nustatyta strategija. Darydami ką 
nors jausmais, perdaug neatsieksime.

Taip pat ir mūsų demonstracijos, memo
randumai turėtų planingai vienas paskui 
kitą sekti ir būti ruošiami tik tada, kai jie 
gali sudaryti geriausią įspūdį, ir turi būti 
paremti faktais.

Turėtume taip pat nepraleisti progų, kai 
būna rinkimai į parlamentą ar į miestų sa
vivaldybes, susipažinti su atstovais ir supa
žindinti juos su mūsų problemomis, kurios 
yra aktualios Europos pavergtiesiems kraš
tams.

Dar kitas dalykas, kurį, atrodo, mes vi
sai esame apleidę, tai profesinės sąjungos. 
Ten taip pat reikėtų įsibrauti ir, jei kada 
būna proga, įkalbėti apie sovietų neteisingu
mą.

Vlikas, aš manau, sutiksite, daro viską, 
kiek sąlygos ir lėšos leidžia, Lietuvos lais
vinimo darbui vykdyti. Verta paminėti, kad 
nuolat yra leidžiami biuleteniai 7 kalbomis 
ir nuolat transliuojama į Lietuvą lietuvių 
kalba iš 4 radijo stočių. Kaip žinote, trans
liuojama net į Sibirą, ten gyvenantiems 
lietuviams lietuviškai.

Skaitytąja taiskai
PRIEGLAUDOS IR UŽMIRŠTIEJI

Jau kuris laikas spaudoje rodomas susi
rūpinimas senelių prieglauda. Bet man at
rodo, kad jeigu susirūpinta tais, kurie jau 
yra pensininkai ar po kokio mėnesio bus, 
tai jau per vėlu, bičiuliai. Tai turėjo būti 
sprendžiama jau prieš 15 arba 10 metų. Ta
čiau vistiek tokios prieglaudos mes nebū
tume įsigiję, nes mūsų per maža. Kaip 
Cablinisikas protauja, tai tik neapgalvota 
svajonė. Jei ir susirastų koks buvęs hoste- 
lis, tai negalvok, bičiuli, gauti iš valdžios 
sutikimą paversti jį senelių prieglauda. Juk 
yra įstatymai ir taisyklės tokioms įstai
goms. O jei pirkti namus 100-80 asmenų, 
tai kiek tokie namai kainuos? Nepirksi, be 
to, tokių, kuriuos už metų griaus, reikia, 
kad atlaikytų pusšimtį metų. Ir tai dar ne 
viskas. Kur baldai, patalinė, aptarnaujan
tis personalas, visokie įrengimai? Ten bus 
ir valdžios kontrolė. Kai taip yra, tai jei 
ir turėtumėm porą dešimtų tūkstančių, tai 
bus lygu, jei turėdamas peną eitum išgerti 
painto alaus.

Bet mes visi gerai žinom, kad ateis se
natvė, ir kiekvienais tam ruošiasi, kad ga
lėtų palengvinti sau gyvenimo saulėlydį, 
kad nereikėtų tada prašyti išmaldos.

Bet yra daug mūsų brolių, kurie peni ne 
savo arklius ir šunelius. Kiti pamylėjo au
tomato rankenėlę, banditu vadinamą, na, 
ir besaikis gomurio skalavimas, bet jų ne
galima smerkti, nes čia yra jų asmeninis 
reikalas, sako, kaip pasiklosi, taip ir mie
gosi. Jei žmogus išdirbo daugiau kaip 20 
metų, būdamas sveikas, ir be jokios prie
žasties nenorėjo savo gyvenimo saulėlydžio 
palengvinti, tai yra jų dalykas, nereikia 
jais ir rūpintis.

Bėda yra su invalidais, ligoniais, šiaip 
silpnos sveikatos tautiečiais, kurie negalėjo 
dirbti ir senatvei pasiruošti. Tokiems, mie
li bičiuliai, reikia visuomenės paramos.

Eet visiems, kurie negali dėl ko nors sa
vęs aprūpinti, vieta yra anglų senelių prie-

Toussaint dalijasi mintimis apie Lietuvą

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt!
(Vasario 16 d. minėjimo proga)

Painių ir sudėtingų tarptautinių santy
kių ir įvykių būsenoj bet kurios lietuviškos 
veiklos, tiek išeivijoje, tiek ir krašte, pras
mė ir esminis uždavinys yra vis tais pats: 
kaip pergyventi visus sukrėtimus, kaip ma
žytei tautai išsilaikyti. Tokia pat prasme 
reikia paženklinti ir Nepriklausomybės Pa
skelbimo sukakties vasario 20 d. minėjimą 
Paryžiuje. Kaip visur 'ir visada, tų minėji
mų programos yra panašios — iškilmingas 
aktas, meninė dalis ir vaišės bei pasisve
čiavimas tarpusavy.

