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LAIŠKAI DIDIESIEMS
D. Britanijos Lietuvių Sąjunga per JAV 

ambasadorių Londone Maskvon nuvyku
siam prezidentui Nixonui pasiuntė tokį 
laišką:

„Ka p žinote, Lietuvos teisėta vieta tarp 
Europos tautų tragiškai buvo nutraukta 
1940 m., kai Lietuva buvo rusų kariuome
nės okupuota ir jėga įjungta į Sovietų Są
jungą. Tačiau lietuvių tautos dvasia išliko 
nepalaužta baimės, ir jų viltis atstatyti ne
priklausomybę niekada nebuvo susvyravu
si.

„Ligi šiol ta kova dėl nepriklausomybės 
yra turėjusi daug įvairiausių formų. Iš pa
ties paskutiniojo meto gal dar bus tamstai 
atmintyje išlikęs prašymas, pasirašytas 
daugiau kaip 17.000 Lietuvos katalikų ir 
pasiųstas sovietų partijos vadui Leonidui 
Brežnevui ir Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui Kurtui Waldheimui, pra
šant įsikišti, kad būtų sustabdytas religijos 
persekiojimas Lietuvoje. Dabar štai ir vėl, 
laisvės vardan, praeitą sekmadienį Kauno 
mieste 20 m. amžiaus Romas Talanta mir-

PASA UL YJE
— Axeiio Springerio leidykloje Hambur

ge sprogo dvi bombos. 6 žmonės smarkiai 
sužeisti, 9 lengviau.

— Trys šveicarų kariai gavo po 20 pairų 
arešto: jie pasitrumpino savo karinių uni
formų kelnes iki virš kelių.

— Bomba sprogo JAV krašto apsaugos 
ministerijoje (Pentagone).

— Ceilano parlamentas svarsto įstatymą, 
pagal kurį šeima negalės žemės turėti, dau
giau kaip 50 akrų (už atimtąją žemę bus 
mokama).

— Į Pleikų miestą Pietų Vietname, kur 
yra nemaža pabėgėlių, amerikiečiai atgabe
no skiepų ir blusoms naikinti priemonių, 
nes esama pavojaus prasidėti marui (blu
sos jį užneša).

— Apsišaukęs save Kristum, kvailys šv. 
Petro bazilikoje Romoje užpuolė Michelan
gelo gamintą skulptūrą „Pieta“, sužalojo 
jai nosį ir numušė ranką.

— Dėl karščių Indijos rytuose ir šiaurėje 
jau mirė 300 (neoficialiais duomenimis žy
miai daugiau).

— Nigerijoje nudvėsė apie 1710 m. gi
męs vėžlys, kaip spėjama zoologų, bene se
niausias į žmogaus rankas buvęs pakliuvęs 
gyvulys Afrikoje.

— Dabartinis Pakistano prezidentas 
Butto yra Indijos kriketo Bombėjuje na
rys, ir to klubo .bent 542 nariai yra Įsitiki
nę, kad jį reikia išmesti, nes jis gi priešo 
valstybės vyriausybės galva, o savo metu 
jis buvo gražiausiai pasireiškęs narys.

— Britanijos pensininkai suruošė de
monstracijas, prašydami didesnių pensijų.

— Dagenhaime. Britanijoje, buvo užmuš
tas dainininkas, ir daugiau kaip 30 kitų, 
daugiausia jaunuolių, buvo sužeista, kai 
sprogo namų darbo patranka.

— New Yorke (JAV) muitininkai ir poli
cija sučiupo 3 ir pusę tonas marijuanos už 
pusantro milijono dolerių ir suėmė pen
ketą asmenų, kurie krovė ją iš žvejų laivo.

— Per paskutiniąsias 16 dienų Indijoje 
dėl karščių mirė 395 žmonės.

— New Yorko valstija (JAV) elektros 
atominę stotį valdančią bendrovę nubaudė 
630.000 svarų už per sausio ir vasario mėn. 
Hudsono upėje sunaikintas žuvis, po 10 dot. 
už žuvį.

— 100 svarų nubaustas Londone gyvenąs 
'bendrovės direktorius, gaunąs metams apie 
4000 svarų atlyginimo, kuris į automatą 
įmetė nieko nevertą prancūzišką pinigėlį, 
kur statomi automobiliai.

— Bomemouthe (Britanija), mieste, kur 
suvažiuoja gausybė atostogautojų, į 420 
vietų salę atvažiavusio simfoninio orkes
tro pasiklausyti susirinko 28 (kad klausy
tojų nebūtų mažiau kaip orkestro dalyvių, 
už dyką rengėjai1 įleido dar 50 moksleivių).

— Queenslande (Australija) šimtus kva
dratinių mylių kviečių laukų sudorojo pe
lės, ir vyriausybė sako, kad jokie specia
listai nepajėgia pagelbėti — milijonai jų 
knibžda laukuose, tūkstančiais kasdien 
daugėja.

Justiną Černių ir visą jo šeimą, 
jo motinai Lietuvoje mirus, 

liūdesio ir gailesčio valandoje užjaučiame 
ir kartu liūdime.

Londono Lietuvių Bažnytinio Choro nariai 

D. B. L. S-gos Derby Skyriaus nariui 
a. a. Jonui Pakėnui mirus, 

jo žmoną, sūnų ir dukras Lietuvoje 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Sk. Valdyba ir nariai 

k ---------------------------------------------------------

tinai susidegino. Ryšium su tuo demonstra
vo tūkstančiai jaunuolių, šaukusių „Laisvė 
Lietuvai“ ir susirėmusių su policija ir so
vietiniais parašiutininkais. Dėl to įvykdyti 
masiniai areštai, kad būtų užgesinta ta 
laisvės kibirkštis.

„Šio laiško tikslas yra Lietuvių bendruo
menės Jungtinėje karalijoje vardu prašyti 
tamstą patarpininkauti Maskvos valdžioje 
ir paprašyti, kad būtų paleisti visi politiniai 
kaliniai ir liautasi persekioti ir priespaudo
je laikyti lietuvių tautą“.

Šio laiško nuorašai su atitinkamais lyd
raščiais pasiųsti taip pat Britanijos užsie
nio reikalų ministeriui Sir Alec Douglas- 
Home, Jungtinių Tautų Gen. Sekretoriui 
Kurtui Waldheimui ir Popiežiui Pauliui VI.

„ELTA“ RIAUŠIŲ TEMA

„Eltos Informacijų“ biuletenyje rašoma, 
kad ten radijas ir televizija gegužės 21 d. 
rytą pradėjo skelbti žiiniiiaiil apie riaušes 
Kaune. Gegužės 22 d. jau rašė laikraščiai.

Chicagos „Daily News“ išspausdintame 
pranešime nurodyta, kad Romas Talanta, 
fabriko darbininkas ir vakarinių kursų stu
dentas, susidegino miesto sode ties muziki
niu teatru (buvusiu. Valstybės Teatru). So
das ties teatru buvęs saugomas milicijos, 
nes tomis dienomis, prieš prez. Nixono ke
lionę į Maskvą, rūpintasi nepraleisti jokio 
protesto.

Reaguodama dėl Kauno įvykių, Vliko va
dovybė susisiekė su ALTos vadovybe ir ki
tais lietuvių veiksniais. Ruoštasi su. įvy
kiais supažindinti Maskvoje esantį prez. 
Nikoną.

APIE ĮVYKIUS LIETUVOJE

Praeitą kartą suminėjome trejetą Brita
nijos laikraščių, kurie rašė apie įvykius 
Kaune.

Dabar matome, kad dar rašė ir visa eilė 
kitų.

„The Financial Times“ gegužės 23 d. iš
sispausdino savo korespondento Rytų Eu
ropoje Michael Simmons pranešimą tiek 
apie riaušes, tiek iškeliantį ir kitus daly
kus. Jis primena 17.000 katalikų protestą, 
o toliau dar rašo, kad vis daugiau medžia
gos iš Lietuvos pasiekia pogrindinį sovieti
nį laikraštį „Bėgamųjų įvykių kroniką“, o 
taip pat slaptai sklinda raštai, kuriuose 
reiškiamas stiprus lietuviškas nacionaliz
mas arba atkaklus prokatalikiškumas. So
vietų valdžia pripažįstanti, kad Lietuva yra 
sunkiai sutvarkoma jų teritorijos dalis. Su
tvarkyti bandoma rusinimu — respubliko
je esą 268.000 rusų, ir kas ketvirtas sosti
nės Vilniaus (gyventojas esąs rusas (čia 
Simmons, žinoma, klysta, nes Vilniuje ne
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Suposi debesys. Žaidė žydrynėje.
Medžiuose paukščiai pavasariu džiaugės. 
Muistėsi nerimas tavo krūtinėje, 
kaip laisvės šauksmas, į vidų įaugęs.

Saulė į debesį smigo. Pasislėpė.
Baltos ramunės aisiai susiūbavo.
Vėtros, aplaužusios ąžuolus, įkvėpė 
meilę šiai žemei krūtinėje tavo.

Debesys plyšo, vėl nutvieskė parką šį 
kaip žynys laisvės kaitrus spindulėlis. 
„Tautos gyvybe, krauju laisvę perkasi!“ — 
kužda ir stiprina didvyrių vėlės.

— Mano Tėvyne, skausmu išrasojusi, 
laisvės žibintu aukoju jaunystę!..
---------- Slepiasi saulė, skausmu apsiklojusi; 
liepsnos, kaip lauko aguonos, pražysta

ir apkabina, bučiuoja, sudegina 
kaip tėvų žemės šios meilė ugninga, — 
Simas Kudirka grandinėm sužvangina, 
Talantos šauksmas į mus iešmais sminga.

Už rūtų žemę ir laisvę spragsėdami, 
jį išbučiuoja ugniniai liežuviai.
Laisvės liepsna degdami ir tikėdami, 
ryžto ugnim suliepsnoja lietuviai

Sibiro taigose, miestuos, kalėjime, 
plieno šoktose, kolchozuose, girioj ...
Amžiais dėl laisvės aukų tiek sudėjome, — 
dulkės Talanto kaip žvaigždės pabiro.

72. V. 25.

mažiau kaip 60 procentų gyventojų yra ru-| 
sai). Sunkumai esą atžymėti ir oficialioje 
respublikos istorijoje (pvz., vienoje, skirto
je revoliucijos penkiasdešimtmečiui, be ki
ta ko, esą rašoma: „galutinis sovietinės 
tvarkos įgyvendinimas Lietuvoje nebuvo 
nei švelnus, nei lengvas“).

Primenama, kad popieriuje Lietuva turi 
teisę atsiskirti iš Sov. Sąjungos ir pagal 
konstituciją gali turėti savo diplomatines 
atstovybes kituose kraštuose ir net sudary
ti savo „karinius dalinius“. Lietuva geriau
siai visoje Sov. Sąjungoje tvarkanti savo 
ekonomiją ir turinti didžiausią pramonės 
produkcijos kilimą.

Esą, galimas dalykas, kad apie dabartines 
riaušes oficialiai maža kas tebus išgirsta. 
Valdžiai maloniau bus viską nutylėti, ypač 
prez. Nixono vizito metu. Pogrindis gal ir 
pasinaudosiąs ta proga savo nepasitenkini
mui stipriau parodyti.

„Liverpool Daily Post“ gegužės 22 d. iš
sispausdino didesnį Leo Muiray straipsnį 
apie dabartinius įvykius, katalikų protes
tą ir Simo Kudirkos istoriją.

„Daily Mail“ plačią Kauno įvykių istori
ją išsispausdino gegužės 22 d.

„Daily Telegraph“ Kauno įvykius dar 
kartą prisiminė gegužės 23 d. (D. Floydo 
straipsnyje apie A. Tumermano areštą Mas
kvoje).

„Daily Telegraph“ Lietuvos įvykius už
siminė ir gegužės 22 d. vedamajame apie 
Nixoną Maskvoje.

„Daily Express“ ir „The Birmingham 
Post“, abu gegužės 22 d., trumpai supažin
dino su tuo, k>as atsitiko Lietuvoje.

LENKŲ UŽUOJAUTA IR 
PASIGĖRĖJIMAS

Veritas fondo pirmininkas ir anglų-lenkų 
draugijos vicepirmininkas S. Grocholski 
DB Lietuvių Sąjungai atsiuntė tokį laišką:

„Brangūs Draugai,
Prašau priimti pareiškimą liūdesio, pasi

gėrėjimo ir pasipiktinimo jausmų, kuriuos 
visų lenkų širdyse sukėlė heroiškia Lietu
vos katalikų laikysena ir komunistinio per
sekiojimo drama.

Su nuoširdžiausia broliška simpatija“.

KALANTA, NE TALANTA

David Floyd britų „The Daily Telegraph“ 
gegužės 23 d. rašė, kad susideginusio lietu
vio pavardė esanti Kalanta, bet ne Talan
ta, kaip buvo iš pradžių skelbiama.

Keturių asmenų komisija buvo paskirta 
išaiškinti Kalantos reikalui. Jos išvados 
buvo paskelbtos „Sovetskaja Litva“ laik
raštyje. Komisija apklausinėje jo tėvus, 
mokytojus ir draugus ir pasidariusi išvadą, 
kad jis buvęs psichiškai nesveikas ir ligos 
veikiamas nusižudęs.

TIKRAI KALANTA

Gegužės 21 d. „Tiesoje“ perspausdintas 
„Kauno tiesoje“ buvęs išspausdintas gydy
tojų ekspertizės pranešimas.

Jame susideginusio jaunuolio pavardė ra
šoma: R. Kalanta.

ROMANE KAIP KAUNE

Britų „The Times“ gegužės 23 d. rašė, 
kad Collins leidykla išleido gegužės 22 d. 
Adam Fergusson romaną „The Lost Em
bassy“, kuriame įvykiai vyksta maždaug 
taip, kaip jie pavaizduoti laikraščių prane
šimuose iš Lietuvos.

Knygoje pasakojama apie įsivaizduotą 
valstybę Carpathia, kuri, kaip ir Lietuva, 
buvo užgrobta Stalino. Fergussonas vaiz
duoja panašius įvykius į dabartinius Kau
ne, tik jo romane politiniais sumetimais su
sidegina mergaitė, dėl to kyla riaušės, ku
rias numalšina rusų parašiutininkai.

Fergussonas sakosi savo vaizduojamuo
sius įvykius nukėlęs į Carpathią, o ne į 
Baltijos valstybes, nes norėjęs, kad jo vei- 
kėj>ai siektų atstatyti Habsburgus, kaip no
ri kai kurie vengrai.

kiek žydų grįžta?

