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JAU GIRTUOKLIAI IR VAGYS! LIETUVIAI KALIFORNIJOJE
Britų ..The Times" gegužės 26 d. išsi

spausdino pranešimą iš Maskvos, kuriame
atpasakojamos sovietinės Novosti agentū
ros viršininko Ivano Udalcovo mintys apie 
įvykius Kaune.

Udalcovas buvo suruošęs spaudos konfe
renciją tiems užsienio kraštų laikraštinin
kams, kurie susibūrė Maskvoje ryšium su 
prez. Nixono viešnage.

Pagal Udalcovą, nieko politiška nebuvę 
Kauno įvykiuose, nors pirmuosiuose prane
šimuose, paremtuose patikimais šaltiniais, 
politiniai motyvai buvo pabrėžti.

Areštuoti buvę tie, kurie ypač blogai el
gęsi. Udalcovo žodžiais. Kalantos laidotu
ves „maža grupė chuliganų bandė panau-

PASA U L YJE
— Lankydamasi Maskvoje dideliame 

laikrodžių fabrike, prez. Nixono žmoną jo 
direktorių apdovanojo Mickey Mouse laik
rodžiu. o direktorius ją — sidabriniu samo- 
varu.

— Astronomai atsidėję seka žvaigždę, 
esančią už daugiau kaip milijono šviesos 
metų nuo žemės, nes ji pasidarė ypač švie
si, taigi manoma, kad ji susprogo ir išdega, 
bet tas degimas turėjo prasidėti jau seniai, 
jeigu ji taip toli yra, tai šviesa tik dabar 
pasiekė (milijonas šviesos metų, o šviesa 
keliauja 186 tūikst. mylių per sekundę!).

— Britanijos parlamento užkandinėje 
per pastaruosius 5 metus buvo sudaužyta ar 
pavogta indų ir valgymo įrankių už 22.000 
svarų (vien pernai dingo 760 peilių ar ša
kučių, sudaužyta ar dingo 8.100 stiklų ir 
6.400 lėkščių, lėkštučių ir kitokių indų, iš 
viso beveik už 5.000 svarų, o kai pernai lie
pos mėn. kavinei buvo nupirkta nerūdija
mo plieno peilių, šakučių, šaukštų net už 
487 sv„ tai bematant dingo 1.885 gabalai už 
215 sv.).

— J Brightono (Britanija) vieną mokyk
lą susirinko apie 20 mamų, užrišo virve 
kiemo vartus, suplėšė mokinių protesto ei
tynėms pasiruoštuosius plakatus, išgėrė ar
batos, ir tuo pasibaigė visi mokinių pasi
ruošimai ir demonstracijos.

— Policijos tardytojas Slough mieste 
(Britanija) nutarė gėrimų draugams ati
duoti palaidoti Andį Andersoną, nudurtą 
bare, kuriame vakarais jis vis išgerdavo 
jau kiek metų, o ne dviems giminaičiams, 
nes, esą, geriau patenkinti 50 žmonių, o 
ne 2 (o tie gėrikai draugai ir pinigų laido
tuvėms surinko 113 svarų).

— JAV policija (FBI) iš fotografijų iš
aiškino, kad norintį kandidatuoti į prezi
dentus gubernatorių Wallace sunkiai sužei
dęs Bremeris buvo žmonių minioje, kai 
prez. Nixonas lankėsi Ottavoje, sukiojosi 
netoli Humphrey, kito norinčio kandidatuo
ti į prezidentus, kai jis kalbėjo Wisconsine, 
taip pat ir apie McGoverną, trečią norintį 
kandidatuoti.

— Užsieniuose supirkinėjąs gyvulius zoo
logijos sodams londoniškis agentas parsiga
beno nusipirkęs reumatizmu sergančią 
dramblę Elzę, kuri, pasirodo, per dieną su
ėdė 56 svarus morkų, dėžę obuolių, 20 kepa
lų duonos, 2 pyragaičius, 1Į balo šieno ir 2 
maišus kopūstų.

— Prez. Nixonas Sov. Sąjungos komunis
tų vadui Brežnevui padovanojo Kadila’ką jo 
automobilių kolekcijai (jis važinėjąs Rolls- 
Royce“ u, bet turįs ir Bentley, o Prancūzijos 
prez. Pompidou yra jam padovanojęs Cit
roen Maserati).

— Studentas Bruno de Collibus po grum
tynių pagaliau buvo areštuotas Bolognos 
(Italija) bažnyčioje, į kurią jis atėjo pa
maldų metu pižama apsirengęs.

— Bengladešoje pusei metų uždrausti 
streikai valstybinėje pramonėje, o kas ne
paklausys. gali gauti iki 5 metų kalėti.

— Suffolke (Britanija) žmogus 15 metų 
išlaikė laukinę antį, ta jam sudėjo daugiau 
kaip 600 kiaušinių, bet dabar nustojo dėti, 
užsiaugino antino plunksnas ir uodegą, ir 
še tau!

— Brazilijos Bahia valstijoje dėmėtąja 
šiltine mirė 90.

— Užimtosiose Pietų Vietnamo dalyse 
Šiaurės Vietnamo specialūs daliniai šaudo 
kaimų seniūnus ir buvusius valdininkus 
(be kita ko, tose srityse asmens dokumen
tai išduodami mėlyni Vietcongo nariams, 
geltoni kaimų eiliniams gyventojams, o 
raudoni buvusiems bet kokiems pareigū
nams).

— Frankfurte (Vokietija) policija apsu
po grupę teroristų, paieškomų ryšium su 6 
bombų sprogimais (4 tų sprogimų metu žu
vo. 40 sužeista), 4 suimti, vadas sužeistas.
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Darių ir Laimą Lapinskus, sulaukusius 
pirmagimio sūnaus Adriano Aro 

(busimojo kompozitoriaus), 
sveikina

Gajutė ir Vincent O'Brien

doti kaip progą įstatymams ir tvarkai pa
kenkti“. Daugumas areštuotųjų jau ir
anksčiau buvę bausti už girtavimą ir va
gystes.

Apie riaušes Kaune plačiau dar yra rašę 
britų „Catholic Herald" (gegužės 26 d.), 
„Baptist Times“ (gegužės 25 d.), trumpes
nius pranešimus išsispausdino „The Glas
gow Herald" (gegužės 22 d.), Newcastle- 
upon-Tyne „The Journal" (gegužės 22 d.), 
Cardiff „Western Mail" (gegužės 23 d.), 
Edinburgo „The Scotsman" (gegužės 22 
d.), Darlingtono „The Northern Echo" (ge
gužės 22 d.). Yorko „Yorkshire Evening 
Press" (gegužės 22 d.), „The Birmingham 
Post“ (gegužės 23 d.), Leeds „The York
shire Post" (gegužės 22 d.), Cardiff ..Wes
tern Mail" (gegužės 22 d.).