Po trumpo įvadinio žodžio Pr. L. B. pirm, 
kunigas J. Petrošius tarti žodžio pakvietė 

J. LANSKORONSKIS

specialiai iš Romos atvykusį D. S. min. Lo
zoraitį. Dipl. šefas, trumpai apibrėžęs tei
sinę Lietuvos padėtį, kiek išsamiau pakal
bėjo apie išeivijos pareigas krašto atžvilgiu. 
Sov. Sąjunga lietuvių tautos teisę į nepri
klausomybę pažeidė ir smurtu panaikino. 
Mes todėl, laisvojo pasaulio lietuviai, sa
kė ministeris, laikome savo svarbiausiu už
daviniu atstovauti tautai ir ginti jos inte
resus visur ir visais klausimais, kur ir ku
riais ji nėra laisva pati prabilti. Pasisaky
dami prieš sovietinį smurtą Lietuvos atžvil. 
giu, mes tuo pačiu savo akciją praplečiam 
į tarptautinę plotmę. Sovietų imperialisti
nės politikos dėka tarptautinė politika yra 
giliai sudrumsta. Teisės ir teisingumo prin
cipais grindžiama tarptautinė politinė mo
ralė nyksta iš tarptautinių institucijų. To
kiose • sąlygose, sakė ministeris, keldami 
balsą už Lietuvos laisvę, mes veiksmingai 
prisidedam prie gynimo tų moralinių ver
tybių, kurios sąlygoja civilizuotojo pasau
lio ateitį ir pasaulinę taiką.

Po to kalbėjo Prancūzijos Ambasadorius 
G. de la Touimetlle, kadaise Prancūzijos Pa
siuntinybės Lietuvoje patarėjas, gerai pa
žįstantis Lietuvos reikalus ir dabartinę lie
tuvių kovą. Kalbėjo trumpai, bet daug pa
sakė. Kiekvienas sakinys — užbaigta pras
minga mintis: „Jūsų istorija, sakė, didinga 
ir šlovinga. Kadaise galinga valstybė, dau
giatautė imperija, Lietuva, kelių amžių bė
gyje budėjo Vakarų Europos saugoje nuo 
Rytų klajoklinių tautų veržimusi. Istori
niai įvykiai taip susidėjo, kad ta galybė su
žlugo. Lietuva, didžia dalimi savo etnogra
finėse sienose, 'apie pusantro amžiaus išken
tėjo ją paglemžusios carinės Rusijos prie
spaudoje. Tačiau per tą laiką ji išsaugojo 
savyje savo tautines vertybes ir valstybin
gumo tradicijįa^- Tas paveldėjimas 'buvo 
brangus ir didžiai pelningas: kada išmušė 
išsilaisvinimo valanda, lietuvių tauta atkū
rė savo valstybę ir per visą jos nepriklau
somybės trukmę įrodė savo sugebėjimus 
suklestėti visose savarankios Respublikos 
srityse. Neilgam! Karo sūkuriuose ją ir vėl 
ištiko to paties priešo primesta vergovinė 

glauda. Ten vyrauja švara, parūpintas 
maistas, yra visa priežiūra, netenka nie
kuo rūpintis, ir į savaitę dar duodama 1 
sv. kišenpinigių. Jei kuris turi vieną kitą 
svarą susitaupęs ir gali patepti patarnau
toją šokolado plytele ar kuo nors kitu, tai 
tas nebus aplenktas ar pamirštas.

Svarbiausia — tų prieglaudose esančių 
nepalaidokime gyvų, nepamirškime jų sa
vaitgaliais aplankyti, parodyti jiems savo 
brolišką ir artimo meilę. Štai pavyzdys iš 
Huddersfieldo. Ten gyvena mūsų kariuo
menės savanoris kūrėjas ir buvęs tarnau
tojas Mikas Ališauskas, 73 metų amžiaus. 
Lietuvoje iš savo kaip savanorio gautos 
žemės hektarą padovanojo pranciškonams 
vienuolynui. Kai atsidūręs svetur pasiekė 
pensijos 'amžių, -gyveno privačiai iš pensi
jos, niekam kelio nepastojo, nieko nenu
skriaudė, bet prieš kurį laiką dingo kaip į 
vandenį, niekam nebeatsakinėjo į laiškus. 
Prašomas jo kaimyno iš Amerikos, nors 
pats invalidas, su savo bičiuliu išvykau jo 
ieškoti. Suradom. Pasirodo, maždaug prieš 
porą metų, sušlubavus sveikatai, buvo iš
vežtas į ligoninę. Ten daktarai pripažino 
kojos reumatą -ar kažką panašaus. Vaikš
čioti žmogus negali, nėra, -kas jį aptarnau
tų, tai pasiuntė į senelių prieglaudą. Vaikš
čioja po kambarį su lazda, dar nelabai be- 
prigirdi, atmintis sušlubavusi. Bet prieglau
doje užlaikomas švariai, maistu nesiskun
džia.

Jau arti dvejų metų, kai prieglaudoje, 
beit iš mūsų įbrolių lietuvių dar nebuvo 
niekas užėjęs aplankyti. Sako, kur gyve
nau, liko mano daiktų ir rūbų, bet negaliu 
nuvykti sutvarkyti.

Negalvoju -apie alkoholikus. Tie neturi 
laiko, nors ir jų tas pats likimas laukia. 
Bet iš viso kur gi ta lietuviška širdis, bro
liška, krikščioniška artimo meilė? Pagal-i 
vokit patys, bičiuliai, ar tas lietuviškas ir 
krikščioniškas vardas mums tinka, ar mū
sų savanoriai tikėjosi tokio gyvenimo sau- 

i būklė. Kaip tada, taip ir dabar jūs ir vėl 
brandinai savo jėgas, puoselėja! atgijusias 
tradicijas, talkinai savo bylai pasaulio sim
patijas, darot viską, kas įmanoma, kad ga
limai greičiau atsilkovotumėt prarastą ne
priklausomybę. Jūs -gyvenat viltimi. Mes, 
jūsų draugai, ta viltimi dalijamės su jumis 
ir drauge tikime, -kad ta viltis mūsų neap
vils“.