Izraelio parlamente 'buvo nusiskųsta, kad 
dalis žydų vis dėlto yra nedėkingi ir grįžta 
atgal į Sov. Sąjungą.

Oficialia statistika remiantis buvo atsa
kyta: grįžo iš viso 21. Iš tų grįžusiųjų 12 
dar apsigalvojo ir vėl atvažiavo į Izraelį. tumų.

SEPTYNIOS dienos
Kaltinami rusai

Egipto „Al Ahram“ paskelbė vadovaujan
čių žurnalistų ir užsienio reikalų ministeri
jos aukštų pareigūnų pokalbio išvadas, kad 
rusai Viduriniuose Rytuose nori palaikyti 
nei karo, nei taikos padėtį.

Rusija turinti pasirinkti: arba remti anti- 
imperializmą, arba žiūrėti savo reikalų ir 
pripažinti JAV dominavimą.

Skubama baigti tartis
Amerikiečių-sovietų komisija Helsinkyje 

skuba baigti tartis dėl strateginių ginklų 
aprjbojimo.

Norima, kad susitarimą prez. Nixonas 
pasirašytų Maskvoje.

Abejotini milijardai
Grįžęs iš Sov. Sąjungos. JAV prekybos 

ministeris skelbia įsitikinimą, kad dabar 
jau netrukus prekybos apyvarta sieks mi
lijardus.

Laikraščiai abejoja, nes Sov. Sąjunga 
maža teturi užsienio valiutos ir visada į 
prekybą maišo politiką.

Minos tebėra
Amerikiečiai paneigia Šiaurės Vietnamo 

tvirtinimą, kad Haiphongo uostą užbloka
vusios minos esančios sunaikintos ir į uostą 
įplaukęs Rytų Vokietijos laivas.

Šri Lanka
Šri Lanka vardą gavęs, Ceilonas galuti

nai baigė prieš 157 metus Britanijos kolo
nija buvęs net iš vardo ir pasiskelbė res
publika, valdoma ministerės pirmininkės 
Bandaran aikės.

Kraštas tebelaikomas karo stovyje, nes 
1971 m. kairieji vykdė sukilimą, kuris kaš
tavo apie 1200 gyvybių.

Šelestas — Kosygino pavaduotojas
Ukrainos komunistų partijos pirmasis 

sekretorius Piotras Šelestas paskirtas Sov. 
Sąjungos ministerio 'pirmininko vienu iš de
vynių pavaduotojų.

Melenas sudarė vyriausybę
Turkijos vyriausybę pavesta sudaryti Fe- 

■riitui Melenui.
Jis vyriausybę sudarė, pakviesdamas į ją 

ir ne parlamentarų.

Areštai Vašingtone
Po dvi dienas užtrukusių antikarinių de

monstracijų JAV sostinėje areštuota dau
giau kaip 500.

Baigta su Truinano doktrina
Prieš 25 metus JAV prez. Trumanas buvo 

paskelbęs, kad komunizmui reikia priešin
tis visur pasauliniu mastu.

Anuo metu dabartinis iprez. Nixonas Tru- 
mano politiką buvo pavadinęs per švelnia.

Su dabartine prez. Nixono kelione į Sov. 
Sąjungą ana priešinimosi doktrina atmeta
ma: reikalus norima tvarkyti susitarimais.

Pietiečiai pradeda puolimą
Pranešama, kad Pietų Vietnamo kariniai 

daliniai, kai kuriose vietose pradėjo puoli
mą, stengdamiesi atsiimti šiaurės Vietnamo 
dalinių užimtąsias vietas.

PETICIJOS PREZ. NIXONUI

ALT Pirmininkas dr. K. Bobelis, lydimas 
dr. J. Genio, gegužės 17 d. lankėsi Baltuo
siuose Rūmuose ir įteikė lietuvių peticiją 
su 75.000 parašų. Drauge įteiktas memoran
dumas, kuriuo, ryšium su prez. Nixono ke
lione į Maskvą, prašoma atkreipti dėmesį į 
laisvės Lietuvai reikalą. (ELTA)

„Laisvės Žiburio“ 'lietuvių radijas New 
Yorke ir Americans for Simas organizacija, 
dėję pastangas įtaigoti prez. Nixoną, kad jis 
kelionės į Maskvą metu pareikalautų Simui 
Kudirkai laisvės, surinko daugiau kaip 
17.000 parašų peticijai Prezidentui. Keturi 
delegatai: D. ir R. Keziai, B. Vaičiūnaitė ir 
Lawrence Kelsey, peticiją Balt. Rūmuose 
įteikė gegužės 17 d. (ELTA)

TARPTAUTINĖS PAMALDOS

Balandžio 30 d. KaisersJauterne lietuviai 
dalyvavo bendrose trijų tautybių kiatal. pa
maldose. Jas organizavo JAV armijos kape
lionas kpt. kun. R. Hendrick, koncelebravo 
Kaiserslautemo prancūzų armijos kapelio
nas ir kun. Br. Liuibinas. Pagrindinės mišių 
dalys buvo lotynų kalba, Šv. Rašto skaity
mai ir tikinčiųjų maldos angliškai, o Evan
gelija skaityta visomis trimis kalbomis. Vi
s'. trys kunigai pasakė savo kalba po trum
pą pamokslėlį. Savo giesmes amerikiečiai 
giedojo pradžioj ir pabaigoj mišių, o lietu
viai per aukojimą sugiedojo „Prieš Tavo al
torių“. Dalyviai turėjo progos praktiškai 
pajusti, kad krikščionybė jungia tikinčiuo
sius į vieną šeimą, nepaisant kalbinių skir-

Afrikiečiai tokio susitarimo nenori
Į Rodeziją buvo nusiųsta lordo Pearce 

vadovaujama komisija išsiaiškinti, ar afri
kiečiai pritaria susitarimui tarp Britanijos 
ir Rodezijos vyriausybių.

Komisija pasidarė aiškią išvadą: ne.
Rodeziją valdo baltųjų mažuma. Kraštas 

buvo britų protektorate, 'bet pasiskelbė ne
priklausomu.

Šiaurės Vietnamas kritikuoja
Šiaurės Vietnamo armijos laikraštis kri

tikuoja prez. Nixono kelionę į Maskvą.
Tai esančios pastangos suskaldyti vieny

bę tų komunistinių kraštų, kurie remia 
Šiaurės Vietnamą.

Prezidentienė jaučiasi gerai
Į Maskvą nuskridęs JAV prez. Nixonas 

turėjo nemaža pasitarimų su Sov. Sąjungos 
vadais.

Tuo metu prezidento žmona, lydima so
vietinių vadų žmonų, daug ką apžiūrėjo, 
daug kur pabuvojo, kaip dr vizito Kinijoje 
metu.

Furceva atsako dėl Solženicyno
Prez. Nixoną atlydė jusi eji užsienių žur

nalistai turėjo spaudos konferenciją su Sov. 
Sąjungos kultūros ministere Furceva, kuri 
aiškino jiems, kodėl nespausdinami Solže
nicyno darbai*.

Jis savo darbuose reiškiąsis kaip sovieti
nės sistemos ir tikrovės priešas, keliąs ran
ką prieš Sov. Sąjungos orumą. Nobelio pre
mija jam buvusi paskirta politiniais sume
timais, -bet jis galįs važiuoti ir pasiimti ją.

Nenori susitikti
Rusų ortodoksų patriarchas Pimenas Je

ruzalėje pakeitė savo kelionės maršrutą, 
kad nereikėtų susitikti su 500 iš Sov. Są
jungos atvažiavusių jaunų žydų, kurie, pro
testuodami dėl žydų priespaudos Sov. Są
jungoje, badauja prie Raudų sienos.

Lenino ordino kavalierius
Ryšium su 80 m. amžiaus sukaktim Sov. 

Sąjunga Jugoslavijos prezidentą maršalą 
Tito apdovanojo Lenino ordinu už žymų 
įnašą plečiant ir stiprinant brolišką drau
gystę tarp Jugoslavijos ir Sov. Sąjungos 
tautų.
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GANA TO JUNGO! SU LIETUVIAIS PASAULYJE
OPEROS FESTIVALIS IR SOLISTĖ 

L. ŠUKYTĖ

Lietuvių visuomenininkas ir politikas 
Kipras E-ielinis mirė jau 1965 m. pabaigoje. 
Jaunystėje buvęs beveik profesionalas re
voliucionierius, gaudomas, kalėjimuose lai
komas, Sibiran tremiamas, nepriklausomy
bės laikais taip pat dalyvavęs politiniame 
gyvenime ir svetur nuo itų dalykų neatitrū- 
kęs, mirdamas paliko jau išleistus du savo 
atsiminimų stambius tomus— „Dienojant” 
ir „Penktieji metai“ (juos išleido kaip tik 
jo paties suorganizuotasis Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjungos Literatūros 
Fondas, davęs taip pat visuomenei ir kitų 
autorių parašytų knygų).

Dabar, po ilgesnės pertraukos, tas pats 
Fondas, truputį persikrikštijęs, nes prie sa
vo pavadinimo reikšmingai pridėjęs ir K. 
Bielinio vardą, išleido dar vieną jo atsimi
nimų tomą, pavadintą Gana to jungo (di
delio formato 492 puslapiai, minkšti, K. 
Čerkeliūno piešti viršeliai, kaina 5 dol.).

Šiame tome atsiminimai pradedami K. 
Bielinio išsilaisvinimu iš katorgos ir baigia
mi aprašymu, kaip (buvo ruoštasi Steigiama
jam seimui. Laik. revoliucinė Rusijos vy
riausybė 1917 m. kovo 10 d. aktu amnestavo 
visus nubaustuosius carinės valdžios prie
šus, ir K. Bielinis pajudėjo į namų pusę iš 
Tolimųjų Rytų. Pro Vladivostoką kelias at
veda atsiminimų autorių 'į Petrapilį, apimtą 
revoliucijos, kuriame jis susiranda savo 
motiną ir daugiau saviškių ir kitų lietuvių. 
Tie pirmieji atsiminimų (knygos puslapiai 
įdomūs žinių nuotrupomis apie lietuvių 
veiklą Rusijoje. Tokių žinių iš viso nėra 
perdaug, ir K. Bielinis jas papildo savo pa
tyrimu. O grįžti į Lietuvą, jau apie 12 metų 
neragavusiam jos kvepiančios ruginės duo
nos, K. Bieliniu! pasiseka kartu su kai ku
riais kitais lietuviais tik 1918 m. viduryje, 
kada Rusijoje jau buvo praėjęs naujos re
voliucijos siautėjimas, o mūsų krašte dar 
tebešeimininkavo vokiečiai. Priverstas il
giau užsibūti Rusijoje, autorius nemaža 
puslapių kaip tik ir paskiria pavaizduoti 
tam, kas anuomet ten darėsi, ir tie pusla
piai remiami: ne tiek atsiminimais, kiek do
kumentine medžiaga, dėl to jie ir yra dau
giau abiejų revoliucijų ir jų pobūdžių isto
rija, o ne atsiminimai, ir pravers daugiau 
tiems skaitytojams, kurie kaip tik tokia te
ma domisi. Jais bus šiek tiek nusivylę la
biausiai lietuviškais dalykais ir autoriaus 
išgyvenimais dr patyrimu susidomėję skai- 
tytojai. Tie lietuviški dalykai čia palie
čiami tik prabėgom (Petrapilio lietuvių sei
mas, autoriaus kelionė į Vitebską socialde
mokratų partijos reikalais ir susitikimai 
ten su lietuviais, konferencija Maskvoje, 
darbas tame mieste).

Visiškai į lietuviškus reikalus autorius 
knygoje grįžta nuo 215 puslapio. Jam dar 
tenka dirbti Maskvos srities lietuvių reika
lų komisariate, sudarytame iš socialdemo
kratų. Pagaliau komisariatas likviduoja
mas, valdžią visur perima bolševikai, ir 
1918 m. gegužės 31 d. būrelis išvyksta na
mo, ir traukinys pagaliau pasiekia Šiau
lius. Čia praleidžiamas karantinas, ir atva
žiavusieji jungiasi į darbus ir į veiklą. K. 
Bielinis, aplankęs tėviškę ir neberadęs gy
vo savo tėvo, garsiojo knygnešio, gauna 
darbo ir įsikuria laikinai Panevėžyje, ne
trukus išvažiuoja į socialdemokratų parti
jos konferenciją Vilniuje. Tiršti tai ir įdo
mūs puslapiai. Kuriasi savivaldybės, lietu

TĖVO VALIA
Gyveno tėvas. Turėjo dvarą ir turėjo sū

nų.
Kai sūnus parėjo į jaunuolio metus, tė

vas jam tarė:
— Sūnau, jau artinasi tas laikas, kada 

galėsiu pavesti tau dvarą ir kitus turtus, 
kuriuos esu sudėjęs per savo amžių. Bet 
nežinau dar tavo talentų. Eik į pasaulį ir po 
trejų metų grįžk. Žiūrėsiu, ką parsineši ge
riausio.

Sūnus atsisveikino ir išėjo. Jeigu tokia 
tėvo valia, taip ir tesie. Tėvas gali patarti, 
gali ir pareikalauti. O kuriam jaunuoliui ir 
pačiam nepritiktų savo dalies paieškoti!..

Tačiau praėjo treji metai, o sūnus ne
grįžta. Praėjo dar treji — negrįžta.

Motina nuliūdo, pradėjo verkti ir prie
kaištauti tėvui:

— Štai jau du kartu praėjo po trejus me
tus, o sūnus nebegrįžta. Kam tu jį siuntei! 
Ar nebūtų užtekę jam tavo turtų visam am
žiui! Dabar mes nežinom, kas jam yra atsi
tikę.

— Dar patylėkim, — atsakė tėvas: •— 
Antai vakar laukėm obelies pražystant, o 
pražydo šiandien. Kam skubinies, moteriš
ke! Sūnus dar jaunas — daug šviesių metų 
jam prieš akis. Tepaieško savo dalies. Ir 
mes savosios ieškojom.

Motina nusiramino ir laukė. Praėjo dar 
treji metai.

Dabar sugrįžo sūnus. Ir nieko rankose ne- 
parsinešė. Nedrąsiai įėjo į dvarą, įžengė į 
namus pas tėvą ir sustojo prie durų.