..Shields Gazette" ir ..Bath&Wilts Eve
ning Chronicle" gegužės 23 d. išsispausdino 
vedamuosius, abu maždaug vienodus, ry
šium su prez. Nixono kelione į Maskvą, ir 
juose, be kita ko, yra toks sakinys: „Kartu 
su žinia aipie Nixono kelionę atėjo žinia 
apie neramumus dar vienoje Sovietų Są
jungos Rytų Europos imperijos dalyje — 
Lietuvoje“.

„The Financial Times“ gegužės 26 d. dar 
kartą pateikė Kauno įvykių santrauką, su
minėjo, ką pasakė Udalcovas Vakarų žur
nalistams, po žodžio, kad vadinamieji chuli
ganai panaudojo laidotuvių progą riau
šėms sukelti, pridėdamas savo pastabą, kad 
tai yra įprastas sovietų žodis neramumus 
keliantiems apibūdinti, ir dar nurodyda
mas, kad kaip tik tomis riaušių dienomis 
Lietuvos Aukšč. tarybos pirmininko pava
duotojas Jonas Vildžiūnas radijo bangomis 
skelbė visai Europai, kokią didelę ekono
minę pažangą padarė Lietuva, įjungta į 
Sov. Sąjungą.

VOKIEČIŲ SPAUDA DĖL RIAUŠIŲ

Iš Vokietijos esame gavę keletą „Frank
furter Allgemeine Zeitung“ iškarpų, kurios 
rodo, kad R. Kalantos žuvimo ir Kauno 
riaušių reikalas vis iš naujo prisimenamas.

Pabrėžtinai rašoma apie pastiprinimus 
policijai, atsiųstus iš Kaukazo, apie para
šiutininkų ir saugumiečių dalinius. Nepa
tikimu laikomas dabar Maskvoje skelbia
masis teigimas, kad R. Kalanta buvęs dva
siškai nesveikas, kad visas reikalas nieko 
bendra neturįs su politika ar kad krimina
linis elementas suruošęs riaušes. Kaip kri
minalinis elementas galėjęs sutraukti tūks
tančius žmonių?

Bet laikraštis linkęs manyti, kad tai tik 
pradžia, kuri gali susilaukti tęsinio.

NEPAMIRŠTAMASIS BIRŽELIS
K. Jurgaitis pasakoja pergyvenimus...
Suaugau, subrendau, didžiausiam savo 

apmaudui pradedu senti, bet šalia kitų vai
kystėje išgyventų dalykų nepamiršiu nie
kados 1941-jų birželio. Buvau tada dar 
dvylikametis „politikas“, bet jau šiek tiek 
suvokiau įvykių svarbą ir raidą.

Prisimenu, kai darydavau rūpestingą 
veido išraišką, pavakariais vieškelio pusė
je suūžus mašinos motorui, kai vyriškai 
atsikosėjęs aiškindavau jaunesniajam bro
liukui, kodėl vakarais reikėdavo eiti j krū
muose padarytą slėptuvę miegoti.

Dalykai, deja, dėjosi tokie nesudėtingi ir 
aiškūs, kad ne tik man, bet ir mano šešia
mečių! broliukui buvo aišku, ko reikia bi
joti. Tai — rusų. Tai jie išvežė Sibiran ge
rąją tetulę su dėde, kurie dažnai atvyk
davo į svečius ir atveždavo įvairiausių ska
nėstų; jie išvežė gretimos mokyklos moky
toją, kaimyną girininką, kurio išvežimo ei
gą mums iš savo slėptuvės buvo galima 
stebėti. Rytą, vos švintant, pasigirdo vieš
keliu mašinos burzgesys; pasuko į girinin
ko kiemą, iš sunkvežimių kėbulo iššoko 
astuoni kareiviai ir ristele nubėgo, apsup
dami namą. Po kurio laiko pasigirdo ne 
laiku sužadintų vaikų klyksmas ir grau
dus, širdį veriantis šuns staugimas. Pasi
girdo šūvis, matyti, skirtas šuniui, bet blo
gai pataikytas, nes šuo aikčiodamas nubė
go už kelių šimtų metrų į karklyną ir iš 
ten dar graudžiau staugė, atsiliepdamas į 
vaikų verksmų.

Motina verkė, laikydama rankose patį 
jauniausiąjį broliuką; vyresnysis, prisi
glaudęs prie jos, šniurkštė nosimi, o aš, 
vyriškai susirūpinęs, suraukęs antakius, 
sekiau su tėvu girininko kiemą, kuris lo
moje nuo mūsų gerai matėsi. Man buvo la
bai apmaudu, kodėl tėvas neina gelbėti gi
rininko. Čia pat šalia slėptuvės, kuri buvo 
įrengta po krūmais, sename kelme buvo 
tėvo paslėptas nuplautu vamzdžiu šautu
vas. Su šitokia jėga, man atrodė, buvo ga
lima eiti ir apginti girininką. — Tą diena 
namo nuėjo tik tėvas su motina pasišerti 

gyvulių, o mes, vaikai, likomės visą dieną

PROTESTUOJA
Ryšium su riaušėmis Kaune mūsų ben

dradarbis Vyt. Kašelion.is, ’be kita ko, pra
neša:

Pirmadienio 11 vai. prie Federal Buil
ding pastato, kuriame yra užsienio pasų 
agentūra ir eilė kitų svarbių valstybinių 
įstaigų, jau vaikščiojo apie 200-250 lietu
vių, nešini apie 30 ar daugiau plakatų, šau
kiančių: Laisvės Lietuvai! Ir lietuviai, nori 
lygių teisių. Rusai draudžia tikėti Dievą. 
Rusai, lauk iš Lietuvos! Sovietų Rusijoj 
persekiojami žydai ir lietuviai. R. Kalanta 
susidegino, protestuodamas prieš Lietuvos 
Okupaciją. Lietuvis Kalanta mirė kankinio 
mirtimi už religiją. R. Kalanta įrodė, kad 
lietuvių negalima nugalėti. Pasauli, išgirski

■ lietuvių laisvės šauksmą. Irt. t.