Labai gražbylingai pasakytos panašaus 
turinio kalbos jau yra girdėtos, kartotos, 
spaudoje rašytos ir kitų >ar kitokių minėji
mų ar iškilmių progomis. Jos išsamiai ap
taria- mūsų „bylos“ juridinius aspektus ir 
sodriai pavaizduoja nepriklausomybės 
tarpsnio laimėjimus. Jos patriotiškai nutei
kia auditoriją, praturtina ir atjaunina tei
sės į laisvę argumentaciją, neleidžia užges
ti kovos ryžto kibirkštims, kursto ir grūdi
na visokeriopas kovines jėgas, maitina mū
sų viltis, ragina nesulklupti... Ir vis dėlto. 
Vis dėlto tuose minėjimuose yra įsisprau
dusi kažin kokia, sakyčiau, neapčiuopiama, 
bet juntama ir sopan-ti nedarna. Ta nedar
na kyla iš iškreivotos santykių su kraštu 
sampratos. Ta „santykių“ opa dar nėra už
gijusi, nors tas kreivojimas palaipsniui jau 
ima atslūgti. Įvairūs išeivijos sambūriai, 
institucijos, net ir „veiksniai“, ir ypač 
žymi spaudos darbuotojų, dažnai geresnių
jų, dalis, sutinkamai su Lietuvių Charta, 
vis dažniau ir dažniau sieja save su „ver
giją kenčiančia tauta“. Išeivijos visuomenė
je jau seniai pradėjo vyrauti -pozityvi ten
dencija ne vien žodžiais 'Skelbti savo solida
rumą su krašto lietuviais, ne vien iškilmin
gais pareiškimais deklaruoti mūsų tariamą
jį dalijimąsi atsakomybe už bendrą mūsų 
tautos istorinį likimą, bet ieškoti būdų ir 
priemonių tą solidarumą išreikšti darbais, 
glaudžiai su tėvynainiais santykiaujant ir 
kur tik galima 'bendradarbiaujant. Gera, 
kad išeiviškos organizacijos, minėdamos 
kurias svarbias datas ar tautai nusipelniu
sių vyrų atsiminimus, dažnai kreipiasi ; 
Tautą (deja, tik per spaudą...) su sveikini
mais ir atsisauikijmads, pareikšdamos tėvy
nainiams savo solidarumą ir tautos idea
lams savo ištikimybę, patikrinda-mos, kad 
išeivija mintimis ir jausmais bendrauja su 
kraštu. Džiugu konstatuoti, kad ta išeivija 
jiau privengia arba stačiai nebedrįsta men
kinti ar visai nutylėti įvairiose gyvenimo 
srityse tautiečių darbu ir ištverme, suma
numu ir išradingumu krašte pasiektos pa
žangos. Bet... bet tie visi geri nusiteikimai 
ir atsišaukimai kol kas vis dar skamba fal
cetu, kažin kokia sufalsifikuota gaida, ta
rytum kokio išdidaus visagalinčio užtarėjo 
ar gynėjo balsas iš aukštybių į žemesnio 
rango piliečių masę. „Būkite ramūs ir kant
rūs, sako, mes čia, su jumis, mes jums at- 
stovaujam, mes už jus kalbam, jūsų neap- 
leidžiam, mes kovojam už jūsų laisvę ir 
kovosim, kol jūsų iš slegiančios vergijos ne- 
išvaduosim...“ Toks yna mūsų veiklos to
nas. Ar neperdaug jis pertiektas savigynos 
atspalviu? Ar nereikia mums kiek susikuk
linti? Ar ne laikas -suprasti, kad ne mes, 
išeiviai, -už mūsų tautos ateitį vedam pa
grindinę kovą, bet ten krašte, krašto lietu
viai?

Mūsų pareiga yra tautai talkinti jos ko
voje taip ir tokia prasme, kaip tą kovą 
supranta pati tauta, o ne mes. Ne mūsų 
darbas yra tą kovą rūšiuoti kažin kokiais 
politiniais ar kultūriniais pirmumo pradais 
ar pakopomis.

Eiet narplioti ir analizuoti sudėtingą ir 
kontroversinę santykių su kraštu problemą 
nėra šio straipsnio užsimojimas. Apie tą ne
darną užsiminiau tik tam, k-ad pabrėžčiau 
žymiai kitoniška gaida nuskambėjusią tre
čiojo „pagrindinio kalbėtojo“, Y. Toussaint, 
kalbą. Tai dar jaunas, plačiai išsimokslinęs, 
žurnalistinėj profesijoj jau aukštai pakopęs 
politinis radijo-spaudos žurnalistas, belgas. 
Kaip specialus korespondentas, jis yra ap- 
važinėjęs ko ne visą pasaulį: buvęs abiejose 
Amerikose, Indijoj, Vietname, Japonijoj, 
Jugoslavijoj ir komunistinėj Vokietijoj net 
du kartus; apie Lenkiją, drauge su kitu 
žurnalistu, yra parašęs įdomią knygą. Prieš 
kelis metus, kai Sovietija šventė savo revo
liucijos 50 -metų sukaktį, jis ten buvo pa
siųstas daugiau kaip mėnesiui. Be M'aSkvos 
ir Leningrado, pagal nustatytą maršrutą, 
lankė kai kurias Kaukazo respublikas, be 
to, Kirkiiziją, Uzbekiją, Kazachiją. Iš Pa- 
baltijos respublikų pasirinko Lietuvą. Gai
lėjosi ten galėjęs išbūti tik tris dienas.