— Tėve, — tarė jis, — jei -manęs išklau
sysi, pasisakysiu, kodėl negrįžau, kaip bu
vai sakęs.

Tėvas apkabino sūnų ir pašaukė motiną. 
O kai širdys kiek atleido, pasodino jį už 
vaišių stalo. Motina džiaugės, jau čia pat 
matydama sūnų. Tėvas gėrėjosi, kaip jisai 
suaugęs ir suvyriškėjęs. 

viai perima reikalų tvarkymą į savo ran
kas. Vokiečiai pradeda kraustytis namo, o 
K. Bielinis pasuka į Šiaulius, kuriuose jau 
judėjo bolševikų agentai ir F. Baltušis-Že- 
miaitis organizavo bolševikinius karinius 
dalinius. K. Bielinis ir V. Sirutavičiu-s dar 
atlieka nuotykingą kelionę tolyn. į Žemaiti
ją.

Kai K. Bielinis iš kelionės po Žemaitiją 
grįžta į Šiaulius, tai jau į rusų užimtą. 
Mieste reiškiasi ir lietuviai bolševikai, ir 
autorius nupasakoja jų elgesį ir laikyseną, 
vadų charakteristikas ir įvykius ano meto. 
Vėl tenka autoriui atsidurti Vilniuje. Kai 
grįžo į Šiaulius, iš jų jau bėgo bolševikai, 
grįžo vokiečiai, vadinamieji bermontinin
kai. Lietuviai įveda savo tvarką, ir, žino
ma, pasitaiko nesusipratimų su vokiečiais.

Atskiri atsiminimų skyriai paskirti Jur
gio Smolsk-io ir Felikso ir Onos Valiukų 
sušaudymo istorijai. Ta istorija nuolat iš
kyla tiek atsiminimų knygose, tiek perio
dikoje čia. svetur, tiek Lietuvoje leidžiamo
je spaudoje. Vieni tvirtina, kad jie buvę 
bolševikai, o kiti, tarp jų ir K. Bielinis, pa
neigia tokią pažiūrą ir ją pagrindžia fak
tais ir kitų liudijimu. Tas sušaudymas te
buvęs tik Grigaliūno-Glovackio sauvaliavi
mas.

Kovai su bermontininkais organizuojami 
partizanai, kurių centre dalyvavo ir K. Bie
linis. Kai su bermontininkais susitvarkoma, 
pradedami areštuoti partizanai. Istorija, 
pasirodo, mėgsta kartais ironiją. Bet viskas 
pasibaigia, pradedama ruoštis Steigiamojo 
seimo rinkimams, ir įdomią knygą užver
čiame. Tiesa, pabaigoje dar turime išspaus
dintų daugiau publicistinio pobūdžio anti- 
bolševikinių straipsnių. Be abejo, visa kny
gos stiprybė yra atsiminimai, ką išgyveno, 
patyrė, matė ar anuomet girdėjo ir šiais 
laikais užrašė K. Bielinis. Tie atsiminimai 
yra kaip tik dar iš tokio reikšmingo laiko
tarpio. Laikotarpis jau yra įėjęs į istoriją, 
o šie atsiminimai istoriją papildys ar gal 
kai kur įgalins ir pataisyti.

Be kita ko, viena techniška smulkmena. 
Ligi šiol knygos būdavo rišamos susiuvant 
lankus. Ši, atrodo, rišta nauju būdu — 
atskiri puslapiai sulipdyti ties nugarėle kli
jais. Gal mažesnėms knygoms toks įrišimas 
ir priimtinas, bet šios didžiulės, nors ir ne
daug naudoti, vietomis jau bando žiotis 
puslapiai. Dažniau tokią knygą pavarčius, 
tur būt, puslapiai išdrįstų pradėti skraidy
ti...

K. Abr.

KNYGA APIE UNIVERSITETUS

Lietuvių profesorių draugijos Ameriko- 
I je pirmininkas prof. S. Dirmantas praneša, 
kad jau laikas atsiųsti pinigus, kas yra už
sisakę veikalą apie Lietuvos universitetus. 
Knyga bus siunčiama tik gavus jos kainą 
— 20 dolerių.

Europoje ar Pietų Amerikoje gyvenan
tiems lietuviams ir LPDA nariams, kurie 
yra sumokėję nario mokestį už 1962-1972 
m„ (knygos kaina tik 15 dol.

Adresas: Lietuvių Profesorių Draugija, 
c/o S. Dirmantas, 6616 So. Washtenaw, 
Chicago, Ill. 60629, U. S. A.

O sūnus, paragavęs motinos vaišių, pra
dėjo pasakoti:

— „Atsisveikinęs su gimtaisiais namais,
tada tris dienas keliavau ir galvojau, kur 
man eiti ir ką veikti. Ir nusprendžiau prisi
statyti karaliui. Pamaniau: jam reikia ka
rių, o aš jaunas ir sveikas — pasitarnausiu 
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karaliui ir tėvynei ir dar šlovės įsigysiu,

—Gerai padarei, mano sūnau, — pritarė 
tėvas.

— „Trejus metus tarnavau karaliui“, pa
sakojo sūnus: „Buvau stropus savo parei
gose, ir niekur netrūko man drąsos. Nelem
tam karui iškilus, buvau žiauriuose mū
šiuose, pakilau į vadus, daug kartų triuški
nau gausius priešus ir nebijojau mirties. 
Karaliaus akis nepraleido manęs pro šalį, 
ir (aš buvau didele šlove išaukštintas...“

Motina šluostėsi nesulaikomas ašaras, o 
tėvas tarė:

■— Aš didžiuojuos tavim, mano sūnau.
— „Buvau dabar jaunas ir pasižymėjęs“, 

pasakojo toliau sūnus: „Daug jaunų ir gra
žių -akių smalsiai lydėjo mane, kai ėjau ka
raliaus iškilmėse, nuo žvaigždžių spindėda
mas savo krūtine. Bet, niekdėle dirstelėda
mas į šalis, mačiau ir tokių akių, kurios 
man pavydėjo. Ir pamaniau: kas man ta 
šlovė, jei šalia -gražių ir meilių žvilgsnių 
matau tokių, kurie gaižiu pavydu liūdina 
mano širdį!.. Nuėjau pas karalių ir atsista
tydinau. O kai- paskui prastu žmogum ėjau 
per -miestą, niekas nematė mano šlovės nei 
nuopelnų...“

Motina -atsiduso ir nieko nepasakė.
— „Tris dienas vaikščiojau po miestą, 

žiūrėdamas į margas minias“, pasakojo to
liau sūnus: „Tris dienas raminaus miesto 
soduose ir galvojau, ką daugiau beveikti. 
Nepakako dar to, ką turėjau. Yra buvę la
bai šlovingų vyrų, kurie vargdieniais mirė. 
Pamaniau: be turto skurdus ir plikas žmo-

MIRĖ KUN. B. SUGINTAS

Chieagoje balandžio 20 d. mirė kun. Be
nediktas Sugintas, energingas visuomeni
ninkas, aukų rinkėjas lietuviškiems reika
lams, rūpinęsis šalpa — surinkęs šimtus 
tūkstančių dolerių.

Gimęs buvo 1895. I. 3 Vytogaloje, Skaud
vilės vis., Tauragės aps. Lietuvoje yra mo
kytojavęs, bet taip pat gyvai reiškęsis ir 
kaip visuomenininkas.

MIRĖ PRANĖ LAPIENĖ

Stoney Brook, N. Y. (JAV), mirė visuo- 
meniininikė ir žurnalistė Pranė Lapienė, 
tuoj po karo ypač išgarsėjusi tuo, kad kurį 
laiką globojo iš Vokietijos atvažiavusius 
lietuvius kultūrininkus. Savo metu ji yra 
redagavusi JAV ėjusį laikraštį „Lietuvą“, 
vedusi „Vienybėje“ moterų skyrių, buvusi 
BALFo direktore.

Pastaraisiais metais ji pradėjo remti da
bartinę „Vienybės“ linkmę ir dėl to buvo 
kai kieno puolama, nors puolėjams nelikda
vo skolinga.

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

New Yorke (JAV) Lietuvių Bendruome
nė įsteigė Vaižganto vardo klubą. Oficia
liai jo atidaryti buvo pakviestas prof. Vin
cas Maciūnas, kuris skaitė apie Vaižgantą 
paskaitą, žodį tarė ir laikinasis klubo pirm, 
rašytojas Paulius Jurkus.

Klubo tikslas — puoselėti lietuvišką kul
tūrą, nagrinėti (knygas, organizuoti parodas, 
kultūrinės veiklos apžvalgas, Vaižganto 
vardu jungti jaunąją ir vyresniąją -kartas.

Atidaryme aktorius Henrikas Kačinskas 
paskaitė Vaižganto „Pragiedrulių“ ištrau
ką.

AMERIKIEČIŲ TELEVIZIJOJE

Amerikiečių televizijos 5 stotyje buvo pa
skirtas pusvalandis lietuviams.

To pusvalandžio metu kalbėjo gen. gar
bės konsule Juzė Daužvardienė, pristačiusi 
žiūrovams Lietuvą, jos dabartinę padėtį, 
supažindindama su lietuvių kultūra, mu
zika, papročiais.

R. PYRAGIŪTĖ — REDAKT. 
PAVADUOTOJA

Toronte (Kanada) leidžiamo žurnalo 
„Modem Purchasing“ redaktoriaus pava
duotoja nuo 1971 m. yra Ramona Pynagiū- 
tė.

SIDNEY POITIER DUKTĖ

Žinome, kad keliuose nebloguose filmuo
se yra vaidinusi lietuvaitė Joanna Shimkus.

Dabar rašoma, kad -po filmo „The last 
man“ ji gyvena su- garsiuoju amerikietišku 
negru aktorium Sidney Poitier ir pagimdė 
dukterį.

GYDYTOJŲ DRAUGIJA

Sydnėjaus (Australija) lietuviai gydyto
jai yra susibūrę į savo draugiją, kuriai da
bar pirmininkauja I. Venclovas.

gaus gyvenimas, nors ir -daug šlovės nusi
pelniusiam. O kas turtingas, tas ir šlovėje 
didesnis...“

— Gerai apsisprendei, sūnau, — tarė tė
vas.

— „Išvykau į kasyklas, ir gerai man se
kėsi. Nė vienos valandėlės neapleido manęs 
sveikata, ir nenustojau pasiryžimo. Per die
nų dienas spėriai dirbau, o įgyjamos bran
genybės kėlė man jėgas. Ištisus trejus me
tus (išbuvau nuostabių lobių krašte ir susi
dėjau- turtą, kokį retas kunigaikštis teturi. 
Aš rinkau auksą ir deimantus, ir mano lai
mė buvo nuostabi. Karaliaus vietininkas 
džiaugės mano laimėjimais, man teko dide
lė dalis, ir aš išsinešiau milijonus...“

— Aš džiaugiuos tavo pasisekimu, — ta
rė tėvas.

— „Dabar jau grįžau pas tėvą“, pasakojo 
toliau sūnus: „Mane lydėjo būrys tarnų su 
-ginklais, ir mano turtą vežė devyniais veži
mais. Bet štai, važiuojant mums per girią, 
užpuolė plėšikai, išvaikė tarnus ir paėmė 
visą turtą. O mane patį, apiplėštą ir pus
plikį, paliko vidury tamsios girios. Laimė, 
ik-ad buvo pavasario laikas, kaip štai dabar. 
Girią globė maloni vėsuma, ir aš visą liku
sią dalį nakties guodžiaus! minkštoje sa
manėlėje po tankiomis skarotomis eglė
mis...“

— Kokia skaudi turėjo būti tavo širdis, 
vaikeli! — pilna rūpesčio tarė motina.

— „Kai išaušo rytas“, pasakojo toliau sū
nus, „jau buvau apsigalvojęs, kad negaliu 
taip -grįžti pas tėvą. Ir nežengiau daugiau į 
tą patį kelią, kuriame praradau savo lo
bius. Nepareiškiau ir savo balso, kad būtų 
galėję išgirsti- m-ano tarnai, -kurie nė vienas 
nebegrįžo -manęs ieškoti. Ir kam jie dabar 
beturčiui!..“

— Kokia trapi tarnų ištikimybė! — pa
gailėjo motina.

— „Mažais keleliais ir siaurais takeliais 
ėjau giria, ieškodamas krašto“, pasakojo 
sūnus: „Nebaugino manęs mintis, kad ga
liu sutikti vilką ar lokį. Ar galėjo būti jie 
piktesni už palaidą žmogų!.. Laimingai ve-

MELBOURNO ROMUVA

Stasys Stanlkūnavičius Melbourne (Aust
ralija) yra atgaivinęs prieš 42 metus V. D. 
Universitete Kaune įsteigtąją akademikų 
korporaciją „Romuvą“.

Korporacija, -be kita ko, ruošia paskaitas, 
yra įsteigusi lietuvių kalbos -kursus.

LAIŠKAS „LONG ISLAND PRESS“

„Long Island Press“ dienraštis kovo 30 
d. įdėjo Sven Paul laišką, kuriame autorius 
priminė reikalą dar daugiau susidomėti 
Baltijos ’kraštų laisve. (ELTA)

ALFONSO DARGIO PARODA
Rochesteryje gyvenančio tapytojo Alfon

so Dargio darbų paroda -buvo suruošta New 
Yorke.

Galerija, kurioje vyko paroda, yra ameri
kiečių. Amerikiečių galerijose A. Dangis su- 
ruošiąs jau nebe pirmą parodą.

TAIP SAKANT, ISTORINĖ DOVANA

„Dirva“ rašo, kia-d dr. Jonas Genys gavo 
iš prez. Nixono dovanų parkerį, kuriuo jis 
-pasirašė Laisvosios Europos ir Laisvės ra
dijų Vokietijoje veiklą pratęsiantį įstaty
mą.

Su dovana -atėjusiame laiške prezidento 
■asmeninio -personalo pareigūnas, be kita ko, 
rašo, kad prezidentas yra didelis tų trans
liacijų rėmėjas, o dovana esanti už didelį 
dėmesį tų radijo transliacijų reikalu.

Dr. J. Genys, Amerikos Lietuvių atsto
vas Vašingtone ir Vašingtono Lietuvių Ben
druomenės pirmininkas, „The Washington 
Star“ išspausdintame-laiške kaip tik išdėstė 
Radio Free Europe ir Radio Liberty reika
lingumą. Tas jo laiškas susilaukė visuotinio 
dėmesio ir, matyt, ne tik (kieno kito, bet ir 
prezidento.