Pagrindinės amerikiečių spaudos antraštės
Rytinėse gegužės 22 d. laidose amerikie

čių laikraščiai įdėjo pagrindinius, iš tolo 
matomus, šūksnius. Sakysime, didžiausias 
„Los Angeles Times“, turintis netoli mili
jono egz. tiražą, per visą pirmą puslapį: 
Russ Quell Riot (Rusai malšina sukilimą). 
Hundreds Arrested in Lithuania (Šimtai 
areštuoti Lietuvoje). Apačioje įdėtas Lietu
vos žemėlapis su ryškiai pažymėtu vienin-

KOMISI.IOS PRANEŠIMAS

Antrašte „Kauno miesto prokuratūroje" 
vilniškė „Tiesa“ gegužės 21 d.- iš „Kauno 
tiesos" persispausdino tokį pranešimą:

„Ryšium su gautais klausimais dėl R. 
Kalantos savižudybės 1972 m. gegužės 14 d. 
Kauno muzikinio teatro sodelyje, miesto 
prokuratūra praneša, kad šis įvykis tiria
mas. Tardymo organų nutarimu paskirtos 
ekspertizės, jų tarpe teismo medicininė.

„Ekspertų psichiatrų komisija, kurią su
daro J. Andriuškevičienė — psichiatrė, Vil
niaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto 
medicinos fakulteto docentė, V Berneris — 
Respublikinės Kauno psichoneurologinės li
goninės vyriausiasis gydytojas, A. Dauk
šienė — tos pat ligoninės vyriausiojo gydy
tojo pavaduotoja, J. Gutmanas — Lietuvos 
TSR Sveikatos apsaugos ministerijos vy
riausiasis psichiatras, J. šurkus — psichiat
ras, Kauno Medicinos instituto profesorius, 
atliko teismo psichiatrinę ekspertizę ir, 
ištyrę turimus dokumentus, R. Kalantos už
rašus, laiškus, piešinius, klasės darbus, o 
taip pat priėmę dėmesin jo tėvų, mokytojų, 
draugų parodymus, padarė išvadą, kad R. 
Kalanta buvo psichiškai sergąs žmogus ir 
nusižudė, būdamas liguistoje būsenoje“. 

slėptuvėje. Kitą dieną ėjome namo visi, 
bet dairydamiesi, atsargiai. Taip slinko 
dienos, grėsmingos, pilkos.

Ir vieną rytą neįprastai anksti buvome 
pažadinti sprogimų. Visai pažeme praskri
do vienas po kito keli kryžiais pažymėti 
lėktuvai, ir vėl ėmė dunksėti sprogimai. 
Tėvas susilenkęs nubrido rugių lauku kaž
kur ir grįžo tik po pietų. Bet grįžo jau ne
be susilenkęs, o visai stačias, šypsodama
sis pilna burna ir rankoje nešėsi jau kitą 
rusišką šautuvą. „Karas“, pasakė jis, ir su 
tuo žodžiu tarsi buvo pasakyta viskas, nuo 
ko buvo galima laisvai atsikvėpti. Ta diena 
praėjo ramiai, o kitą dieną vieškeliu pasi
pylė rusų kareiviai. Dulkini, kai kurie ba
si. be kepurių; protarpiais būreliais jojo 
raiti, ir visi skubėjo į rytus, per Dubysos 
tiltą. Apie pietus, kažkieno įsakymu, jie 
susisprogdino tiltą kaip tik tuo mementu, 
kai juo ėjo masė kareivių.

Jau kitą dieną, nors aplinkui dar girdė
josi paskiri šūviai, aš, niekam nieko nesa
kęs, nubėgau miestelin. Šaulių daržely ant 
aukšto stiebo plevėsavo lietuviška trispal
vė, o pasilipęs ant kėdės progimnazijos di
rektorius sakė kalbą. Gerai nesupratau 
kalbos turinio ir manau, kad daug kas ne
suprato ir net nesistengė suprasti, nes ap
link girdėjosi pusbalsės dainos, džiaugsmo 
ašaromis atmieštas juokas, o keisčiausia 
tai, kad kitoje pusėje tvoros, šventoriuje, 
susikibę keturi ar penki vyrai šoko. Juok
damiesi ir tuo kartu su ant skruostų išsiri
tusiomis ašaromis, šoko nesutardami, — 
kas aukštyn, kas žemyn, ir su jais... mano 
tėvas! Pagaliau tėvas, ar mane pamatęs, ar 
susipratęs ten esant šakiui netinkamą vie
tą, pasileido iš ratelio ir puolėsi mane bar
ti, ko gi aš tokiu laiku einu iš namų.

Deja, trispalvė plevėsavo neilgai, gal dvi 
ar tris dienas, žmonės aprimo džiaugęsi, o 
po kiek laiko paplito su kartėliu dainuoja
ma dainelė: „Dvi birbynės, vienas tonas, 
čia Berlynas, ten Maskva: viens raudonas 
kaip šėtonas, kitas rudas kaip šuva“.

(Lietuvis Baden IVuerttemberge)

teitu Lietuvos miestu: Kaunas, jį storai pa
braukus. Toliau matyti miestas: Moscow, 
visai nepabrauktas.

Tekste rašoma, kad šiuo laiku, kai JAV 
prezidentas lankosi Maskvoje, 300.000 gy
ventojų turinčiame Lietuvos mieste Kaune 
susidegino 20 metų fabriko darbininkas Ro
manas Kalanta. Riaušės kilo jo liaidotuvaų 
metu. Vienas policininkas užmuštas akme
nimis, šimtai demonstrantų areštuoti. Su
kilimo numalšinimui rusai pasiuntė sunkiai 
ginkluotus dalinius.

Rašinio autorius Murray Seeger, rašan
tis iš Maskvos, sako, kad daugiausia de
monstravo jauni žmonės ir kad Lietuva bu
vo Sovietų Rusijos pavergta 1940 metais.

[domu ir mums įsidėmėtina, kad apie 
Lietuvą kalba kaip atskirą valstybę, kas 
paskutiniu laiku amerikiečių spaudoje re
toka: dažnai pažymėdavo, kad Lietuva įsi
jungusi j Sov. Rusiją ar pan.

Tos dienos kitas stambus Los Angelėje iš
leidžiamas amerikiečių dienraštis „Herald 
Examiner“ užvardijo: Lithuanian Rioters 
Ask Freedom (Lietuviai sukilėliai reika
lauja laisvės).

Išplatinta daugybė atsišaukimų
Demonstrantai svetimiesiems dalijo tai

syklingą anglų kalba parašytus, gerai at
spausdintus (taip greitai!) atsišaukimus,

SEPTYNIOS dienos
Mes dirbsime taikai stiprinti

Tad žodžiai prez. Nixono, pasakyti Mas
kvoje pasirašant susitarimą, apribojantį 
gintis skirtų raketų skaičių (kiekvienas 
kraštas turės ne daugiau kaip po du rake
tų laukus, ne daugiau kaip po 100 raketų 
kiekviename) ir taip pat puolamųjų.

Pasitarimai dėl to užtruko apie pustrečių 
metų.