(Bus daugiau)

KARO KAINA

Vien bombos, kai bombarduojamas šiau
rės Vietnamas, kaštuoja JAV 7 mil. dolerių 
per dieną.

Vietnamo karas JAV mokesčių mokėto
jams jau yra kaštavęs 120 milijardij dole
rių.

lėlydžio sulaukti iš mūsų, visų būti pamirš
ti.

Prieglaudos vedėja klausė mane, ką da
ryti nelaimės atveju, tai yra mirties. Jei jis 
yra visų pamirštas, tai ką aš galiu į tai at
sakyti? Sakau, pasielk, kaip jūsų taisyk
lės reikalauja — ar žemės kauburėlis, ar 
krematoriumas.

A. Jasikas
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TAUTOS FONDUI AUKOJO

£5,00 — R. Spalis, po £1,00 — V. Apana
vičius ir P. Senvaitis.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖJE

Gegužės 3 d. posėdyje T. F. A. D. Brita
nijoje pirmininku išrinktas P. Mašalaitis.

Nutarta artimiausiu laiku pravesti aukų 
rinkimo vajų.

Atstovybė gavo iš Tautos Fondo Valdy
bos New Yorke laišką, kuriame dėkojama 
už pastaruoju laiku pervestus pinigus — iš 
viso 2.344 dolerius. T. F. Valdybos pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas toliau laiške sako: 
„Taip dideliu įnašu Anglijos lietuviai pa
rėmė Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto darbus. Dar kartą ačiū Jums“.

LIETUVIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Londono Lietuvių Jaunimo „Grandžiai" 
globojant, Londone ruošiamas lietuviškų 
filmų vakaras.

Numatoma rodyti filmus iš lietuviško gy
venimo, ypač tokius, kurie susiję su tauti
niais šokiais ir kultūra.

Jei kas turėtų tokiomis temomis 18 mm, 
16 mm ar 35 mm pločio filmų ir būtų pasi
ruošęs jas tam vakaro reikalui paskolinti, 
prašomas ko greičiau susisiekti su „Gran
dies“ sekretore šiuo adresu: Miss Aldona 
Pukštytė, 35 Inchmery Rd., London SE 6 
(telefonas 01-698-5476).

LONDONAS
LONDONO PARAPIJOS IŠVYKA l 

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 
pakeliui paimami ekskursantai prie Lietu
vių Namų, 1 Ladibroke Gardens, W 11, 8.30 
vai. ryto. Užsirašydami prašome pasisaky
ti, iš kurios vietos kas norės būti paima
mas. Be to, įprašome 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.

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: i 
Lithuanian Church of St. Casimir's, 21, The 
Oval, Hackney Road, London E2 9DT.

NOTTINQHAMAS
DBLS SKYRIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
DDLS 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 dalis 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 

a
§ Dėl vietos atostogoms, savaitga- § 
= liams ir privatiems pobūviams pra- = 
§ šau rašyti latvių ar anglų kalba: i

s Latvian Home, Rowfant House, E
Crawley, Sussex, RH10 4NG. E

Telefonas: Turners Hill 369. E 
S =
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii!

ŠEŠTINĖS

Kristaus Dangun žengimo šventėje, šeš
tinėse, gegužės 11 d., privalu dalyvauti Mi
šių aukoje. Liet. Židinyje jos bus su gegu
žinėmis pamaldomis 8 vai. vakare.

DERBY
ATKREIPTINAS DĖMESYS

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

LIETUVIO SAVANORIO PAGARBAI

Gegužės 14 d. Burton-on-Trent ir Derby 
bus paminėtas savanoris kūrėjas a. a. Juo
zas Pranauskas mirties metinių proga. Bus 
pašventintas antkapis Burton-on-Trente. Iš
vykstame į kapines nuo Pranauskų namų, 
6 Napier St., 9.45 vai. ryte. Pašventinus 
vykstame pamaldoms už Velionį į Derbį, 
Bridge Gate, 11 vai. Po pamaldų visiems 
priėmimas Old Bell Hotel, Sadler Gate, ku
rį ruošia našlė Ona Pranauskienė.

Visus maloniai kviečiame visur dalyvau
ti.

Kapelionas ir ALK Bendrijos 
padalinio taryba

ŠKOTIJA
NE DEGUTIENĖ, BET JAKUTIENĖ

Praeitame „Europos Lietuvio“ numeryje 
buvo paskelbta telefonais .per tarpininkus 
gauta žinia, kad Škotijoje mirė J. Degutie
nė.

Kai laikraštis jau buvo išspausdintas, ta 
žinia buvo patikslinta: mirė ne J. Degutie
nė, bet E. Jakutienė. Bet to patikslinimo ne
begalėjome paskelbti — jau buvo per vėlu.

E. Jakutienė gyveno Edinburge. Jos vy
ras, pik. B. Jakutis, mirė prieš keletą metų.

VOKIETIJA
LOTERIJA JAUNIMUI PAREMTI

Prasmingai paskelbtieji Jaunimo metai 
išjudino ir Vokietijos lietuviškąjį jaunimą. 
Jie ruošia suvažiavimus, organizuojasi, dis
kutuoja, repetuoja. O birželio pabaigoj net 
dvi tautinių šokių grupės ir 19 jaunimo 
atstovų skris į Ameriką — į Jaunimo Kon
gresą ir IV-ją Tautinių šokių šventę.