„RATUKAS“ SU „RUGUČIAIS“ PRIEŠ 
SVEČIUS

IV. 17 „Haus der Begegnung“ namų Ku- 
ratorijos pirmininkas dr. J. Maureris iškil
mingai atšventė 65 m. -amžiaus sukaktį. Į 
minėjimą buvo sukviesti aukštieji svečiai 
iš Bavarijos vyriausybės, dvasiški jos atsto
vai ir užsieniečių centrų viršūnės. Kalbėjo 
darbo ir social, reikalų ministeris dr. Fr. 
Pirki, sveikino visų organizacijų atstovai. 
Lietuviai, latviai, estai įteikė (bendrą dova
ną — įgraviruotą auksinį parkerį, o mūsų 
„Ratukas“ pašoko „Rugučius“ ir su „Sadu
te“ įteikė laukinių -gėlių puokštę. Be lietu
vių, šoko rumunų taut, šokių grupė „Miori- 
ta“, padainavo ukrainiečių banduristai 
„Kobra“.

ŠOKĖJAI TELEVIZIJOJE
Senokai pradėtas sukti 30 mi-n. filmas II 

televizijos programai „M-uenchen-. — Haupt- 
stadt der Emigration“, kuriam filmuota ir 
mūsų šokių grupė, bus -programoje 16 ar
ba 22 gegužės, 22.35 vai. Prašome, paisekite 
patys programą!

E. RUGIENIENĖS PASKAITA
Moterų Klubo -pirmininkė E. Rugienienė 

gegužės 7 d. skaitė paskaitą Motinos Dienos 
minėjime Stuttgarte.

dė mane likimo ranka, ir pavakare priėjau 
žmogų. Jo buveinė buvo maža apkerpėjusi 
lūšnelė ant mažo upelio kranto tarp drūtų 
ąžuolų ir skarotų eglių. Aplinkui lakstė ne
kalti žvėreliai, -iš tankių paūksmių sklido 
ramus paukštelių čiulbėjimas. Ir jį patį ra
dau -prie lūšnelės. Jis -mane priglaudė ir pa
guodė. ..“

— Kaip lengva, kai -atsigauna širdis! — 
tarė motina.

— „Paskui ligi išnaktų su juo kalbėjau“, 
pasakojo sūnus: „O kai rytą pasibudau ir 
atsikėliau, nebenorėjau tuojau palikti jo 
buveinės... Jis buvo atsiskyrėlis, palikęs 
miestus ir žmones ir išėjęs į girių platybes 
pamąstyti dienų tylumoje ir naktų glūdu
moje“.

Sūnus aptilo ir nuskrido valandėlę min
timis į atsiskyrėlio buveinę ant mažo upe
lio kranto. Paskui vėl pasakojo:

— „Trejus metus išbuvau su atsiskyrė
liu ir grįžau į tėvo namus. Ir iš visos ilgos 
savo kelionės teparsinešiau tik vieną moks
lą: kad nieko nėra brangaus šiame pasau- 
je, kaip tiktai -išmintis. Antai buvau įsigi
jęs didelę šlovę, tai kiti man pavydėjo, nes 
su niekuo negalėjau jos dalintis. Buvau įgi
jęs didžius turtus, tai per vieną valandą 
juos praradau, nes jie buvo šalia manęs. 
Išmintis visada manyje ir aš joje; per ją aš 
su visais ir visi su manim“.

Ir savo apsakymą sūnus pabaigė šiais žo
džiais:

— Dabar teisk mane, tėve. Buvau įsigijęs 
didelę šlovę ir atsisakiau jos. Buvau įgavęs 
lobius ir praradau juos. Išmokau išminties, 
ir tai yra- visas mano turtas.

Valandėlę truko tyla. Motina susirūpinu
si žiūrėjo į tėvą ir laukė kartaus atsakymo 
sūnui. O tėvas -atsakydamas tarė:

— Tiesa, sūnau: geriausias tasai turtas, 
-kursai slypi -mumyse pačiuose.

Motina iš visos širdies atsikvėpė ir nusi
šluostė nuo veido džiaugsmo ašaras.

Ir sūnaus sugrįžimo puota buvo kaip obe
lies žydėjimas.

1947. XI. 9

Rugpjūčio 1 d. prasidės Muenchene ope
ros festivalis. Bilietai pradėti pardavinėti 
nuo balandžio 22 d. Pats laikas, jei ne per 
vėlu, apsirūpinti bilietais sau patiems ir 
svečiams, kurių laukiama Olimpiados pro
ga. Be abejo, norėsime visi Išgirsti sol. Li
liją Šukytę. Ji dainuos jau festivalio atida
ryme Nationaler rugpjūčio 1 d. moder
nioj korėjiečio autoriaus Jsang Yun operoj 
„Si-m Tjong“ pagrindinį — angelo — vaid
menį. Ryšium su tuo L. šukytė turėjo in
terview su laikraščių, radijo, televizijos ko
respondentais. Ši opera festivaly bus sta
toma dar du kartu: rugpjūčio 7 ir 31 d. d.

Sol. L. Šukytė dainuos taip pat festiva
lio metu Cuvilliee teatre, Mozarto operoj 
„Titus“ rugpjūčio 10, 15 ir 21 d. d.

į festivalį -atvyksta New Yorko miesto 
baletas, dalyvaus ir Milano Scala su Aidos 
opera.

PRADĖTAS STATYTI KLUBAS

Sydnėjaus (Australija) lietuviai pasirašė 
sutarti su firma, (kuri statys Lietuvių klubą. 
Numatoma, kad klubas -bus pastatytas ir 
įrengtas per 20-30 savaičių.

KREPŠININKAI Į JAV

Australijos lietuviai sudarė krepšininkų 
rinktinę, kuri JAV pasirodys Jaunimo kon
greso proga.

Rinktinę sudarys A. Reivytis (Adelaide), 
M. Mikalauskas (Sydnėjus), G. Brazdžio
nis, V. Brazdžionis, J. Obeliūnas ir S. Kar- 
puška (visi iš Geelongo), V. Mačiulaitis ir 
A. Milvydas (iš Melbourne). Dar į rinkti
nę įjungtas P. Obeliūnas ir pakviestas E. 
Palubinskas, kuris, deja, gali ir negalėti da
lyvauti, jei bu į pakviestas į Australijos 
olimpinę rinktinę.

Pakviestas taip pat A. Andriejūn-as. 
Rinktinę lydės pirm. J. Ta-mošiūnas.

DOVANA VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Balandžio 16 d. (sekmadienį) keletas 
Rastatt LB narių susirinko V. Kleino va
sarvietėje tyru oru pakvėpuoti ir pasikai
tinti saulėje. Kaip tik tą dieną pasitaikė 
apylinkės sekretoriaus A. Sergejaus gimta
dienis. Čia pat (buvo sudėta 40 DM dovanai 
pirkti, tačiau Sergejus šią sumą paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai.

L. URBONO PARODA

Amerikos žemyne savo darbų parodas 
ruošęs dail. L. Urbonas 50 -naujų darbų iš
statė jau Australijoje.

ŠIMTAMETIS JUOZAS DAILIDĖ

Long Island Press (JAV) išsispausdino 
atvaizdą Juozo Dailidės, kuriam suėjo 100 
metų.

STATYS „ČIGONŲ BARONĄ“

K. Steponavičiaus vadovaujamas Chica- 
gos lietuvių „Pirmyn“ choras pradėjo ruoš
tis J. Strausso „Čigonų barono“ pastatymui.

Statoma bus 1973 m.

DR. E. ŠIMAITIS

JAV aviacijos majoras Eugenijus Šimai
tis Dalias universitete apgynė pritaikomo
sios matematikos srities disertaciją ir gavo 
daktaro laipsnį.

SUKAKTININKAI

70 m. amžiaus sulaukė mokytojas Vincas 
Liulevičius. dabar mokytojas Chieagoje, 
Pasaulio lietuvių archyvo vedėjas, autorius 
kelių istorinių knygų.

70 m. amžiaus taip pat sulaukė kun. Al
fonsas Grauslys, neseniai išleisdinęs knygą 
„Ieškau Tavo veido“.

DR. E. R. VITKUS IR JOS AUKLĖTINIAI

Fordhamo (JAV) universitete dirba prof, 
dr. Eleanora Rūta Vitkus, nuo 1962 m. bio
logijos instituto direktorė.

65 jos studentai gavo magistro diplomus, 
26 daktaro laipsnius.

STUDIJUOJA KELI ŠIMTAI

Brazilijos universitetuose studijuoja ke
li šimtai lietuvių.

Kelios dešimtys yra baigę universitetus 
ir gavę diplomus.

ADOLFO JANKAUS PARODA

Australijoje įgyvenąs Adolfas Jankus su
ruošė savo skulptūros darbų parodą.

LIETUVIŲ KALBOS KURSAS

Petro Sungailos rūpesčiu Monash univer
sitete Melbourne (Australija) įvestas lie
tuvių kalbos fonetikos ir morfologijos kur
sas.

V. ALANTAS BUS MINIMAS CHICAGOJE

Rašytojo Vytauto Alanto 70 m. amžiaus 
sukaktis ir naujų jo -kūrinių pristatymas — 
akademija- įvyks spalio 1 d. Chicagos Jau
nimo Centre.

Paška-itą apie sukaktininką žada skaityti 
Kalifornijoje gyvenąs žurnalistų garbės na
rys rašytojas Bronys Raila.
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JAUNIMO KONGRESUI ARTĖJANT
Birželio pabaigoje Chicagon suplauks net 

keletas tūkstančių lietuviško jaunimo. Tai 
Jaunimo kongreso atstovai ir Tautinių šo
kių šventės šokėjai, kurie tikėsis, kad či- 
kagiškiai parodys jiems lietuvišką nuošir
dumą ir svetingumą, o šių didžiųjų rengi
nių vadovai, kad atvykusieji būtų tinkamai 
sutikti, Ikad būtų jiems paruoštos progra
mos, yra prisiėmę sau sunkią naštą ir dar
bo įtampą. Jaunimo kongresas užsitęs net 
dvejetą savaičių su plačia ir sudėtinga pro
grama. JK-so vadovai turi suplanavę pro
gramą, kad kongresas savo paskirtimi ne
būtų tiktai pramoginis pasisvečiavimas, bet 
paliktų lietuviškos veiklos ateičiai bent pir
mąsias susmaigstytas gaires. O kad jauni
mas ne tik JAV-se. bet ir tolimuosiuose 
kraštuose kongresui visu rimtumu ruošiasi, 
matyt jiaiu iš to, kad vietovių atstovai daro 
savo sueigas arba „mažuosius kongresus“, 
kuriuose iš anksto diskutuoja busimąsias 
problemas ir jas atsiveš visų kongresininkų 
bendrai diskusijai ir sprendimui.

JK baigiamiesiems darbams susumuoti 
gegužės 6 d. II PLJK darbo komisijų pirmi
ninkai buvo susirinkę šešių valandų posė
džiui „Margučio“ radijo studijos patalpose. 
Posėdyje dalyvavo 27 JK pareigūnai. Jį 
pradėjo JK Komiteto pirmin. R. Sakadols- 
kis ir pranešė apie Prezidiumo atliekamuo
sius darbus, o visam posėdžiui pirmininka
vo Kongreso atidarymo komisijos pirmin. 
Romas Kasparas.

Janina Liškevičiūtė, atstovavusi Pa
rodų komisijai, apžvelgė parodų ruošą. Pra
nešė, kad vėluojasi norintieji dalyvauti pa
rodoje su užsiregistravimu. Tvarkingiausiai 
užsiregistravo foto meno dalyviai. Mažiau
siai susidomėjimo terodo lietuviai architek
tai, ypač jaunieji. Paroda prasidės birželio 
24 d. Jaunimo C., Chicagoje.

Dr. A. Norvilas, Programos komisijos pir
mininkas, pranešė apie JK kongreso pro
gramą. Numatyta, kad pirmoji programa 
su paskaita prasidės birželio 30 d„ penkta
dienio vakare (spėjama, 7 v. v.), Conrad 
Hilton viešbutyje. Dr. Not vilas pateikė vi
sos programos Chicagoje programos projek
tą, kuri dar oficialiai neskelbiama, nes ga
li būti netikėtų pasikeitimų. Pirmąjį vaka-

sijos paskirtį). Medžiagą esančios pateiku
sios tik kelios komisijos. Jasaitytės prane
šimas parodė, kad kai kuriose JK komisi
jose nėra pakankamai pareigingumo.

D. Kučėnienė, Kongreso vakaro talentų 
vadovė, tik ką grįžusi iš Pietų Amerikos, 
padarė gana išsamų pranešimą apie visą 
Lotynų Amerikos pasiruošimą Jaunimo 
kongresui. Ji aplankė Urugvajų, Braziliją, 
Argentiną, Venecuelą ir Kolumbiją. Ee sa
vo išsamaus pranešimo, ji dar atvežė ir pri
klausomoms komisijoms perdavė atstovų 
registracijos anketas, dalį paveikslų ir fo
tografijų parodai, studijų anketas, registra
cijos mokestį ir kt. Užangažavusi iš ten ir 
talentų vakaro programai. Susidomėjimas 
Jaunimo kongresu ir ruoša ten yra labai 
entuziastiškas. Vargingiausiai gyvenąs Uru
gvajaus lietuvių jaunimas, kuris nesąs pa
jėgus sumokėti jokių JK mokesčių. Kai ku
riuose kraštuose (pvz„ Venecueloj, Kolum
bijoj) esą nepasitenkinimo dėl nedemokra
tiško išvykos tvarkymo. Labai gerai susior
ganizavęs Argentinos jaunimas. Nepapras
tai didelį pasiaukojimą daro Brazilijoj kun. 
A. Saulaitis, S.J., D. Kučėnienės žodžiais, 
savo pastangomis jis ten yra padaręs „ste
buklus“ jaunimo organizavimo veikloje.

Juozas šilą jus

PASITENKINIMAS VARŽOVU

Jau buvo rašyta, kad britų savaitraščio 
„New Statesman“ redaktorium iš daugybės 
kandidatų vieton pašalintojo parlamento 
nario Crossmano paskirtas Anthony Ho
ward.