Prezidentas pasirašė ir daugiau susitari
mų. bet. šis laikomas svarbiausiu, nes šitos 
rūšies ginki avimasis yra labai brangus.

Pasitraukė von Braunas
Raketų specialistas dr. Wemheris von 

Braunas, ligi šiol tvarkęs skridimų j mėnulį 
programą, pasitraukia iš tos vietos ir eina 
dirbti į specialių projektų vykdymo pramo
nę.

Pagal jo projektą praeito karo metu, be 
kita ko, V2 bombos skraidė į Britaniją.

Sąlygos išvažiuoti
Ligi šiol iš Rytų Vokietijos ar Rytų Ber

lyno galėjo į vakarines dalis išvažiuoti gi
minių aplankyti kuria nors ypatinga proga 
tik pensijinio amžiaus žmonės.

Pagal naująjį susitarimą tarp abiejų Vo
kietijų ta sąlyga panaikinama: bus galima 
išvažiuoti1 rimtu reikalu be amžiaus apribo
jimų. O rimtas reikalas — gimimas, vedy
bos, sunki ligas mirtis.

Mirė VVindsoro kunigaikštis
Mirė Prancūzijoje gyvenęs Windsoro ku

nigaikštis, trumpą laiką buvęs Britanijos 
karalium Edwardu VIII, bet pasitraukęs ir 
užleidęs sostą savo broliui, karaliavusiam 
Jurgio VI vardu.

Pagrindinė krizės priežastis ’buvo jo pa
siryžimas vesti ne tik ne karališkos gimi
nės. bet net išsiskyrusią moterį. Jis turėjo 
gyventi tremtyje.

Palaidotas Britanijoje.

Prisiderinama prie sutarties
JAV vyriausybė paskubėjo jau sustabdy

ti antiraketinių ginklų bazės įrengimų sta
tybą Montanoje ir nebetyrinėti galimybių 
tokias bazes rengti Missouryje ir Wyomin- 
ge. Tokiam Skubumui sustabdyti darbą pa
grindą sudarė Maskvoje pasirašytoji sutar
tis.

Bet įsakyta pradėti ruošti planą apsupti 
raketomis Vašingtoną.

Paliaubos Airijoje
Oficialusis IRA sparnas Airijos sostinėje, 

Dubline, paskelbė, kad pradedamos paliau
bos šiaurės Airijoje.

Šitai daroma norint išvengti sektarinių 
kovų. O toks pavojus kyla, kadangi šiau
rės Airijos protestantai suorganizavo kari
nius dalinius, pasiryžusius pradėti karą su 
katalikiškais IRA daliniais, kurie dabar 
vykdo terorą ir turi simpatijų katalikiškuo
se rajonuose.

Prieš atominius karus
Prez. Nixonas sutarė su Sov. Sąjungos 

vadais, kad abi pusės darys viską, idant 
būtų išvengta karinių susirėmimų ir atomi
nio karo.

Šitai yra pareikšta baigiamajame pasita
rimų dokumente.

pranešančius, kad Sovietų Rusijos komu
nistų partijos pirmasis sekretorius Leonid
Ereznev pasiuntė į Lietuvą parašiutininkus 
sukilėliams malšinti. Lietuviai protestuoja 
prieš priverstinį jungą, slegiantį Lietuvą, 
ir visus kviečia siųsti telegramas Preziden
tui Nixonui į United States Embassy Mos
cow, prašant pasmerkti sovietinių rusų 
vartojamą brutalumo taktiką prieš lietu
vius. Pasirašė: Lithuanian American Youth 
Council, Los Angeles, Calif.

Trečiadinj. gegužės 24 d. vakare numa
tyta kita demonstracija kitoje vietoje.

PASIŲSTA PREZIDENTUI

JAV ambasadorius Londone Annenber- 
gas painformavo DBL Sąjungą, kad jos va
dovybės laiškas ryšium su R. Kalantos mir
tim ir riaušėmis Kaune pasiųstas per Mas
kvos ambasadą ten viešėjusiam prez. Nixo- 
nui.

Laiško tekstų jau esame spausdinęs! „Eu
ropos Lietuvyje“.

DAINŲ ŠVENTĖ VINGIO PARKE

Vingio parke Vilniuje buvo suruošta dai
nų šventė.

Joje dalyvavo daugiau kaip 4.500 daini
ninkų iš Vilniaus — vietiniai chorai.

Vadai j Ameriką
Prez. Nixonas užsikvietė 8 dienų vizitui 

Sov. Sąjungos vadus Brežnevą, Podgorną 
ir Kosyginą.

Nenustatytas laikas, ’bet spėjama, kad 
kviečiama lapkričio mėn., po rinkimų.

Cenzūros neleista
„Pravda" išsispausdino prez. Nixono tele

vizijoje pasakytą kalbą, bet su tam tikrais 
praleidimais, kurie laikomi esminiais. Pvz., 
praleista:

„Didžiosios tautos dažnai būna įtraukda
mos į karą prieš jų norą, kilus nesusiprati
mams tarp mažųjų tautų".

„Turėtų būti susilaikoma nuo tokių 
veiksmų, kaip tiekti ginklus, kas gali pa
kenkti ūkinės pažangos siekiančių kraštų 
taikai“.

„Mes mylime savo asmens laisvę. Mes ir 
kovotume ginti jai, jeigu reikėtų, kaip tai 
jau esame darę“.

Teroristiniai samdiniai
Atskridę per Prancūziją, 3 teroristai, dir

bantieji arabams, Tel Avivo (Izraelis) aero
drome pradėjo šaudyti iš lėktuvo išlipusius 
keleivius. Žuvo 26, sužeisti 35, iš jų 25 rim
tai.

Du teroristai žuvo, vienas suimtas.
Visi jie — japonai, teroristinės vadina

mosios raudonosios armijos nariai.

Karališkas priėmimas
Grįždamas iš Sov. Sąjungos, prez. Nixo- 

nas karališkai buvo priimtas Persijos (Ira
no) šacho.

Prezidentas painformavęs šachą apie pa
sitarimus Maskvoje.

Didžiuma prieš mažumą
Burundyje (Afrikoje) daugumą sudaran

ti hutu giminė išskerdusi apie 50 tūkst. 
tutsi giminės žmonių.

Tutsi — šviesiausia giminė, kuri ir val
dė.

Ir Lenkijoje
Prez. Nixonas buvo trumpam nuskridęs 

ir į Lenkiją.