Vokietijos Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Regionalinė Valdyba nutarė ruošti 
daiktinę loteriją, kurios pirmi
nis tikslas — paremti mūsų j aunimo užmo
jus. Esame įsitikinę, kad visi tautiečiai yra 
pasiruošę ištiesti jaunimui pagalbos ranką 
ir kad maloniai atsilieps į mūsų pastangas 
jaunimui paremti finansiškai — aukos lo
terijai fantų, platins ir patys pirks bilietus.

Bilieto kaina — 2 DM. Loterija pratęsia
ma iki gruodžio 1 d., kad būtų galima kuo 
daugiau bilietų išplatinti. Bet jaunimo ke
lionei į Ameriką reikės jau anksčiau pini
gų, kuriuos turėsime imti iš surinktų už 
bilietus pinigų iki liepos mėnesio. Todėl 
prašytume neatidėlioti platinti ir pirkti bi
lietus.

Fantus rinkti ir bilietus platinti yra pra
šomos visos Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Apylinkių Valdybos, Moterų Klubai 
ir atskiri asmenys. Kai jie kreipsis į jus, 
būkite malonūs dosniai atsiliepti. Vietoj 
fantų galima ir pinigais aukoti.

Linkime visiems išbandyti laimę loteri
joj, laimėti, o nelaimėjus pasidžiaugti tuo, 
kad savo auka parėmėte lietuviškąjį jauni
mą.

Vokietijos Liet. Moterų Klubų
Federacijos Regionalinė Valdyba: 

pirm. E. Lucienė 
sekr. A. Grinienė 
ižd. Z. Glenižienė

„LABDAROS“ SUSIRINKIMAS

1972 m. balandžio 16 d. Bad Cannstatte 
įvyko Lietuvių Šalpos Draugijos „Labdara“ 
visuotinis metinis Draugijos narių susirin
kimas. Susirinkimo pirmininku buvo iš
rinktas dr. P. Karvelis, sekretore Z. Glem- 
žienė.

Draugijos valdybos pirmininkas prane
šė, kad Draugija turi 72 narius, kurių, be 
Vokietijos, yra JAV, Kanadoje, Šveicarijo
je, Belgijoje, Švedijoje. Draugija pastoviai 
remia moksleiviją, bet atskirais atsitiki
mais ir kitus paramos reikalingus, štai 1971 
metais buvo paremtos dvi motinos, atvyku
sios iš Lietuvos aplankyti savo vaikų ir 
radusios juos ligoniais, buvo suteikta pa
rama vaikų vasaros stovyklai. Paramos 
moksleivijai reikalu Labdara bendrauja su 
Vydūno Jaunimo Fondu Čikagoje, o ligonių 
reikalu su BALFu. Iki šiol Labdarai sekasi 
patenkinti tuos, kurie į ją kreipiasi. Drau
gija turi pastovių rėmėjų. Šiame darbe pa
minėtinas Draugijos narys kun. sen. dr. P. 
Dagys (JAV), kuris yra suorganizavęs bū
relį asmenų ir organizacijų, pastoviai re-

PAIEŠKOJIMAS

Bernotas Vladas, Prano sūnus, gimęs 1925 
m., 1950 m. gyvenęs Londone, pats ar žinan
tieji apie jį prašom rašyti „Europos Lietu
vio“ Administracijai. 

miančių Labdaros veiklą. Paminėtina taip 
pat Draugijos steigėja A. Laage-Kasiulis.

Revizijos Komisijos vardu pranešimą pa
darė jos pirmininkas J. Norkaitis. Jis vi
suotiniam susirinkimui pasiūlė apyskaitą 
patvirtinti. Apyskaita buvo patvirtinta.

Valdybos kadencijai pasibaigus, buvo iš
rinkta nauja: A. Laage-Kasiulis, dr. J. Nor
kaitis, dr. M. Baublys ir J. Glemža. Vėliau 
Valdyba pasiskirstė pareigomis taip: pir
mininkas J. Glemža, pirmininko pavaduo
tojai A. Laage-Kasiulis ir dr. J. Norkaitis 
ir iždininkas dr. M. Baublys.

Revizijos Komisijon išrinkti: pirminin
kas J. Norkaitis, L. Dirsė ir P. Suoka.

Susirinkime buvo pasiūlyta pakelti nario 
mokestį iš 12 DM iki 20 DM. Šiems metams 
paliktas senas minimalus mokestis, bet su
sirinkimas kvietė narius pagal išgales mo
kėti daugiau. Susirinkimas kvietė visus na
rius verbuoti naujus narius.

Susirinkimas reiškė nuoširdžią padėką 
visoms su „Labdara“ bendradarbiaujan
čioms organizacijoms, dėkojo visiems Drau
gijos nariams ir talkininkams ir kvietė vi
sus ir toliau „Labdarą“ remti. Draugija jau 
yra padėjusi eilei studentų ir moksleivių 
mokslus baigti ir toliau randa būtina pla
čiau reikštis ta kryptimi, o taip pat prisidė
ti, organizuojant vaikų vasaros stovyklas ir 
kitas jaunimo auklėjimo institucijas.

Darbotvarkę užbaigus, pirm. dr. P. Kar
velis padėkojo susirinkusiems ir uždarė su
sirinkimą.