Kaip britų viešajame gyvenime įprasta, 
tuojau ir anekdotas buvo sukurtas. Girdi, 
Crossmanas pasakojąs savo draugams, kad 
jis visą laiką norėjęs, idant būtų paskirtas 
Howardas, nes jis esąs vienintelis žmogus, 
kuris galįs padaryti laikraštį dar nuobo- 
desnį ir atitrukusį nuo gyvenimo.

rą tame pačiame viešbuty po akademinės 
dalies įvyks ir jaunimo susipažinimo va
karas. Jaunimo kongresan neužsiregistra
vusieji negalės ten dalyvauti.

G. Kazėnas, Vakarinių programų kirnisi- 
jos pirmininkas, ir Dalia šimoliūnienė, 
teatrinių pastatymų komisijos pirmin., pra
nešė apie vakarines programas bei vaidini
mus. Apie programas neužilgo bus paskelb
ta spaudoje.

J. Baris, ŠALFASS c. v. pirmininkas ir 
JK Sporto dienos vadovas, pranešė apie 
Australijos lietuvių krepšinio viešnagę Jau
nimo kongreso proga. Krepšininkų pakvie
timu ir kelionės išlaidomis pasirūpina ŠAL 
FASS centro valdyba, šiuo reikalu susita
rusi su australiečiais. Sporto diena prasidės 
liepos 4 d, (JAV Neprikl. šv.) Marquette 
parko aikštėje futbolo rungtynėmis, o vė
liau vyks salėje kitų sporto šakų žaidynės, 
o tą patį vakarą šokiai jaunimui. Numaty
ta, kad australiečiai (krepšin inkai po JK-so 
turės išvykas ir į kitas lietuvių kolonijas.

N. Stakauskienė, JK Būstinės vedėja, pa
aiškino Būstinės paskirtį dabar ir kongreso 
eigos metu. Pastebėjo, kad. kongreso metu 
Būstinė turėtų veikti ir Conrad Hilton vieš
butyje. Būstinėje, be pirm. Sakadolskio ir 
vedėjos Stakaiuskienės, čia daug padeda Li
nas Regis (raštų -multiplikavimo vadovas), 
Emilija Pakštaitė ir Aušrinė Karaitytė, 
Žiniaraščio redaktorės, ir daug kitų. Pasi
taiko ir taip, kad Būstinės mergaitės pri
kemša sunkų maišą korespondencijos, ku
rio jos pačios nebepajėgia nutempti iki au
tomašinos, nuvežti į paštą.

S. Mikaliukas, iždininkas ir atskaitomy-j 
bės kontrolierius, paaiškino, kad jis su sa
vo finansinės kontrolės štabu yra paruošęs 
planą kongreso metu budėjimą piniginiams 
reikalams.

J. Kisieliūtė, Registracijos k-jos pirmi
ninkė, padarė išsamų pranešimą apie kon
gresininkų registracijos tvarkymą prieš 
kongresą ir apie komisijos darbą kongreso 
metu.

D. Vaitkevičiūtė, Nakvynių komisijos pir
mininkė, padarė gana jautrų pranešimą 
apie parūpinimą nakvynių atvykstantiems 
į kongresą. Iki šiol turima tik apie 20 pro
centų gautų sutikimų priimti-apnaikvydinti 
JK atst. Su komisijos ir kitų pagalba eina
ma į namus su prašymais ir anketomis, kal
bama per spaudą, radiją ir Lietuvių televi- ■ 
ziją, o čikagiškių širdys dar nepakankamai . 
tesuminkštėjo.

A. Markulis. Transportacijos komisijos 
pirm., paaiškino savo komisijos planus, ' 
kaip bus bandoma JK atstovus atvežti iš 
O'Hare į Chicagą, iš Jaunimo c. į miesto 
centrą, iš Chicagos .į Kent State universite
tą prie Clevelando, iš čia į Kanadą Romu
vos stovyklon ir iš ten sugrąžinimą. Atsto
vų komisijos žmonės turėtų juos sutikti 
aerodrome.

M. Pleškys, Tvarkos k-jos atst., pranešė 
apie bendrą tvarką ir jos palaikymą C. H. 
viešbuty, ir Jaunimo c. Komisijos dar per
spės, kad nusižengę paskelbtoms taisyk
lėms bus šalinami.

J. Jasaitytė, Kongreso leidinio redaktorė, 
nusiskundė, kad komisijos trukdo jos dar
bą leidiniui paruošti, nes nepristato skirtu 
laiku prašomos leidiniui medžiagos (nuo
trauką ir tik keletą sakinių apie savo komi-

LIETUVOJE
UŽ ŽEMĖS ŪKIO PASIEKIMUS

Kauno rajonui paskirta pereinamoji rau
donoji vėliava ir piniginė premija už pir
mavimą žemės ūkyje 1971 m.

UTENIŠKIS ALUS

Pasirodo, tokio dar nėra: tik kitais metais 
bus pradėta statyti stambiausia Lietuvoje 
Utenos alaus darykla, pajėgi pagaminti per
metus 7,2 mil. dekalitrų alaus, 2,5 mil. de
kalitrų vaisvandenių ir 13,5 tūkst. tonų sa
lyklo.

Dabar, kaip „Tiesoje“ rašoma, Lietuvoje 
išleidžiama daugiau kaip 10 mil. dekalitrų 
alaus per metus.

Utenos darykla būsianti pajėgumu penk
toji Sov. Sąjungoje. Tokios yra pastatytos 
Kazanėje, Jaroslavlyje ir Barnaule.

Uteniškė darykla visu pajėgumu pradė
sianti veikti 1976 m„ bet dar šį penkmetį 
būsianti paleista į darbą.

KINO MĖGĖJŲ FILMAI

Kino mėgėjai buvo susirinkę Vilniun į 
festivalį su savo gamintais filmais.

Medaliais ir diplomais apdovanoti D. 
Bukiio ir A. Baryso filmas „Žemė — žmo
nių planeta“ ir „Altius, citius, fortius“, V. 
Kažufeausko „Vilniaus verbos“, D. ir A. Jo
nučių „Pasaka apie Žilviną“ ir kiti.

KALBININKAI PAKRUOJUJE

Pakruojuje buvo suruoštos gimtosios kal
bos dienos.

Supažindinti pakruojiečių su lietuvių 
kalbos mokslo pasiekimais, atskiromis šio 
mokslo sritimis, svarbiausiais kalbos kul
tūros dalykais, liaudies kalbos turtų rinki
mu ir saugojimu buvo suvažiavę profeso
riai V. Mažiulis ir Z. Zinkevičius, kalbinin
kai J. Paulauskas, A. Pupkis, A. Rasimavi- 
čius, B. Savukynas ir kiti.

Vilniaus universiteto etnografinis an
samblis suruošė koncertą.

PERSVARSTYMAI IR VERTINIMAI

DR. N. BUTKEVICIUS

Kauno Politechnikos instituto matemati
kos katedros docentas Napoleonas Butkevi
čius apgynei disertaciją ir gavo daktaro 
laipsnį.

Jo daktarinis darbas turėsiąs ir praktinės 
reikšmės metalurgijos ir mašinų gamybos 
pramonėje.

LIETUVOS MOKSLO DIENOS

Lvovo srityje (Ukrainoje) suruoštos Lie
tuvos mokslo dienos.

Iš Lietuvos į jai buvo išvykę keletas 
mokslininkų.

DRAMOS TEATRAS KOLŪKIN

Klaipėdos dramos teatras esą susidrau
gavęs su Šilutės rajono kolūkiu „Už taiką“.

Kolūkyje teatras parodė „Paryžiau, Pa
ryžiau“, „Dviejų ponų tarnas“, „Ričardas 
plius Monika“ ir kitus pastatymus.

Vaidinimų pasižiūrėti susirenku žmonių 
ir iš tolimų apylinkių.

AR PRIVALU GYVENTI, KUR ESI 
PRIREGISTRUOTAS?

J. Dulko klausia „Tiesoje“, ar jos šeimi
ninkė nebus nubausta, kad laiko ją nepri
registruotą (ji esanti priregistruota bendra
butyje, bet gyvena privačiai).

„Tiesoje“ jai taip atsakoma:
„Vilniaus miesto milicijos valdybos vir

šininkas I. Rapšys atsako, kad pagal pasų 
nuostatus, patvirtintus TSRS Ministrų Ta
rybos 1953 m. spalio 21 dienos nutarimu, 
visi piliečiai turi gyventi ten, kur prire
gistruoti. Asmuo, kuris nesilaiko nustatytos 
tvarkos, ir buto nuomininkas ar savininkas, 
kuris leidžia gyventi savo bute neregistruo
tam asmeniui, gali būti nubaustas administ
racinėmis baudomis iki 10 rublių.

„Jeigu buto nuomininkas už neregistruo
tų asmenų laikymą baudžiamas antrą kar
tą, tai, remiantis 1965 m. rugpjūčio 25 d. 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 
įsaku, jam gali būti skiriama bauda iki 30 
rublių“.

POEZIJOS PAVASARIS

„Literatūroje ir mene“ rašoma:
„Ir šiais metais almanialchas „Poezijos 

pavasaris“ — įvairus, turiningas, nemažos 
apimties. Jame spausdinami septyniasde
šimt vieno mūsų poeto eilėraščiai. Atsto
vaujama įvalirionsi poetų kartoms, įvai
riems poetiniams braižams. Almanache ša
lia E. Mieželaičio, K. Korsako, J. Graičiūno, 
S. Anglickio, Alb. Žukausko, A. Miškinio, O. 
Mic ūtės, K. Inčiūros, A. Churgino, V. Siri
jos Giros, V. Reimerio, J. Macevičiaus, A. 
Jonyno, V. Bložės, V. Šulcaitės, V. Rudoko, 
V. Giedros ir kitų poetų kūrybos gausiai ir 
plačiai pristatomi jaunieji autoriai — M. 
Kcntrimaitė, R. Gražys, A. Puišytė, M. Kar
čiauskas, N. Miliauskaitė, G. Cieškaitė, A. 
Kaminskas, J. Kantautas, T. Kuršys, V. 
Stulpinas, L. Degėsys ir daugelis kitų jau
nųjų poetų.

„Almanachą įdomiai paįvairina literatū
rinė anketa, į kurios klausimus atsako K. 
Korsakas, O. Baliukonytė, V. Sirijos Gina, 
V. Bložė, J. Strielkūnas, V. Skripka, A. Jo
nynas. Be to. šioje almanacho knygoje 
spausdinami etiudiniai straipsniai apie V. 
Montvilą. K. Einikį, Alb. Žukauską, V. Rei- 
merį, P. širvį. Įdomus verstinis vokiečio H. 
Veinricho straipsnis apie lingvistiką ir mo
derniąją lyriką.

„Leidinio skaitytojai supažindinami su 
naujomis rankraščių publikacijomis, paim
tomis iš A. Venclovos ir V. Mozūriūno ar
chyvų.

„Nuoširdžia ir savita gaida šioje knygoje 
skamba emigracijoje (Londone) gyvenan
čio poeto Vlado Šlaito eilėraščių ciklas“.

ŠIAULIEČIAI PANEVĖŽIN

Apie 300 šiauliečių meno saviveiklininkų 
buvo atvažiavę į Panevėžį ir išsisklaidę po 
rajoną ir ruošę koncertus.

MOLDAVIJOS DIENOS

Minint Moldavijos dienas, „Tiesoje“, be 
kita ko, rašoma:

„Ten anksčiau pražysta sodai. Bet mūsų 
tautos panašios savo praeitimi ir dabarti
mi. Moldavų žemę trypė totorių ordos, mū
sų — kryžiuočių ordinai. Tarybų Sąjungos 
sudėtyje, kaip lygiateisės sesės, auginam 
duoną“.

Didžioji tautos dalis, visas kamienas, di
džioji inteligentijos dalis vis dėlto pasiliko 
krašte ir ėmėsi tą „padegto namo“ gaisrą 
gesinti, ką galima išgelbėti išsaugoti, ką 
galima atstatyti, ant nuodegų, ant dirvonų, 
ant naujų plėšinių kardinti naujus stati
nius, medžiaginius ir kultūrinius, ir likimo
primestose sąlygose patikrinti tautos fizinės 
ir dvasinės egzistencijos tęstinumą.

Straipsnio rėmus sąmoningai praplėčiau, 
kad tą tautos tęstinumą įrėminčiau į da
bartinės Lietuvos realybę, kaip tą realybę 
matė, stebėjo, suvokė prieš kelis metus Ta
rybinėje Lietuvoje lankydamasis Toussaint. 
Kaip žurnalistas pageidavo galimai dau
giau matyti, su galimai daugiau žmonių

J. LANSKORONSKIS

kalbėtis. Sutinkamai su pageidavimais, pro
grama susidarė gana plati. Nors turizmo 
įstaigos pareigūno, vertėjo, visur buvo ly
dimas, bet nebuvo varžomas matyti ir žiū
rėti viską, ką norėjo, teirautis apie viską, 
klaustis, įvairiomis temomis kalbėtis. Pa
skirai ar grupėmis matė daug žmonių — 
žurnalistų, jaunimo, ypač studentų, darbi
ninkų, tarnautojų. Tie kontaktai, žiūrint 
laiko ir aplinkybių, vyko įvairiose vietose, 
dažniausiai darbovietėse, klubuose, kavinė
se, užkandinėse. Tiesoje, sindikatų patalpo
se. Tie pokalbiai, iš pradžių beveik visada 
labai santūrūs, rezervuoti, kai kada beveik 
agresyvūs svečio atžvilgiu, neretai išvirsda- 
vo į diskusijas ir beveik visada baigdavosi 
draugiškais pasikalbėjimais ir abipusiais 
pasiklausinėjimais. „Laisvalaikiais“, atseit, 
nebe pagal programą, Toussaint buvo visiš
kai laisvas ir be jokios „priežiūros“ galėjo 
vaikščioti gatvėmis, užeiti į kavines ar res
toranus, dairytis po .krautuves, domėtis ar 
nesidomėti turistinėj brošiūroj skelbiamo
mis įžymybėmis, bažnyčiomis, pastatais ir 
pan. Tačiau, nemokant nė vienos vietos kal
bų, tokios „laisvos“ ekskursijos, deja, pra
randa daug vertės.