Tik ne rusiškus
Kinija įsileisianti Lenkijos ir Rytų Vo- 

k'etijos laivus į savo uostus su kroviniais 
šiaurės Vietnamu!. Bet rusiškų laivų neįsi- 
teisianti.
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LIETUVOS PILYS JŪRŲ SKAUTAI
Tritomė „Lietuvos TSR istorija“ buvo 

parašyta pagal Maskvos nustatytą planą, 
prisilaikant nurodymų (pagal panašų šab
loną buvo rašomos ir kitų Baltijos kraštų 
istorijos). Kad uždavinys būtų atliktas kaip 
reikiant, darbą prižiūrėjo visiškai patiki
mas žmogus — Juozas Žiugžda, pasitikėji
mą užgrūd.nęs savo buvimu Sov. Sąjungoje 
karo metu.

Istorinių veikalų rašymas su ta tritome 
istorija toli gražu nesibaigė. Greičiau jis 
kaip tik buvo rimtai pradėtas, kai ta pa
grindinė tritomė buvo baigta. Po to jau bu
vo išleista apsčiai istorinių monografijų, 
kuriose istorikai, 'be abejo, atsektų anoje 
tritomėje reiškiamąjį siūlą, bet tie nauj.eji 
darbai yra kur kas laisviau parašyti, be 
taip aiškiai prasikišančios propagandos. 
Toms gausioms monografijoms gal visiškai 
tiktų V. Pašutos atsakymas užsieniuose gy
venantiems lietuviams istorikams, kritika
vusiems jo veikalą „Lietuvos valstybės su
sidarymas“. Savo veikalo lietuv.ško verti
mo įžangoje jis, be kita ko, saiko: „Teigia
mai įvertinę knygą, jie stengiasi priešpa
statyti ją kitų Lietuvos tarybinių istorikų 
darbams. Tai negražus mėginimas; mano 
darbas parašytas, sutartinai sprendžiant 
problemas su Lietuvos, Rusijos, Lenkijos ir 
kitais istorikais marksistais. Beje, tai su
pranta tie lietuviai užsieniečiai istorikai 
(pavyzdžiui, M. Gimbutienė), kurie pirmi
nių šaltinių žinias vertina labiau už antiko
munizmo mitus“. Be Markso kurios nors 
citatos ar be marksistinio apibendrinimo 
ne visos tos monografijos išsiverčia, bet 
jomis galima džiaugtis iš esmės, kaip pra
eities kruopštaus tyrinėjimo rezultatais.

Viena naujausių tokių monografijų yra 
Lietuvos pilys, stambi (304 psl.), iliustruo
ta, gražiai išleista knyga, parašyta kolek
tyvo.

Pilys yra matomoji krašto praeities, jos 
istorijos liekana. Kurios jų išliko, šiandien 
eina tik liudininko pareigas, bet nebe tas, 
kurioms jos buvo skirtos. Pilys šiandien jau 
nebegali būti gynybos atsparos taškai. Bet 
kaip apie praeities laikus pasakoj an tieji pa
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| PIRMIEJI SMŪGIAI |
f ANICETAS BUČYS f

Keturių veiksmų drama

Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

ASMENYS:

1. BALČIŪNAS — ūkininkas,
2. BALČIŪNIENĖ — jo žmona,
3. MARYTĖ — duktė, mokytoja,
4. ALGIMANTAS — sūnus, karininkas,
5. VYTAUTAS TAUTVILĄ — agronomas,
6. AGOTA ■— Balčiūnų samdinė,
7. MOTIEJUS ROIKA — Balčiūnų samdinys,
8. ZIGMAS — Motiejaus brolis.

PIRMAS VEIKSMAS

Balčiūnų kiemas. Dešinėje namų dalis su prie
bučiu. Kairėje medis ir prie jo suolas. Giliau kry
žius, tvorelė ir vaizdas gilumon. Popietis.

ALGIMANTAS Vyriausybė išsiaiškins. Nėra jo
kių rimtų faktų.

BALČIŪNAS Faktas tas: velnią įsileido į bažny
čią, o tas dabar lipa ant altoriaus.

MOTIEJUS Neužlips, mes turime šventinto van
dens!
(Vėl visi juokiasi)

BALČIŪNAS (vėl surimtėjęs) Taip, Motiejau, no
rėjai pasakyti, kad dabar mes turime pakanka
mai švino. Užpiltume, kaip nepriklausomybės 
kovose. (Apsidairydamas) O kol kas toks gra
žus popietis. (Gyvai) Eikim, sūnau, laukų ap
žiūrėti. (Giliai įkvėpdamas) Tik patrauk orą 
į plaučius. Sodas ir laukai medumi kvepia. Ei
nam atsigaivinti! (Padėjęs ranką ant Algiman
to peties, išveda jį kairėn).

3 scena

MOTIEJUS (patenkintas nusirąžo, sėdasi ant 
suolo ir, paėmęs armoniką, bando balsus). 
(Iš dešinės ateina Agota su kibiru rankoje).

1 scena

(Motiejus sėdi ant suolo ir taiso armonikų. Iš 
namų išeina Algimantas).
ALGIMANTAS Tai ką, Motiejau, armoniką tai

sai?
MOTIEJUS Taip, ponas leitenante. Vienas balsas 

parpė. Sutaisiau.
ALGIMANTAS Labai gerai, tik vadink mane var

du, o laipsnius pamirškime.
MOTIEJUS Negaliu pamiršti. Dar neseniai iš ka

riuomenės grįžau. Dabar įstojau į šaulių būrį.
ALGIMANTAS Bravo vyras!

(Iš namų išeina Balčiūnas).

2 scena

BALČIŪNAS Na, vyrai, kas girdėti?
ALGIMANTAS Motiejus į šaulių būrį įstojęs!
BALČIŪNAS Taip? Jis vyras vienu žodžiu! Dar

be neatsilieka ir kariško mokslo nepamiršta.
ALGIMANTAS Kariuomenė petys į petį su Šau

lių Sąjunga! Ar taip, Motiejau?
MOTIEJUS (atsistojęs ir atiduodamas pagarbų) 

Taip, tamsta leitenante!
(Visi patenkinti juokiasi).

BALČIŪNAS Juokas juoku, bet ta dabartinė pa
dėtis man nepatinka. Tos bazės mūsų žemėje, 
kaip koks skaudulys kūne. Kad ir dabar ta isto
rija apie pagrobtus raudonarmiečius. Mes visi 
žinome, kad tai yra melas, o jie iš to daro tarp
tautinį skandalą. Iššaukė mūsų ministerius į 
Maskvą.

4 scena

AGOTA (prisėlinusi prie Motiejaus) Motiejuk, ar 
eisi į gegužinę?

MOTIEJUS O kas tau rūpi, kur aš eisiu?
AGOTA Aš maniau, kad gal ir manęs nepamirš

tum?
MOTIEJUS Tai ką, šokti nori?
AGOTA Norėčiau... su tavimi...
MOTIEJUS Ką? Su manimi? Jei nori, eik ir šok, 

tik be manęs.
AGOTA Kaip aš viena? Nejuokauk, Motiejuk. 