Dalyvis

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
KURATORIJOS NARIŲ SUVAŽIAVIMAS

įvyko kovo 18 d. Romuvoje. Kuratorijos 
valdybos pirmininkas V. Natkevičius pa
sveikino naujuosius narius Aliną Grinienę 
ir mokyt. R. Baliulį. Susirinkime dalyvavo 
visi 12 narių.

Tikrinant narių teisėtumą, iškilo kun. B. 
Suginto atstovo mandato klausimas. Prieita 
išvados, kad padėtį turėtų išaiškinti direk
torius V. Natkevičius, per Velykų atosto
gas lankydamasis Čikagoje. Tuo atveju, jei 
kun. Suginto atstovo mandatas būtų pa
naikintas, pageidauta jo vietoje prašyti į 
kurą tori ją paskirti gimnazijos rėmėjų bū
relių JAV-bėse iatstovą.

Susirinkimo pirmininku išrinktas dr. J. 
Norkaitis, sekretorium — stud. P. Nevulis. 
Priimta 15 punktų darbotvarkė.

Kuratorijos valdybos pirmininkas V. 
Natkevičius perskaitė ir žodžiu papildė vi
siems nariams kartu su kvietimu į susirin
kimą išsiuntinėtą savo pranešimą raštu. 
Pranešimas buvo apie bendrabutį ir jo nau
jąją statybą, mokytojus ir mokinius, ūkinį 
personalą ir Kuratorijos valdybą. Jis pa
pildytas naujausiomis žiniomis, patirtomis 
kovo 14 d. lankantis Federal, vidaus reika
lų ministerijoje. Atrodo, jog Bonn® yra nu
sistačiusi tolimesnę bendrabučio statybą 
remti tik tuo atveju, jei lygia išlaidų dalimi 
prisidės ir Stuttgartas (Baden-Wuerttem- 
bergo vyriausybė). Krašto vyriausybė sa
vo pažado dar nėra davusi. Galutinio atsa
kymo tenka laukti po Velykų, kai po Land
tago rinkimų bus sudaryta nauja vyriausy
bė.

Kuratorijos valdybos iždininkas J. Ela- 
rasas paaiškino visiems nariams anksčiau 
išsiuntinėtus finansinius dokumentus: 1971. 
XII. 31 balansą ir tos pat datos bendrabu
čio statybos bei bendrąją pajiamų-išlaidų 
apyskaitas ir 1971 — 1973 m. pajamų-išlai
dų sąmatas.

Susirinkimo pradžioje nariams išdalytą 
Kontrolės komisijos protokolą perskaitė 
kontrolierius A. Šmitas. Protokole aptartos 
bendrojo gimnazijos ūkio ir naujo bendra
bučio statybos atskaitomybės: naujo inven
toriaus įsigijimas ir nurašymas, mokinių 
tėvų skolos, lietuviškai vokiškas žodynas, 
statybos eiga, statybai skirtų lėšų laikymas 
banke ir t. t. Išvadoje 1971 m. pajamų-išlai
dų apyskaita pasiūlyta tvirtinti.

Dėl pranešimų vykusiose diskusijose pa
aiškėjo, jog Valstybės kontrolė (Rech- 
nungshof) yra nuomonės, kad gimnazija 
savo egzistenciją pateisintų turėdama apie 
100 mokinių. Vokietijoje švietimu rūpinasi 
atskiri kraštai (landai), todėl ir bendrabu
čio statybą Bonna rems tik tada, jei ją rem
ti pažadės Baden-Wuerttembergo vyriausy
bė.

Iš užjūrio atvykę mokiniai be didelių 
sunkumų įsijungia į bendrabučio gyveni
mą. Sunkiau jiems sekasi įsijungti į moks
lą, ypač sekti pamokas vokiečių kalba. Iš 
JAV-bių atvykusiems moksleiviams specia
lias pamokas duoda mokyt. E. Pauliukony- 
tė. Vokiečių kalbos jie mokosi privačiai. 
Buvimas mokinių iš užjūrio skatina ir vie
tinius daugiau kalbėti lietuviškai. Ieškomi 
berniukų bendrabučio vedėjas ir mokyto
jai.

Gimnazijos mokslo lygis yra aukštas. 
Nors mokykla privati ir neturi oficialaus 
vokiečių valdžios pripažinimo, bet visi mo
kiniai, lankantieji tiek viduriniosios, (6-ių 
klasių), tiek ir tikrosios brandos egzami
nus, juos išlaiko. Mokiniai dažniai lanko 
teatrus Weinheime ar Mannheime, sekma
dieniais gali lankyti kinus. Bendrabuty yra 
televizorius. Santykiai su kaimo gyvento
jais normalūs. Veikia dvi tautinių šokių 
grupės. Jaunesniuosius mokinius lavina 
mokyt. E. Tamošaitienė, o vyresniuosius — 
mokyt. E. Pauliukonytė. Ji pati ir akordeo
nu groja. Abi tautinių šokių grupės atliko 
programas artimesnėse apylinkėse, minint 
Vasario 16.

1971. XII. 31 balansas patvirtintas 
447.066,41 DM sumai, 1971 m. pajiamų-iš

laidų apyskaita — 853.418,05 DM sumai. 
Apyskaitoje didžiausią pajamų dalį sudaro 
vokiečių parama gimnazijos išlaikymui 
(Federalinės vyriausybės 285.500 DM ir 
krašto vyriausybės 80.000 DM) ir Federal, 
vyriausybės parama bendrabučio statybai 
200.000 DM.