Iš tų viešai pasakytų ar privačiai pra
plėstų bei patikslintų prelegento pokalbių 
pabrėžtini keli krašto lietuviams būdingi 
savaimingumai: labai aukšta lietuvių savi
monė, stiprus visose veiklos srityse gyvas
tingumas ir prie kultūrinių vertybių didelis 
patraukimas. Visas pasaulis išgyveno ir te-

prisimena bei žino, kad nemaža inteligentų 
revoliuciniais ir porevoliuciniais metais, už
sidegę visuomeniškojo teisingumo idealu, 
atsižadėdami savos „egoistinės ideologijos“ 
bei interesų, įsikvėpdami senųjų „narodni
kų“ (liaudininkų) idealais arba net nihilis
tų „naudingumo dora“ (svarbu ne subjek-
tyvi dora, bet tai, kas naudinga) persirikia-
vo į materialistines pozicijas ir nesavanau-
diškai, bet nuoširdžiai tarnavo bolševikams. 
Tai buvo savo rūšies idealistai, kurie ma
nėsi kovoj ą prieš nežmoniškumą, už liau
dies Išlaisvinimą nuo priespaudos, už jos 
išlaisvinimą nuo valstybinio jungo. Ta se
noji nepartinių idealistų karta greitai buvo 
nublokšta į šalį, daugis jos suniekinta ir 
sulikviduota, kaip nenaudingas balastas. 
Mutatis mutandis, panaši padėtis buvo ir 
kitose sąjunginėse respublikose, neišski
riant ir Lietuvos.

Iškilęs ar dabar iškylantis naujasis eli
tas žymiai skiriasi nuo senosios kartos in
teligentų. Jis permano, kad siekiamam tiks
lui sprendimų reikia ieškoti ne frazeologi
joj, ne patriotinėj pozoj, ne gražbylingose 
deklamacijose, ne bendrybėmis perteiktuo
se nutarimuose, bet kad reikia mokėti apsi
riboti konkrečiais tikslais ir jiems siekti 
naudoti pritaikytus naujus metodus. Pagal 
trilypę formulę: norėti, mokėti, galėti.

Jauniesiems būdingas konkretybės sam- 
protis n-ebeskatina jų į anarchinius revo
liucinius veiksmus ar į kokį palaidą, neor
ganizuotą pasipriešinimą. Jie nori būti ne 
griovėjais, bet statytojais. Visa, kas trukdo 
statyti, — aparatūrą ir sistemą, — reikia 
sprogdinti, paralyžuoti, bet ne valstybinio 
prietaiso visumą. Kitaip tariant, reikia tu
rėti tam tikrus politinius bei administraci
nius rėmus, kuriuose ta statyba yra galima. 
Dabartinėse sąlygose krašto lietuviai neturi 
kitų rėmų, kaip tą savąją L. T. S. R.

Nors į bendrinę S. S. įjungta prieš lietu
vių tautos valią, ta lietuviškoji tarybinė 
respublika dar naudojasi tam tikromis au
tonomijos teisėmis, kurios įgalina ar bent 
palengvina savo teritorijoj vesti tam tikrą 
tautinę politiką. Tos politikos esminis tiks
las yra vienas — išsaugoti tautos kolekty
vinę būtybę ir tiesti lietuviškai veiklai me
džiaginius ir intelektualinius pagrindus sie
kiant įkūnyti tautines aspiracijas.

Tos veiklos sąlygoms apibūdinti negali
ma tylomis apeiti vadinamojo „liberaliza- 
cijos“ laikotarpio. Negalimą, nes Lietuvoje

PANEVĖŽIECIAI KITIEMS

Pagal „Tiesą“, miestų projektavimo ins
tituto Panevėžio skyrius ruošia projektus 
Kelmės, Ukmergės, Zarasų kultūros na-' 
mams, Pakruoja-us rajono administracinio 
pastato.

J. AVYŽIAUS SUKAKTIS
Vilniuje paminėta rašytojo Jono Avy

žiaus 50 m. sukaktis.
Jam ta proga įteiktas nusipelniusio kul

tūros veikėjo garbės raštas, apie jį skaity
tas pranešimas, jį sveikino rašytojai.

Skaitytąja laiškai
PAKILKIME Iš MIEGO

Gal ne arais, tai bent vanagais, pagaliau 
nors žvirbliais, ibet pakilkime. Dėl Dievo 
ir tėvynės meilės pakilkime. Laisvojo pa
saulio lietuvių išeivija neva juda, kruta, 
tautinį vežimą — propagandą po truputį 
stumia, nedrąsiai pademonstruoja. Tartum 
bijo, varžosi, lyg būtų nepatogu pasisakyti, 
kas esi ir ko nori. O juk čia, Vakaruose, 
pasisakyti garsiai, atvirai ir spontaniškai 
viešai niekas nedraudžia. Mokyklų vaikai, 
nežiūrint tėvų ir mokytojų siaubo, pareiš
kia savo Skystus norus ir užmačias. Niekas 
jų nedraudžia.

Mes išeivijoje neturime kliūčių aiškiai, 
drąsiai, kategoriškai, nepaliaujamai, įtiki
namai ir teisėtai reikalauti tai, kas mums 
priklauso, juoba, kad de jure Vakarų vals
tybės mus pripažįsta.

sistinę scholastiką. Technikai nusiskundžia 
partijos pareigūnų nekompetetingumu ir 
trukdymais. Aparatčikų kalbos nieko nebe- 
jaudina, oficialioji propaganda kelia nuobo
dį...

Sovietinis režimas, kurį pasaulis pažino 
ir kurio bijojo, suponuoja jo priešaky vieną 
visagalį asmenį, disponuojantį besąlygine 
klusnia galinga policija ir viešpataujantį 
teroru. Tokia sistema įsigalėjo Stalino lai
kais. Stalino stabą nuvertęs ir paniekinęs, 
Chruščiovas, atleisdamas varžtus, kurie 
juosė režimą ir visą jo krumpliaračių siste
mą, atvėrė duris visai eilei reiškinių, kurių 
savitarpio sankaba bei poveikiais tolydžio 
apėmė visas mąstymo ir praktiškos elgse
nos sritis. Ta visapusiška „destalinizacija“, 
greitai pavirtusi „liberalizacijos“ sinonimu, 
sudavė dar ir šiandien nepilnai apskaičiuo
jamo svorio smūgį bolševikiniam režimui ir

Mes žinome rusų santvarką, komunistų 
tikslą, jų metodus. Bėgome, nes žinojome, 
kad doro, laisvo ir žmoniško gyvenimo ne
turėsime. Guodėme save, kad laisvame pa
saulyje galėsime padėti kovoje dėl laisvės.

Paskutinieji įvykiai, ir, atrodo, jiems ne
bus galo, Kaune aiškiai, neabejotinai ir iki 
širdies gelmių skaudžiai parodo, kokios rū
šies ten žiaurioje priespaudoje likusieji lie
tuviai yra. Kas mes esame, palyginti su 
Kauno dvasios milžinais? Mes esame ša- 
pukai, pagal anykštėnų išsireiškimą. Pra
bangaus gyvenimo sutižinti, be dvasios po
lėkių, be ryžtumo ir drąsos. Dvi dienas 
prarado menkai apmokami Kauno gyvento- 
jai-darbininkai, kad sukeltų pragare triukš
mą ir parodytų Vakarų pasauliui, kas da
rosi už tos prakeiktos sienos. O mes tuo tar
pu bijome darbo pamainą praleisti, jei kur 
kas nors ruošia, kad ir menką, protesto ei
seną. Kam gi mes šaukiame: „Lietuviais 
esame mes gimę“, kam šaukiame: „Pa'kil- 
kim iš miego, paki-lkim arais“?

Jei mes dabar nesubruzdėsime, jei mes 
dabar, visi Anglijoj gyvenantieji lietuviai 
ir anglai draugai, giminės, nesuvažiuosime 
dviems dienoms į Londoną iškilmingo pro
testo pareikšti ir kauniečiams pritarti, tai 
aš nebenoriu vadintis išeivijos lietuviu, nes 
kitaip būtų daroma žiaurii skriauda tikrie
siems Lietuvos gyventojams.

V. Andruškevičius

SENELIŲ NAMŲ REIKALU

Pradėta apie senelių namus vis daugiau 
rašinėti, bet vis iš blogos pusės.

Aš noriu šį reikalą paliesti visai iš kitos 
pusės. Mūsų vadovai visai pamiršo tai, kad 
Sodyba buvo pirkta šūkiu SENELIŲ prie
glaudai.

Vadovai visuomet meta šūkius, kad tiks- 
lą pasiektų. Taip buvo ir su visais mūsų 
pirkiniais Londone. Mano manymu, būtų 
gera sudaryti patiems pensininkams namų 
pirkimo fondą, -sukelti tokią sumą, kad bū
tų galima nupirkti Nottinghame namą, ku
riame galėtų gyventi apie 15 asmenų. Apsi
gyvenus 15 asmenų, namą būtų galima iš
laikyti ir virėją samdyti. Pagal įneštąją su
mą asmuo būtų namo savininkas. Aš ma
nau, kad ir mūsų Namų bendrovė prisidėtų.

Jeigu pavyktų nupirkti namą geroje vie
toje, tai būtų galima įsteigti ir Lietuvių 
klubą, kurio Nottinghame būtinai reikia ir 
kuris puikiai ten gyvuotų.

Aš į tokį fondą įdėčiau £3000.
Prašau pensininkus ir visuomenę pamąs

tyti.
J. D.

jis paliko gal gilesnius pėdsakus, bent gi- komunistinei doktrinai. Mūsų spauda ilgai 
lesnius kaip dažnas mūsų galvoja. Lietu- tą žodį dėjo (dar ir dabar deda) kabutėse, 

-■---------- atseit, išeidama iš Vakarų liberalizmo sam- 
pročio, vertina su abejone, jei ne su pa
nieka. Liberalizacija tačiau yra laisvinimo 
bei laisvinimosi sinonimas. Nuo tada, kai 
laisvės užtvanka praplyšo ir pro tuos ply
šius pradėjo čiurlenti įvairūs „palengvini
mai“, sušvelnėjimai“, .^pagerinimai“, iš Si
biro katorgos darbų milijonų ištremtųjų 
grąžinimas, kai saugumo policijos ir admi
nistracijos organų savivaliavimas buvo pri
slopintas, kai ir spauda išdrįso laisviau ra
šyti, kai visuose sovietiniuose kraštuose at
budo kriticizmo dvasia, nuo to laiko tos li
beralizacijos pasėkoje dabartinės Sovieti- 
jos nebegalima lyginti su pradiniu bolševi
kiniu teroro režimu.

(Bus daugiau)

viai savosios respublikos gyvenimą ir veik
lą vertindavo ir aptardavo (ir tebeaptaria)

begyvena, ką vadiname „kartų krize“. Po
kariniais laikais ir ypač porevoliuciniais 
laikais ta krizė visada yra gilesnė ir aštres
nė. Visur jaunosios kartos inteligentija žy
miai skiriasi nuo senųjų inteligentų; jau- prieš ir po destalinizacijos kriterijais: ko 
nasis elitas skuba atsipalaiduoti nuo kon- negalima buvo tada ir kas galima dabar, 
servatizmo varžtų ir rikiuojasi pagal atei
ties perspektyvų gaires, kiek tas gaires nu
žymi vis didesnė moksluose pažanga ir ryšy 
su ja industrinė plėtra ar iš jos sekanti so
cialinio susiskaldymo ir socialinių sluoks
nių atmaina, žmogaus paskirties samprata.
žmonijos bendruomenių savitarpio sugyve- Sovietijos imperijoj papūtė audra gresian- 
nimo problemų kitojimas ir daugybė kito- tis nepasitenkinimo vėjas. Jaunimas eman- 

cipuojasi greičiau, drąsiau, atviriau už se
nimą, iš režimo nebijo pasišaipyti. Ekono
mistai. agronomai, inžinieriai, mokytojai 
visų negalavimų kaltę primeta režimui. In
teligentija -beveik atvirai pasmerkė mark-

Norint galimai trumpiau apibūdinti svar
biausią iš komunistinės priespaudos laisvi- 
nimosi bruožą, pradedant Chruščiovo lai
kais, jį galima būtų pavadinti kriticizmo 
atbudimu: kritika institucijų, idėjų, įsiga
lėjusių negerovių, metodų, papročių. Visoj

nimo problemų kitojimas ir daugybė kito- 
' kių veiksnių. Tą porevoliucinių laikų gene- 
: racijų sąvartos krizę socialistiniai kraštai 
išgyveno ir tebegyvena giliau ir sunkiau. 

| Aišku, kad ta krizė neaplenkė ir Lietuvos. 
| Kas kadaise išgyveno rusų revoliuciją.
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Europos Lioturiu Eronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 2,00 sv. X, 
po 0,90 sv. J. Markūnas ir V. Remejkis, po 
0,40 sv. K. Vaitekaitienė, J. Vilimas ir S. 
Palaima.

BALTŲ TARYBOJE

Gegužės 8 d. Baltų Taryba savo posėdy
je nutarė šiais metais surengti bendras pa
maldas — United Memorial Service už vi
sus pabaltiečius, ištremtus į Sibirą ir žuvu
sius kovoje už Pabaltijo kraštų laisvę.

Tos pamaldos įvyks birželio 17 d., šešta
dienį, 7 vai. vakare, St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square, Lon
don, WC 2.

Visi tautiečiai kviečiami šiose pamaldi se 
dalyvauti — pasimelsti ir atiduoti pagarbą 
Sibiro tremtiniams ir visiems kritusiems 
kovoje už Lietuvos laisvę.

PADĖKIME MŪSŲ JAUNIMUI NUVYKTI 
Į ANTRĄJĮ PASAULIO LIETUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESĄ

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

Kongreso atstovai iš D. Britanijos: Nijo
lė Kutkutė, Aleksas Navaekas, Aras Gasiū- 
nas, Jonas Padvoiskis, Andrius Juras, Van
da Galbuogytė, P. Petkevičius, Ir jie uoliai 
ruošiasi.

Į Jaunimo Kongresą Didž. Britanijos jau
nimas turi teisę pasiųsti aštuonis savo 
atstovus. Kelionė į Ameriką ir atgal, ne
skaitant pragyvenimo, pareikalaus daug lė
šų. O mūsų jaunimas yra neturtingas. Iš 
tėvų, ypač turinčių gausesnes šeimas ir 
kuklius uždarbius, žymesnės paramos ne
susilauks. O noras vykti yra didelis. Jį ža
dina ne tik jaunuoliškas smalsumas pama
tyti tolimus kraštus, 'bet ir troškimas susi
tikti su bendraamžiais, užmegzti su jais as-, 
meninius ir organizacinius ryšius. Tas 
draugavimas tautinės orientacijos požiūriu 
yra labai vertingas. Busimojo Kongreso 
programa sustiprins jų lietuviškumą.