Aš rimtai...
MOTIEJUS Jei taip, tai nusiblizgink savo klumpes.
AGOTA Tai paimsi mane?
MOTIEJUS Pašokdinsiu taip, kad net klumpinės 

suskils.
AGOTA Ką tu, Motiejuk, juk aš ne su klumputėm 

į gegužinę. Užsidėsiu savo geriausius batukus. 
Bet labai smarkiai nešokdink. Gražiai ir iš lė
to.

MOTIEJUS Aš tave kaip viesulas pasuksiu, žinai, 
kai mano rankose atsidursi, tai nuo žemės kaip 
plunksna pakilsi!

AGOTA Motiejuk, prižadėk gražiai.
MOTIEJUS Jei grįžtant pabučiuosi.
AGOTA Ką tu, Motiejuk, aš ne tokia.
MOTIEJUS Gerai jau, gerai.
AGOTA Tai prižadi?
MOTIEJUS Viskas bus, kaip tu nori.
AGOTA O, Motiejuk, tik nepamiršk. (Išbėga kai

rėn)

5 scena

(Motiejus vėl pradeda groti. Iš namų išeina 
Marytė. Motiejus, pamatęs Marytę, nustoja grojęs).

6 scena

MARYTĖ Kodėl nustojai, Motiejau? Grok.
MOTIEJUS Gal panelei nepatinka?
MARYTĖ Patinka. Groji, kaip tikras muzikantas.
MOTIEJUS Toks iš manęs muzikantas! Tik pirš

tus po darbo pamiklinu, kad visai nesurambė- 
tų.

MARYTĖ Pagrok, Motiejuk. Man šiandien labai 
linksma. Aš noriu šokti, dainuoti.
(Motiejus ima groti. Marytė lėtai pradeda šokį. 

Grįžta Agota su kibiru).

7 scena

MARYTĖ Agotėle, pašokim. (Pagriebia Agota 
ir pradeda jų šokdinti).

AGOTA Panele mokytoja, kibiras, kibiras!
(Abi šokit ir juokiasi)
(Iš kairės pasirodo Zigmas Roika).
(Marytė, pamačiusi Roikų, nustoja šokti ir pa

leidžia A gotų, kuri išbėga dešinėn).
(Motiejus nustoja groti).

8 scena

ZIGMAS Ehe, laba diena.
MARYTĖ Laba diena.
ZIGMAS Ehe, seniai aš jūsų nemačiau, panele 

Maryte.
MARYTĖ Taip, pamiršote bendramokslius.
ZIGMAS Pasirodo, jūs dar atsimenate. Ehe, labai 

malonu. Aš, Kaune būdamas, dažnai apie jus 
pagalvojau.

MARYTĖ Taip?
ZIGMAS Ehe, o dabar girdėjau, jūs jau mokyto

ja. Padarėte karjerą.
MARYTĖ šiokia tokia profesija. O kaip ponas 

Roika gyvenate?
ZIGMAS Ehe, poniškai. Sostinėje, taip sakant. O 

dabar atostogų parvažiavau.
MARYTĖ Tarnaujate?
ZIGMAS Studijuoju!
MARYTĖ Universitete? Bet jūs čia gimnazijos ne

baigėte?
ZIGMAS Ehe, gimnazija — mergaitėms. Aš tie

siai į univerką.
MARYTĖ Laisvu klausytoju? Ką jau tokio pasi

rinkote?
ZIGMAS Daug pasirinkau. Ehe, įvairių paskaitų 

klausau. Ilga istorija. Ehe, jei norėtumėte, galė
čiau papasakoti. (Mėgina paimti Marytę už pa
rankės).

MARYTĖ (nesileisdama) Labai įdomu. Bet čia, 
štai, Motiejus, su juo, manau, norėsite pasikal
bėti?

ZIGMAS E, aš buvau jį sutikęs Kaune, kai jis bu
vo kariuomenėje, ir šiandien, sakau, aplankysiu.

MARYTĖ Labai puiku, kad nepamirštate. Tai kol 
kas. Atsiprašau. (Nubėga į namus).

(Bus daugiau)

minklai jos yra ir turi būti branginamos, 
ir akivaizdus tokio branginimo įrodymas 
yra ši pilių monografija.

Veikalą paruošė Mokslų akademijos isto
rijos institutas. Jo atsakomasis redaktorius 
yra dr. Juozas Jurginis, šiuo metu, tur būt, 
pats aktyviausias istorikas Lietuvoje, pats 
rašąs, kitų raštus redaguojąs, sugalvojus 
ir paleidžiąs apyvarton įvairių leidinių se
rijas, praturtinančias istorinių knygų lenty
nas kai kuriais atvejais dažnai ypač retais 
leidiniais.

Be J. Jurginio, šioje kolektyvinėje mono
grafijoje rašo M. Jučas, A. Tautavičius, R. 
Batūra, E. Budreika, I. Jučienė, B. Krū
minis, S. Mikulionis, K. Mekas, S. Pinkus.

Rašoma pirmiausia apie Vilniaus pilis. 
Trakuose irgi būta pusiasalio ir salos pilių. 
Kitos knygoje aprašomos pilys yra Kauno, 
Medininkų, Nemuno žemupio (pilys), Rau- 
donės, Panemunės, Raudondvario, Liškia
vos. Biržų ir Klaipėdos.

Apie Lietuvos pilis yra rašę ir kiti isto
rikai. Jų medžiaga, aišku, čia panaudota. 
Bet kai kurie knygoje skelbiamieji tyrinė
jimų ir kasinėjimų duomenys yra paties 
paskutiniojo laiko, surinkti tų pačių isto
rikų ir archeologų po pastarojo karo. Kai 
kurios pilys dabar konservuotos ir restau
ruotos. Vilniaus, Trakų ir Kauno pilys pa
verstos muziejais.

k. pi.

NAUJA BALTUON1O PARODA

B. Baltuonis yra medžio šaknų skulpto
rius.

Neseniai Chicagoje „Laiškai Lietuviams“ 
žurnalas buvo suorganizavęs jo darbų pa
rodą.

Dabar, gegužės mėn., 15 jo darbų buvo 
išstatyta Beverley meno galerijoje.

„LIETUVA“ BIULETENIS

Chicagos lietuvių filatelistų draugija 
„Lietuva“ išleido savo biuletenio 1972 m. 
kovo-balandžio Nr. 2 (151).

Šiemet sukako 50 m., kai įsteigtas pir
masis jūrų skautų vienetas Lietuvoje. Tad 
sukakties proga žvilgterėkime į praeitį ir 
susipažinkime su jūrų skautų veikla.