Tarnautojų algoms per praėjusius metus 
išleista 367.325,80 DM, internato statybai 
104.714,56 DM, maistui 64.530,40 DM, liko 
banke 202.093,85 DM ir t. t.

Susipažinta su šių metų sąmata. Priimta 
ji negalėjo būti, nes tik prieš posėdį Bonna 
pareikalavo bendrabučio atskaitomybę at
skirti nuo gimnazijos, tad turės būti pa
ruoštos ir dvi atskiros sąmatos. Bendros 
1972 m. sąmatos projekte buvo numatyta 
932.000 DM pajamų ir išlaidų, iš jų 280.000 
DM statybai.

Federalinė vyriausybė yra tos nuomonės, 
kad gimnazijos mokytojams mokamos per 
žemos algos — jas reikia didinti. Supranta
ma, kad, padidinus algas, padidės ir reika
lavimai.

Direktorius V. Natkevičius apžvelgė mo
kymo ir auklėjimo būklę gimnazijoje. Pa
stebėjęs, kad mokymas ir auklėjimas pri
klauso nuo mokytojų dr auklėtojų, jog šian
dien daugely pažangių kraštų auklėjimu 
mokyklose mažai tesirūpinama. Vasario 16 
gimnazijoj daroma viskas, kas tik galima. 
Stengiamasi apsaugoti mokinius nuo mo
derniųjų iškrypimų, plačiai užvaldžiusių ir 
Vokietijos jaunimą. Šiuo atžvilgiu gera pa
galbininkė yra uždara Romuvos aplinka. 
Gimnazijos vadovybė stengiasi mokytojus 
ir mokinius vertinti objektyviai ir nešališ
kai ir nenukrypti nuo siekiamo tikslo.

Diskusijose iškeltas reikalas steigti peda
goginę komisiją, kuri padėtų spręsti moky
mo ir auklėjimo problemas.

Pageidauta, kad daugiau dėmesio būtų 
kreipiama į gimnazijos lankytojus bei sve
čius, į bendrabučio švarą ir tvarką, kad 
būtų kas pasikalba su mokinių tėvais, no
rinčiais gauti informacijų -apie savo vaikus, 
kad būtų stengiamasi padidinti abiturientų 
skaičių ir pagerinti gimnazijos statusą.

Stud. A. Šmitas pranešė, kad jis su vi
daus reikalų ministerijos žinia neseniai lan
kėsi Friedlando pereinamojo} stovykloj, per 
kurią į Vokietiją atvyksta visi iš Lietuvos 
repatrijuojami vokiečiai. Dauguma jų yra 
sukūrę mišrias šeimas, kurių vaikai nemo
ka vokiškai. Stovyklos vadovybė sutiko ne
labai draugiškai, bet yra vilties susitarti 
dėl gavimo duomenų apie atvykstančius iš 
Lietuvos repatriantus. Stovyklos kapelionas 
pažadėjo teikti informaciją apie atvykstan
čius katalikus.

Gimnazijoj veikia skautų, ateitininkų ir 
evangelikų būreliai. Auklėjimo ir mokymo 
klausimai svarstomi Mokytojų taryboje. 
Suminėti verto trynimosi tarp vokiečių ir 
lietuvių mokytojų nėra. Prieš vasaros atos
togas klasių auklėtojai su savo mokiniais 
ruošia iškylas į tolimesnes vietoves. Spor
tui yra tekusi posūnio vieta.

Pagerinta pamokų ruošos priežiūra. Pa
geidauta, kad tautinių šokių grupės nariai, 
vykstą į JAV-bes, pasirūpintų savo išvaiz
da, sutrumpindami plaukus. Nereikėtų gim
nazijoj laikyti negabių mokinių. Atkreiptas 
dėmesys į kai kurių mokytojų netvarkingai 
rašomus pažymius. Nutarus steigti pedago
ginę komisiją, kun. Br. Liubinas išdalijo 
visiems nariams jo paruoštus tos komisijos 
nuostatų projekto metmenis ir supažindino 
su jais žodžiu. Į -pedagoginę komisiją iš
rinkti dr. J. Norkaitis, Alina Grinienė ir 
kun. J. Urdzė. Pirmasis jos uždavinys yra 
paruošti darbo taisykles.

Bendrabučio statybos vajaus vedėjas tėv. 
Alf. Bernatonis pranešė, kad mergaičių 
bendrabučio statybos finansavimas užtik
rintas. Namas jau baigtas, ir šiuo metu at
liekami vidaus įrengimai. Sekantis žings
nis — berniukų bendrabučio statyba. Tam 
reikalui JAV-bėse ir Kanadoje jau sutelkti 
per 8 tūkstančiai dolerių. Pradžia gera. Ne
tenka abejoti nė tolesne vajaus eiga. Kvietė 
visus kuratorijos narius šimtaprocentiškai 
užsiangažuoti statybai. Sutarta, kad pir
miausia reikia stengtis gauti statybai lėšų 
iš Baden-Wuerttembergo vyriausybės. Ne
pasisekimo atveju paruošti sumažintą pla
ną ir jį vykdyti savo jėgomis.

Apie kliūtis, kurias teko nugalėti prieš 
pradedant statybą, ir statybos eigą painfor
mavo reikalų vedėjas V. Bartusevičius. Fe
deralinė vokiečių ir Baden-Wuerttembergo 
krašto vyriausybės dabar pareikalavo, kaip 
ir statant gimnazijos rūmus, kad bendra
bučio statybai jų skirti po 200.000 DM būtų 
įrašyti hipoteka jų naudai Vokietijos LB 
nekilnojamojo turto knygose. VLB Taryba 
yra nutarusi reikalavimą patenkinti.