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

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

Aukas siųskite Kelionės Fondo kasinin
kui šiuo adresu: Kun. K. A. Matulaitis, 
MIC, 21, The Oval, London E. 2. 9DT 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruom.

Krašto Valdyba

LONDONAS
KAS IŠMUŠĖ RUSŲ AMBASADOS 

LANGĄ?

L. A. S. SUSIRINKIMAS

Nottinghamo L. A. S. Skyriaus Valdyba 
liepos 1 d. savo Klube „Napoleon“ šaukia 
savo narių

VISUOTINĮ SUSIRINKIMĄ.
Bus renkama nauja Valdyba ir Revizijos 

Komisija ir svarstomi visi bėgamieji rei
kalai.

Nariai prašomi 'aktyviai dalyvauti.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

LEAMINGTON SPA

Pirmą kartą

Birželio 4 d., 3.30 vai. tautiečiai renkasi 
prie Brunswick Street kapinių vartų, kur 
bus a. a. Romualdo Strašinsko paminklo 
pašventinimas. Po to visi kviečiami į lie
tuviškas pamaldas už velionį 4.30 vai. šv. 
Petro bažnyčioje, Dormer Place. Tai pirmos 
čia liet, pamaldos. Tikimasi, kad toliau jos 
bus tęsiamos.

GLOUCESTERIS

VYSK. A. L. DEKSNYS ANGLIJOJE

Vyskupas čia atvyks birželio 9 d. Ap
lankys burmistrą ir kt. Birželio 10 d., 11.45 
vai., visi sutinkame ganytoją prie šv. Pet
ro bažnyčios, London Rd., ir 12 vai. prasi
dės vyskupo laikomos pamaldos, bus tei
kiamas sutvirtinimo sakramentas.Išpažin- 
čių nuo 11.30 vai. klauso svečias kun. dr. 
J. Sakevičius, MIC. Po pamaldų ukrainie
čių salėje bus priėmimas ir meninė dalis. 
Bažnyčioje ir salėje giesmes ir dainas so
lo išpildys Birutė Valterienė. Prisidės me
ninės pajėgos iš Londono, Derby ir vieti
nės.

Į pirmą tokį religinį - tautinį įvykį 
kviečiami visi ir iš visur.

Kurie nori dalyvauti priėmime, tegu 
skubiai praneša J. Vilimui, 18 Sinope St., 
Gloucester GLI 4AW, o dėl Sutvirtinimo 
kun Matuliui 16 Hound Rd., West Bridg- 
ford, Notts. NG 2 6AH. Tel. 865 738.

Leicesteryje

Vyskupas sutinkamas prie švč. Širdies 
bažnyčios Mere Rd„ birželio 11 d., 12.15

Gegužės 21 d., sekmadienį, britų radijas 
ir televizija pranešė apie įvykius Kaune, o 
jau pirmadienį visi didieji dienraščiai pla
čiai aprašė, kas dėjosi Lietuvoje, Kaune, ir 
todėl jau pirmadienio vakare buvo suorga
nizuota demonstracija prie rusų ambasa
dos. Prie šios demonstracijos prisidėjo uk
rainiečiai. Paminėtina, kad, nors ir labai 
per trumpą laiką, Londono lietuviai greit 
reagavo ir jų susirinko gražus būrelis.

Buvo iškelti plakatai, kaip „Laisvė Lie
tuvai“, „Žmogiškos aukos dega už laisvę 
Lietuvoje“ ir panašūs.

Staiga visiškai netikėtai buvo išmuštas 
Sovietų ambasados langas. Nei demonstra
cijos rengėjai, nei policija, kuri tą demonst
raciją prižiūrėjo, negalėjo nustatyti, kas tą 
langą išmušė. Lietuviai ir ukrainiečiai de
monstrantai to lango tikrai neišmušė. Kas 
jį išmušė? Reikia manyti, kad provokato
riai, kurie tuo veiksmu norėjo apjuodinti 
lietuvių vardą, o jeigu patys rusai savo lan
gus daužo, tai jie juos ir susidės, o mes 
tikime ir žinome, kad anksčiau ar vėliau 
bus antrasis Nuembergo teismas, keikiame 
buvo teisiami nacių karo nusikaltėliai ir 
kuriame rusai sėdėjo teisėjų suole.

Antrajame Nuembergo teisme maskoliš
ki nusikaltėliai sėdės kaltinamųjų suole, ir 
jų laukia toks pat likimas, kaip nacių nusi
kaltėlių. Jų taip pat laukia pavaškuotos vir
vės kilpa.

Panaši demonstracija vyko ir antradienio 
vakare.

(p.)

DERBY
MOTINOS DIENA

Gegužės 6 d. į Motinos dienos minėjimą 
suplaukė, sugūžėjo ne tik vietiniai, bet tu
rėta svečių iš Nottinghamo, Mansfieldo, 
Leicestenio, Birmiinghamo, na, ir gausi eks
kursija net iš tolimo Gloucesterio.

Minėjimą trumpu sveikinimo žodžiu ati
darė parapijos Tarybos pirmininkas Albi
nas Kulikauskas, pakviesdamas paskaitai 
kun. A. Gerybą. Prelegentas trumpai, bet 
gyvais, vaizdingais žodžiais aptarė dienos 
reikšmę. Išryškinęs motinos vargus, skaus
mus ir džiaugsmus, ypač pabrėžė jos indėlį 
religijos ir lietuvybės baruose. „Tauta ne- 
žlugs, kol pasaulyje išliks bent viena lietu
vė motina“, užtikrino kalbėtojas. Mirusių

motinų pagerbimo metu buvo uždegta sim
bolinė žvakutė ir išpildyta graži melodekla
macija, palydint tylia Marija, Marija mu
zika.

Su menine programa gražiai pasirodė 
Irenos Venckienės ir F. Ramonio paruošti 
vaikai, kurie išpildė montažą „Vaikai svei
kina mamytes“; mergaitės, tautiniais rūbais 
pasipuošusios, pašoko „Gėlių valsą“. Die
nai pritaikytus eilėraščius deklamavo Irena 
Bendikaitė ir mažoji Milda Zinkutė. Sesu
tės Zokaitės gražiai išp Idė jumoristinę poe
mą „Mamyčių padėjėjos“ ir pagrojo dūde
lėmis. Vytenis Zinkus paskambino Mozarto 
„Allegro“ ir kartu su F. Ramoniu išpildė 
puokštelę stilizuotų liaudies dainų. Moterų 
kvartetas svajingai sudainavo tris daineles, 
nuikeldamas klausytojus į seno Nemuno pa
krantes. Gyvu susidomėjimu ir džiaugsmu 
buvo sutiktas šokis „Gaidys“. Gaidžio pasi
pūtėlio rolę puikiai pavaizdavo Dana Ju- 
nokaitė, pagelbint būriui „vištų“.

Programos vedėja mokytoja Venckienė 
apdovanojama gėlėmis, o F. Ramoniui įteik
ta iš Lietuvos atvežta tautinė juostelė. Pa
dėkos žodį rengėjams! ir dalyviams tarė 
kapelionas S. Matulis, MIC, tir A. L. K. Ben
drijos pirmininkas J. Zokas. Minėjimas 
baigtas Tautos himnu.

Pakilioje ir draugiškoje nuotaikoje buvo 
išsikalbėta ir atsigaivinta alučiu. Grojant 
puikiai akordeono muzikai, svečiai ūžė, ba- 
liavojo, na. ir „tancių tunciavojo“. Skambė
jo dainos ir draugiški pašnekesiai iki vėly
vos nakties, ir dalyviai nenoromis skirstėsi 
į namus. Valio rengėjams ir sėkmės atei
čiai .

Jonas Zanavykas

PADĖKA

Už turtingą programą ir vaikų paruošimą 
mokytojai Irenai Venckienei ir muzikui F. 
Ramoniui reiškiame gilią padėką. Ačiū kun. 
Gerybai už išsamią paskaitą ir kapelionui 
S. Matuliui, MIC, už visokią paramą ir pa
skatinimą. Nuoširdžiai dėkojame Gilmai 
Zinkuvienei, gausiu darbu parėmusiai, ir 
dainininkėms Vaitkevičienei, Matčakienei 
Ir Damijonai tienei, praturtinusioms progra
mą ir pravedusioms loteriją.

Ypatingą pagarbą reiškiame tolimo Glou- 
cerio-Stroudo ekskursantams ir visiems 
tautiečiams, kurie gausiu atsilankymu pa
rėmėte mūsų kuklias pastangas.

Tarybos Valdyba

NOTTINQHAMAS
NOTTINGIIAMAS

JONINĖS

Nottihghamo L. A. S. Skyriaus Valdyba 
birželio 24 d. savo Klube „Napoleon“ rengia 

JONINES.
Bus pagerbti taip pat Petrai ir Antanai.
Vyrai už dalyvavimą moka 1 svarą, mo

terys 50 p.
Pradžia 7 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

vai., ir tuojau seks pamaldos. Išpažinčių 
klausys kun. dr. J. Sakevičius. MIC Po vys
kupo atlaikytų pamaldų priėmimas bažny
čios salėje su menine dalimi. Bažnyčioje 
ir salėje turėsime solistę Birutę Valterie- 
nę, kitų meninių pajėgų iš Londono, Derby 
ir kt.

Maloniai kviečiami vietiniai ir svečiai. 
Kurie dalyvaus priėmime, tegu skubiai 
praneša Aldonai Tūrienei, 26 Glenfield 
Crescent, Leicester LE3 8FH.

Kapelionas ir ALKB tarybos

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Skautišką parodą, įvykusią balandžio 22- 

29 d. d. Manchesteryje, nuoširdžiai parėmė 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba 20 svarų, D. Jalinskas iš Manches
ter™ 1 sv., Manchesterio „Živilės“ d-vės 
sesės uždirbo parodos metu 5,48 sv.

Skautiškas ačiū.
Rajono Skautų Vadija

VOKIETIJA
KELIONIŲ ĮSPŪDŽIAI

Balandžio 22 d. popietę buvo susirinkęs 
Muencheno jaunimas išgirsti savo draugų 
velykinių kelionių pasakojimo.

Studentai P. Nevulis ir Kr. Pauliukevi- 
čiūtė trumpai referavo apie jaunimo suva
žiavimą Huenfelde (IV 7-9). Ten buvo su
važiavę Vokietijos jaunimo atstovai ir kai 
kurie šokėjai, vykstantieji į Ameriką. Iš 
Muencheno, be P. Nevulio ir K. Pauliukevi- 
čiūtės, buvo nuvykę dar M. Dresleris, A. 
Gelžinytė ir D. žakytė. Suvažiavime buvo 
aptarta J'Kongreso programa, užpildytos 
anketos, kai kas informavo, kaip laikytis 
Amerikoje. Kun. B. Liubinas padarė Vo
kietijos lietuvių 'gyvenimo ir veiklos ap
žvalgą, kad nuvykęs mūsų jaunimas galėtų 
Amerikoje kitus informuoti.

Mokin. R. Pauliukevičiūtė su 30 gimna
zistų grupe skrido į Leningradą ir Maskvą. 
Pro Vilnių praskrido 9 km aukštyje ir Lie
tuvos nepamatė. Rusijos gamtovaizdyje kri
to jai į akis daug berželių... Leningradas ir 
jo žmonės patiko daug geriau už Maskvą. 
Leningradas turi savo seną stilių, Maskvoj 
nėra vieningo stiliaus.

Stud. J. Bielskutė ir mokyt. B. Girdvai- 
nytė lankėsi su 7-nių grupe Lietuvoje. Per 
11 dienų pamatė Vilnių, Kauną, Druskinin
kus, Trakus, Panevėžį ir kt. Jų įspūdžiai 
panašūs, kaip ir visų atsilankiusių Lietuvo
je. Naujiena, kad buvo nuvežti į Panevėžį, į 
garsųjį Miltinio dramos teatrą, kuris mū
siškiams padarė labai gerą įspūdį. Mokyt. 
Girdvainytė parodė savo gamybos skaidrių, 
kokių nerasi oficialiuose leidiniuose. Iš tėvų 
pasakojimų — kurie prieš daugiau kaip 25 
m. iš Lietuvos išvykę — ir iš knygų susida
rytasis vaizdas nepasitvirtino joms. Visai 
kas kita, kai savo akimis pamatai.

Po visų pranešimų ir paklausimų daugu
ma pasiskolino iš mūsų knygynėlio po vie
ną ar dvi 'knygas, nes nori Jaunimo Metais 
perskaityti jų mažai skaitomų lietuviškų 

Į knygų.

SUSIRINKUSIEJI NUTARĖ

Balandžio 15 d. įvyko visuotinis VLB 
Miesau apylinkės narių susirinkimas, ku
riam pirmininkavo Kl. Zakis, sekretoriavo 
J. Venys. Išrinkta nauja apylinkės vadovy
bė, kuri tą pačią dieną taip pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas Kl. Zakis, vicepirmi
ninkas ir iždininkas Ant. Banaitis ir sekre
torius J. Venys. Kontrolieriais perrinkti H. 
Žakienė ir Ant. Lankutis.

Nutarta šalia solidarumo įnašų mokėti 
dar >po 1 DM kas mėnuo, o kas gali ir dau
giau, apylinkės reikalams, sutvarkyti ir 
prižiūrėti mirusių tautiečių kapus, uoliai 
dalyvauti Europos lietuvių vyskupo A. L. 
Deksnio sutikime ir priėmime birželio 18 d. 
Elschbache, kur ikatal. parapijos bažnyčioje 
jis teiks sutvirtinimo sakramentą lietuvių 
vaikams.

Susirinkime dalyvavęs VLB Tarybos re
ferentas santykiams su apylinkėmis palai
kyti kun. Br. Liubinas išreiškė padėką VLB 
Tarybos rinkimų komisijos nariams už 
'kruopštų rinkimų pravedimą praėjusiais 
metais ir pasidžiaugė gausiu apylinkės na
rių dalyvavimu (90%) šiame susirinkime.