Pirmąją vandens skautų L. K. Algiman
to draugovę Kaune suorganizavo broliai 
Jurgėlos (Jurgelevičiai) 1922 m. kovo 12 d. 
Pirmuoju draugininku buvo Julius Jurgė- 
la, o valčių vadais Jaruševičius, Damaus
kas, Vojevodskis, Labanauskas ir Mošins- 
kis. Įsikūrusius jūrų skautus medžiagiškai 
ir moraliai rėmė Kauno Jachtklubas. 1923 
m. dalis vadų dalyvavo Klaipėdos atvada
vime. Jūrų skautai dalyvavo Lietuvos Jū
rininkų s-gos ir L. Moterų Tau tina am Lai
vynui Remti S-gos veikloje. Suorganizavo 
pirmąją Lietuvos vandens sporto šventę, 
valčių rungtynes ir pirmąją Lietuvos mo
kyklinio jaunimo ekskursiją į užsienį. Taip 
per trumpą laiką j. skautai pasižymi ge
rais darbais, teikdami pagalbą nukentėju
sioms nuo potvynių ir gelbėdami žmones iš 
pavojų. Už parodytą veiklumą. Jachtklu
bas apdovanojo draugovę gražia vėliava. 
Pirmaisiais j. skautų gyvavimo metais 
daug paramos ir prielankumo parodė gen. 
V. Nagevičius, gen. T. Daukantas, inž. 
Skardinskas, Mošinskienė ir kiti.

1924 m. Velykų atostogų metu, dar le
dams tebeinant, devyni jūrų skautai valti
mis „Gulbe“ ir „Ruoniu“, pirmą kartą to
kiomis priemonėmis, Nemunu pasiekė Klai
pėdą. Šiai sunkiai ir pavojingai kelionei 
vadovavo skautn. K. Jurgėla ir skiltn. La
banauskas. Ta proga Klaipėdoje buvo su
daryta iš eilės antrosios draugovės užuo
mazga ir įsteigtas skyrius Budys. Jo vadu 
buvo paskirtas Martynas Brakas, vėliau bu
vęs Prekybos Instituto lektorius. Tais me
tais įsisteigė nauji jūrų skautų vienetai Pa
nevėžy, Mažeikiuose, Kėdainiuose ir kiek 
vėliau Telšiuose, Jurbarke ir Viekšniuose. 
Ypač gražią veiklą išvystė Panevėžio vie
netas, vadovaujamas sk. B. Michelevičiaus. 
Nauji vienetai įvairiomis plaukimo prie
monėmis upeliais ir upėmis ruošė ekskur
sijas į Ramibyną ir Klaipėdą. Pradžioj jūrų 

skautai veikė atskirai ir tik 1926 m. įsijun
gė į bendrą Skautų Sąjungą.

1926 m. L. Moterų Tautiniam Laivynui 
Remti S-ga nupirko Klaipėdos j. skautams 
laivą — 23 t burinį kuterį „Malaya“. Atre
montuotas laivas gavo vardą „Eudys“. Tuo 
laivu kasmet vasarą j. skautai ruošdavo ke
liones į Daniją, Švediją, Latviją ir tradici
nę Velykų atostogų kelionę į Visby Gotlan
do saloje. Šiuo laivu plaukiodami, įgijo ge
ros praktikos Didžys, Buratinas, Plonaitis, 
Kukutis, Balkūnas irk. 1933 m. laivas „Bu
dys" žuvo jūros audroje.

1934 m. naujo gyvumo į jūrų skautų gy
venimą įnešė prof. Sktn. Kolupaila. Jis 
pradėjo organizuoti masinį baidarių plau
kimą iš Alytaus, Kauno ir kitų vietovių 
į pirmąją Jūros Dieną, šiame plaukime da
lyvavo apie 60 baidarių.

1935 m. Pasaulio Lietuvių Kongreso me
tu buvo suorganizuotas masinis baidarių 
paradas. Dalyvavo 115 baidarių su 220 
sportininkų. O prieš tai dar buvo suorgani
zuotas 82 baidarių plaukimas pademarka- 
cine linija Nerimi į Kauną.

1936 m. Velykų atostogų metu Klaipėdo
je buvo sukviestas jūrų Skautų vadų 
sąskrydis ir suruošti kursai. Dalyvavo apie 
50 vadų, atstovavusių daugiau kaip 20 
atskirų jūrų Skautų vienetų. Jie grįžę su
ruošė savo skautų vienetams įdomias ke
liones Lietuvos ežerais ir upėmis ilki jūros. 
Klaipėdos jūrų skautai vasaros metu atli
ko nemaža kelionių į Juodkrantę, Nidą, Pa
langą ir kitur. Su „Budžiu I“ iš trijų tą va
sarą įvykusių jachtų regatų laimėjo du kar
tus 'pirmąsias ir vieną antrąją vietą. Gavo 
brangias Klaipėdos 'krašto gubernatoriaus 
Kurkauisiko, Uostų direkcijos pirm. inž. Sli
žio ir kiti) dovanas. Iš viso 1936 m. jūrų 
Skautai įvairiomis plaukimo priemonėmis 
Lietuvos vandenimis padarė apie 10.000 km 
vandens kelio.

Buriuotojų Sąjungai atidarius Buriavimo 
mokyklą, didesnė pusė jos auklėtinių buvo 
taip pat jūrų skautai.

1936 m. pradžioj Kaune prie studenčių 
draugovės buvo įkurta pirmoji jūrų skau
čių Birutės valtis. Ją suorganizavo K. 
Chmieliauskaitė ir H. Lorencaitė. Vėliau 
buvo įsteigti jūrų skaučių vienetai ir kito
se Lietuvos vietose.

1937 m. jūrų skautų vadai buvo suvažia
vę L. Skautų Brolijos vadų sąskrydžio pro
ga. Pasitarimuose buvo nustatytos jubilie
jinių metų darbo gairės.

1937 m. jūrų skautai minėjo savo gyva
vimo 15 -m. sukaktį. Kaune suruoštame mi
nėjime dalyvavo skautų vadovybė ir daug 
garbingų svečių. Jūrų skautų vadu tuomet 
buvo jūrų Itn. Labanauskas.

1937 m. balandžio 16 d. Susisiekimo mi
nisterija Jūrininkystės inspektorium pa
skyrė ats. gen. jūrų ikpt. T. Daukantą. Jis 
buvo geras jūrininkystės žinovas, carinės 
Rusijos laikais ėjęs atsakingas pareigas ka
ro ir prekybos laivyne. Grįžęs į Lietuvą, 
kartu su kitais jūrininkais suorganizavo 
Lietuvos Jūrininkų Sąjungą, kuri pasklei
dė pirmąsias mintis apie savojo laivyno 
steigimą.