Iš viso mergaičių bendrabučio statyba 
kainuos per 550.000 DM. Įrengimui (bal
dams, užuolaidoms, lempoms) dar reikės 
apie 57.000 DM.

Sąskrydis Sodyboje
šiais metais didysis lietuvių sąskrydis Sodyboje 
įvyks gegužės 27 ir 28 dienomis.

Sąskrydžio išvakarėse, gegužės 27 d., Sodyboje ren
giami šokiai, į kuriuos pakviesti ir vietiniai klubo 
nariai. Gros gera muzika (Group Scene III), veiks 
baras iki 12 vai.
Sekmadienį sąskrydis pradedamas pamaldomis. 
Popiet programą atliks „GRANDIS“.

Visi tautiečiai maloniai kviečiami į šį sąskrydį.

Suvažiavimas išsiskirstė matydamas, kad 
Vasario 16 gimnazijos padangė nėra niūri. 
Belieka tik išlyginti prieš ir per VL Ben
druomenės tarybos suvaživimą sudrumstus 
asmeninius santykius. O mokyklos likimas 
yra lietuviškų šeimų rankose. Jei jos savo 
atžalynu užpildys statomas patalpas, gim
nazija žengs į šviesų rytojų. (VKV Inorm.)

MIRUSIEJI

Maria Lieweris, VLB Geesthachto apy
linkės narė, mirė kovo 14 d. Palaidota 
Waldfriedhofo kapinėse. Buvo gimusi 1905 
m. kovo 3 d. Šventeklių kaime, Klaipėdos 
krašte.

POZNANĖS MUGĖJE

Lietuva dalyvaus Poznanės mugėje. Kaip 
Lietuvos skyrius atrodys?

„Tiesoje“ ministerio pirmininko pava
duotojas Ksaveras Kairys taip papasakojo:

„Suprojektuoti ir apipavidalinti respub
likos įkyrių pavesta architektui Valerijonui 
Šepkui ir Kaimo „Dailės“ kombinatui. Įva
dinę respublikos Skyriaus dalį puoš daili
ninko Algio šlapiko dekoratyvinis žemėla
pis iš odos, Eduardo Mieželaičio eilėraščio 
„Ant Nemuno kranto“ ištrauka. Šioje daly
je numatyta pateikti bendriausius duome
nis apie respubliką, akcentuoti brolišką vi
sų TSRS tautų draugystę, internacionalinę 
mūsų visuomenės vienybę, išaugusią ir su
stiprėjusią per pusę šimtmečio, didžią tary
binės liaudies šventę — TSRS įkūrimo 50- 
metį. Informaciniai diapozityvai supažin
dins lankytojus su mūsų respublikos gam
tovaizdžiu, miestais, atsispindės kaimyniš
ki Tarybų Lietuvos ir Lenkijos Liaudies 
Respublikos kultu ri nitai ir ekonominiai ry
šiai. Mūsų respublikos skyriuje, kaip ir vi
same Tarybų Sąjungos paviljone, bus pa
brėžti TSKP XXIV suvažiavimo iškelti 
svarbiausi uždaviniai, keliant visų tarybi
nių žmonių materialinę gerovę ir kultūrinį 
lygi“.

Šiaip nemaža vietos parodoje užimančios 
metalo apdirbimo staklės, kopijavimo ir 
dauginimo aparatai, elektroninės skaičiavi
mo mašinos, maisto produktų fasavimo au
tomatai, varikliai, televizijos aparatai, mag
netofonai, šaldytuvai, chemijos pramonės 
laimėjimai, naujiausių statybų nuotraukos, 
architektūra, baldai, taikomoji dailė, kera
mika, suvenyrai.

Tai Poznanės parodos progai ruošiamas 
leidinys „Lietuva šiandien“ lenkų, lietuvių, 
rusų ir anglų kalbomis. Bus išleistas spe
cialus „Červony štandar“ numeris. Bus mu
zikos, bus rodomi lietuviški filmai, ir mu
gėje dirbs žurnalistas ir paskaitininkas iš 
Lietuvos.

„Dima R., būdamas girtame stovyje, prie 
fermos vartojo necenzūrinius žodžius, pri
puolęs pradėjo mane stumdyti į krūtinę bei 
nugarą, nes esu trijų vaikų motina“.

(Iš paaiškinimo milicijai)

„Ant Klaipėdos ūkiskaitinio vyr. darbų 
vykdytojo bazės organizuota statybos-re
monto valdyba Nr. 2“.

('Iš oficialaus rašto)
***

Pasibaigus dekretinėms atostogoms, ne
darbingumo lapelį už pervaikštą reikalinga 
atidaryti tą pačią dieną. Užpakaline data 
nedarbingumo lapeliai neapiforminami“.

(Skelbimas moterų konsultacijoje)
***

„Ryšium su dvidešimt devyniais laips
niais šalčio gatvėse chuliganizmo atvejų 
nepastebėta“.

(Iš ataskaitos)
(„Šluota“)

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — gegužės 14 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — gegužės 21 d., 11.45 vai.

I BRADFORDE —gegužės 7 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — gegužės 14 d., 12.30 v., 

St. Patrick's įbažn.
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.
MANCHESTERYJE— gegužės 28 d., 11 vai.
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