Po susirinkimo vyko draugiški pokalbiai 
prie alučio. Daugumas pageidavo, kad nau
joji valdyba vasarą suruoštų išvyką į gam
tą, įkur dalyvautų nariai su šeimomis.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS HUENFELDE

Balandžio 7-9 d. d. į Huenfeldą prie Ful- 
dos VLB Jaunimo sekcija buvo sukvietusi 
Vokietijos lietuvių jaunimo delegatus II 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese. Daly
vavo H. Bertulaitis, M. Dresleris, A. Her
manas, Juozas ir Stasys Jasulaičiai, P. Ne
vulis, A. Repšys, K. Sutkaitytė, M. šiušelis, 
A. Valiūnas, P. Veršelis, Kristina ir Roma
ną Žutautaitės. E. Baliulienė ir dr. B. Pal
tarokaitė pranešė, kad į kongresą negalės 
vykti, vienas suvažiavimo metu buvo išvy
kęs į okupuotąją Lietuvą, o 3 buvo sutruk
dyti egzaminų, šalia delegatų suvažiavime 
dar buvo 11 dalyvių, kurių dalis šią vasarą 
į JAV-bes vyks kaip šokėjai.

Programai vadovavo VLB Jaunimo sek
cijos valdybos reikalų vedėjas kun. V. Da
mijonaitis. Programos centre buvo kun. Br. 
Liubino paskaita apie Vokietijos lietuvius. 
Paskaitos metu buvo galima klausti čia pat 
vietoje ir tuoj pat diskutuoti, taip kad ji 
virto gyvu visų pokalbiu, užtrukusiu per 

keturias valandas. Jaunuoliai tuo būdu ga
vo išsamių informacijų apie praeities ir da
barties lietuviškąjį gyvenimą ir veiklą Vo
kietijoje. Paskaitą Jaunimo sekcija padau
gino ir įteikė visiems II PLJ kongreso dele
gatams.

Taip pat buvo išsamiai susipažinta su 
lietuviškomis nuotaikomis JAV-bėse. Tuo 
klausimu referavo prof. Vaišnys ir ponia iš 
New Haven, Con., šiuo metu gyveną Goet- 
tingene, kur profesorius dirba vieną se
mestrą tenykščiame universitete. Apie JAV 
ir Kanados lietuviškąjį gyvenimą taip pat 
painformavo ir P. Kolyčius, dirbąs Vasario 
16 gimnazijoj berniukų auklėtoju.

Buvo aptarti Vokietijos lietuvių jaunimo 
delegacijos techniškieji, ūkiškieji ir kitokie 
reikalai, pasidalyta darbais prieš kongresą, 
jo metu ir iš jo sugrįžus.

Suvažiavimui kun. V. Damijonaičio pa
rinktoji vieta Huenfelde pasirodė labai pa
togi ir patraukli. Kun. V. Damijonaitis taip 
pat pasirūpino ir suvažiavimo finansais, 
neprašydamas nei talkos, nei paramos iš 
VLB Valdybos. (VKV Informacijos)

ŠIAURĖS VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
EVANGELIKŲ SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimas įvyko gegužės 6-7 d. d. 
Hamburge, St. Andreas parapijos jaukiose 
patalpose. Iš visų Šiaurės Vokietijos kam
pelių suvažiavo 25 lietuviai evangelikai. 
Susirinkusius pasveikino R. Baltulis. Svei
kinimo žodyje jis pastebėjo, kad suvažiavi
mui tema pasirinkta: „Krikščionies atsako
mybė“.

Suvažiavimą raštu sveikino K. Dikšaitis, 
dekanas V. Šarka ir kiti. Jie palinkėjo „ge
ros nuotaikos, gražių užsimojimų bei kon
krečių žygių siekiant bendros idėjos, vys
tant krikščionišką veiklų Dievo garbei, Baž
nyčios santarvei, Lietuvos laisvei, krikščio
nių gerovei — visų mūsų sielų išganymui“.

Pasirinkome aktualią temą ir iškėlėme 
sau klausimą: ką mes turime daryti? šio 
svarbaus klausimo negalime išvengti. Savo 
laikysena duodame į tą klausimą teigiamą 
ar neigiamą atsakymą. Kaip mes, kol gy
vename, negalime apsieiti be oro, kaip hid- 
rografas oro drėgmę užrašo, taip mūsų gy
venimo etinis mastelis nematomai regist
ruoja mūsų atsakomybę. Mes nešame eti
nę atsakomybę. Šiandien mums kyla tas 
klausimas visu aštrumu. Praeityje šis klau
simas visiškai jokios svarbos nesudarė: at
sakymas ateidavo savaime. Primityvūs 
žmonės tokio klausimo visiškai nepažinojo. 
Gentis už individą atsakymą duodavo. Fak
tas, kad žmonės iki naujausių laikų buvo 
objektyvių jėgų nešami: valstybės, genties, 
o ypač religijos. Religija yra visų moralinių 
ryšių motina.

Naujieji laikai karūnuojami laisve. Kas 
turi laisvę, tas turi ir atsakomybę. Todėl 
mes ir norime apmąstyti savo krikščioniš
ką atsakomybę.

Suvažiavimas pradedamas kun. J. Sta
naičio pamaldėlėmis. Toliau seka K. Klum
bio paskaita. Referentas suskirstė atsako
mybę į tris grupes: 1. bendra visų žmonių 
atsakomybė. 2. pavienio žmogaus atsakomy
bė, 3. pasiruošimas sutikti Jėzų pareinant.

Antras kalbėtojas buvo Studienratas 
Muench, kuris bandė nušviesti krikščion'š- 
ką atsakomybę iš bažnyčios išstojusio. 
Kiekvienas žmogus turi atsakomybę. Tai 
yra reikalavimas, nes jis yra žmogus. Jis 
priverstas veikti. Jo veikimas tvarkomas 
nustatytų normų. Bendri veiksmai vieno ar 
kolektyvo bandomi iš vienos padėties į kitą 
formuoti. Krikščioniška atsakomybė yra 
jau tolimesnė klasifikacija, kuri stato žmo
gui reikalavimą, išplaukiantį iš žmogaus re
liginio supratimo. Krikščioniškos atsako
mybės pagrindas gali būti ir rūpestis arti
mu. Mes turime rūpintis artimo gėriu, bet 
ar mūsų visa visuomenė irgi neturi tai da
ryti? Iš to išeinant galime teigti, kad krikš
čioniškai 'atsakomybei įgyvendinti nereikia 
mums a) bažnyčių, b) krikščionybės. Kaip 
pavyzdį imkime žmones, kurie gyvena sto
vyklose. Jais rūpinasi vyriausybė ir jos or
ganizacijos. Bet mes taip pat nešame atsa
komybę. Tai yra bendras reikalavimas vi
siems. Tai yra sinonimas atsakomybės ir 
krikščioniškos atsakomybės, kurios negali 
išvengti ir iš bažnyčios išstoja asmenys.

Trečioje paskaitoje kun. A. Keleras at
kreipė klausytojų dėmesį, kad. kalbant apie 
atsakomybę, reikia kreipti dėmesį į mūsų 
laikus. Mes turime atsakomybę prieš save, 
bet krikščionies atsakomybė yra atkreipta 
į artimą. Mūsų krikščioniška veikla turi 
vertės. Kristus ne bažnyčią steigė, bet kvie
tė jį sekti. Daug atsirado sekėjų, kurie pa
tyrė Dievo meilę. Meilė vienų prie kito ar
tino. Šiais laikais per mažai rūpinamasi 
krikščionimis. Gėris žmones išveda iš kelio. 
Temos, kaip „Ne vien duona! Visi žmonės 
taps broliais!“, rodo atsakingi) žmonių su
sirūpinimą.

Po paskaitų buvo gyvos diskusijos. Jose 
buvo dar aiškiau išryškintas krikščioniškos 
atsakomybės reikalingumas.

Antroji suvažiavimo diena prasidėjo 9 
vai. ryto bendrais pusryčias. Po pusryčių 
tęsėsi diskusijos ir buvo kun. A. Kelerio 
paskaita „Liuteronų tikėjimas Lietuvoje" 
Paskaitininkas apibūdino nelengvą liutero
nų kelią. Ši paskaita bus netrukus išspaus
dinta „Svetyje“.

Po to buvo pamaldos, kurias atlaikė kun. 
Geležinis. Po pamaldų buvo bendri pietūs. 
Vėliau visi dar kartą susirinko pasisakyti 
ir iškelti pageidavimų. Kaip visuomet, žmo
nės Skirstėsi nenoromis.

R. Baliu’is

VAIKŲ VASAROS STOVYKLA
Balandžio 28 d. Romuvoje posėdžiavo 

VLB Valdyba. Svarstant vaikų vasaros sto
vyklos reikalus, dalyvavo VLB Tarybos re
ferentas vaikų reikalams tėv. Alf. Bernato
nis.

Nutarta lietuvių kilmės vaikų vasaros 
stovyklą šiais metais ruošti nuo liepos 23 
d. (sekmadienis) iki rugpiūčio 13 d. (sek
madienis) Romuvoje. Stovyklautojų am
žius — nuo 8 iki 13 metų. Stovyklos mokes
tis: už 1 vaiką 100 DM, už 2-rą iš tos pat 
šeimos vaiką 70 DM, už 3-čią ir sekančius 
vaikus — po 50 DM. Už stovykloje neišbūtą 
laiką pinigai negrąžinami.

Vaikus į stovyklą registruoti galima iki 
liepos 10 d. VLB Valdyboje, vietos apylin
kėse ir pas lietuvius kapelionus. Bus pasi
rūpinta geru maistu, įvairia programa bei 
pramogomis. (VKV Inform.)

ROMUVA PASIPUOŠ LIETUVIŠKU
KRYŽIUM

Stovykliniais laikais Seligenstadte buvo 
pastatytas lietuviškas kryžius-paminklas iš 
ąžuolo ir išstovėjo 22 metus. Dabar, vedant 
autostradų, jis buvo nuimtas ir padėtas į 
daržinę. įdomu, jog pirmieji tai pastebėjo 
Amerikos lietuviai. Buvę Seligenstadte sto
vyklos gyventojai Čikagoje sudarė komite
tą laiko apgadintam kryžiui atstatyti. Ka
dangi Seligenstadto apylinkės lietuvių ma
ža ar iš viso nėra, nutarta pervežti kryžių į 
Huettenfeklą ir juo papuošti Romuvos so
dybą bei Vasario 16 gimnaziją.

(VKV Inform.)

60 METŲ KUN. DR. JONUI PETRAIČIUI
Gegužės 1 d. sukako 60 metų amžiaus 

kun. dr. Jonui Petraičiui. Sukaktininkas 
yra jurbarkietis, kunigų seminariją baigęs 
Kaune ir Kauno bazilikoje įšventintas ku
nigu 1937 m. gegužės 22 d. Vėliau vikaravo 
toje pačioje bazilikoje, Šiauliuose ir kitose 
Kauno arkivyskupijos parapijose. DP sto
vyklų laikais buvo lietuvių kapelionu 
Muenchene. 1950 išvyko Romon ir ten An- 
gelikumo universitete įsigijo teologijos dak
taro laipsnį. Nuo 1955 m. rudens iki 1958 
m. rudens dėstė Vasario 16 gimnazijoje lo
tynų kalbą ir buvo jos katalikų kapelionu. 
Iš gimnazijos persikėlė į Memmingeną, kur 
dirbo iki 1971 m. ne tik sielovadoje, bet taip 
pat ir LB apylinkėje, visą laiką būdamas 
jos pirmininku. Dabar klebonauja šv. Lau
ryno parapijoje Kettwig-Mintarde, Koelno 
arkivyskupijoje, ir yra tos arkivyskupijos 
lietuvių kapelionas. (VKV Inform.)

50 METŲ KUN. VACLOVUI ŠARKAI
Neseniai iškilmingai paminėtas sidabri

nis kun. šarkos kunigystės jubiliejus, o 
dabar tenka jį vėl prisiminti, nes gegužės 
2 d. sulaukė 50 metų amžiaus. Kun. V. Šar
ka yra vienas judriausiųjų Vokietijos LB 
veikėjų, VLB Tarybos narys nuo 1956 m., 
Valdybos įgaliotinis prie Hamburgo ir Žem. 
Saksonijos vyriausybių, katalikų sielova
dininkas plačiuose Šiaurės Vokietijos plo
tuose.

Sukaki įninką pasveikino VLB Valdyba 
raštu. (VKV Inform.)

V. BARTUSEVIČIUS KALBĖS PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMUI

Vasario 16 gimnazijos mokytojas V. Bar
tusevičius, M. A., yra pakviestas liepos 3 d. 
II Pasaulio lietuvių jaunimo kongrese ati
darymo metu Čikagoje skaityti paskaitą te
ma „Išeivijos jaunimas ir pavergta Lietu
va“.

MIRUSIEJI
Julija Grigaliūnienė-Ostrauskaitė mirė 

gegužės 1 d. Frankfurto universiteto klini
kose. Palaidota gegužės 5 d. Huettenfelde. 
Gedulingas šv. mišias aukojo, laidojimo ap
eigas atliko ir pamokslą pasakė t. Alf. Ber
natonis, 4-rių Vasario 16 gimnazijos moki
nių patarnaujamas. Atsisveikinimo žodį 
prie kapo duobės tarė J. Lukošius.

Velionė buvo gimusi 1908 m. vasario 2 d. 
Rygoje. 1931-40 turėjo amerikiečių Fox fil
mų generalinę atstovybę Lietuvai. 1938 m. 
ištekėjo už St. Grigaliūno, Valstybės teatro 
sekretoriaus. Vokiečių okupacijos metu abu 
gyveno savo dvare Joniškio valse. Į Vokie
tiją atvyko 1944 m. Nuo 1950 m. iki mirties 
dirbo Fox filmų nuomoj imo skyriuje 
Frankfurte a. M. Kai velionės vynas Stasys 
Heidelbergo universitete įsigijo teisės dak
taro laipsnį, dirbo su žmona toje pačioje 
firmoje teisės skyriaus vedėju.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEAMINGTON SPA — birželio 4 d., 4.30 

vai. po pietų, šv. Petro bažnyčioje, 
Dormer Place.

COVENTRYJE — birželio 4 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAME — birželio 4 d., 11.15 
vai., Židinyje.

GLOUCESTERYJE — birželio 10 d., 11.45 
vai. Vyskupo A. Deksnio mišios vietos, 
Stroudo kolonijai ir svečiams.

LEICESTERYJE — birželio 11d., 12.15 vai., 
S. Heart. Mere Rd. Vyskupo A. Deks
nio mišios vietiniams lietuviams ir 
svečiams.

BRADFORDE — birželio 4 d., 12.30 v.
LEEDS — birželio 11 d., 3 v. p. p. H. Rosa

ry bažn.
BRADFORD — birželio 18 d„ 12.30 v.
NOTTINGHAME — birželio 25 d., 12.30 v., 

St. Patrie's bažn.
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