1938 m. balandžio 29 d. Kauno Mindaugo 
vienetas persiorganizavo į studentų korpo
raciją Jūrą. Korporacija pasirinko sau tiks
lą: Lietuvos įsistiprinimą jūroje.

1938 m. j. skautai nustatė jubiliejinių 
metų darbo gaires ir daug prisidėjo prie 
antrosios Tautinės Lietuvos Skautų stovyk
los suruošimo. Stovykloje j. skautai turėjo 
atskirą savo skyrių ir vykdė skirtingą pro
gramą. Ypač paskutinę stovyklavimo nak
tį apie 11 vai. buvo įspūdingas j. skautų 
pasirodymas. Nemune plaukiojo jūrų skau
tų laivelių flotilė -su žiburiais, fakelais, ra
ketomis bei spalvingų ugnių lietumi.

1940 m. liepos 20 d. Lietuvos okupantai 
komunistai uždarė Skautų Sąjungą. Visą 
skautų turtą nusavino 'akiplėšos komjau
nuoliai' ir komunistų auklėtiniai pionieriai.

Pasibaigus antrajam karui, j. skautų vie
netai buvo 'atkurti Vokietijoje. Jie ten vei
kė apie trejis metus. Prasidėjus emigracijai 
į užjūrius, j. skautai buvo atkurti Ameri
koje, Kanadoje, Australijoje, Argentinoje, 
Venecueloje ir kitur.

Baigiant tenka priminti, kad didelė da
lis Lietuvos laivyno jūrininkų pirmuosius 
plaukiojimo šuolius pradėjo būdami jūrų 
skautais.

V. Vytenietis

FONDAI IR TRUPINIAI
Taip pavadintame vedamajame kanadiš- 

kiai „Tėviškės Žiburiai“ kalba apie pinigą 
lietuviškiems reikalams, ypač kultūros sri
ties darbams, kuriame, be kita ko, rašoma:

„Lietuvių Fondo svoris! kasmet didėja, 
nes pamažėl kaupiasi ir kultūriniam reika
lam Skiriamos sumos, sudarytos iš nuošim
čių. Kanadiškis Lietuvių Fondas dar negali 
operuoti didelėm sumom, bet amerikiečių 
Lietuvių Fondas jau skirsto dešimtimis 
tūkstančių. Tai jau žymi savarankiškumo 
apraiška, kuri ateityje bus dar labiau jau
čiama. Tuo galime didžiuotis ir džiaugtis. 
Yra betgi vienas aspektas, keliąs rūpestį. 
Tai didelių sumų trupinimas ir kreipimas 
per didelio dėmesio smulkiem projektam. 
Ypač tai pasakytina apie kanadiškį Lietu
vių Fondą, kuris, norėdamas visus paten
kinti, nepatenkina visuomenės, laukiančios 
stambesnių darbų. Amerikinis Lietuvių 
Fondas, kuris irgi pasižymi trupinimu, vis 
dėlto pajėgė rasti ir stambesnių projektų. 
Prie jų skirtini vertingų veikalų užsaky
mai, kaip Lietuvos istorija, lietuvių litera
tūros istorija, rašytojų premija, finansavi
mas kai kurių veikalų anglų kalba ir pan. 
Tai išliekamos vertės dalykai, kurie šimt
mečiais liudys išeivijos lietuvių savaran
kiškumo pastangas. Ir juo mažiau bus ne
reikšmingo lėšų trupinimo, juo geriau. Su
teiktos sumos stambiem projektam paliks ir 
stambius pėdsakus“.

„Džiaugiantis stambiais Lietuvių Fondo 
užmojais, kyla noras laukti dar didesnių. 
Juk sakoma, apetitas ateina bevalgant. Ge
rai, kad amerikinis L. Fondas finansuoja 
minėtus išliekamus darbus, genai, kad re
mia savąjį švietimą, bet būtų dar geriau, 
jeigu užmojai siektų toliau. Bene labiausiai 
reikalinga platesnė iniciatyva kultūrinės 
reprezentacijos srityje. Pvz., jau turime lie
tuvių poezijos rinkinių lietuvių kalba, bet 
jų nėra svetimom kalbom, išskyrus vieną 
kitą išimtį. O taip norėtųsi, kad ir lietuvių 
poezija įžengtų į tarptautinę plotmę. Rašo
ma lietuvių literatūros istorija lietuvių kal
ba, 'bet jos labai reikėtų ir anglų bei kitom 
kalbom. S. Zobarsko leidykla „Manyland 
Books" atlieka labai gražią kultūrinę misi
jų, išleisdama lietuvių autorių veikalus 
anglų kalba, bet, norint stambesnių rezul
tatų, reikia stambesnių lėšų bei pastangų. 
Didžiuojamės savo dailininkais, bet kita
taučiui mažai -ką turime parodyti leidiniuo
se. Kaip būtų gera sudaryti reprezentacinį 
lietuvių dailės veikalą su gerom iliustraci
jom anglų ir kitom kalbom. Tokių monu
mentalių veikalų sudarymas ir išleidimas 
labai pakeltų kultūrinį lietuvių tautos pres
tižą ir paliktų atramą ateinančiom mūsų 
kartom. Taipgi prie didžiųjų projektų pri
klausytų studentų namų įsteigimas, pvz., 
Čikagoje prie kurio nors universiteto, kaip 
tai, pvz., yra padarę ukrainiečiai ir estai 
Toronte. Tai būtų gyvas lituanistikos insti
tutas, sudarąs sąlygas bendrabučiui ir stu
dijom. Šiandieną, kai šimtai tūkstančiai do
lerių išleidžiama šventėm, kongresam, ne
turėtų stokoti lėšų išliekantiem dalykam“.
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NEATSTOVAUJA BALTIJOS TAUTOMS LIETUVOJE
PROTESTAI DĖL SOVIETŲ PARODOS

Ryšium su sovietų į JAV atgabenta me
no bei amatų paroda, vežiojama po įvai
rius JAV miestus, kurioje eksponuoti ir 
rusų pavergtų tautų eksponatai, lietuvių or
ganizacijos (Vlikas, Liet. Bendruomenė) 
keliais atvejais rūpinosi atkreipti dėmesį į 
tai, kad paroda negali atstovauti Baltijos 
tautų. Jos eksponatai jau buvo rodyti Va
šingtone ir Los Angeles mieste (ligi bal. 
5 d.), šiuo metu ji vyksta St. Paul, Minne
sota, ir vėliau bus perkelta į Čikagą, Bos
toną ir į New Yonką (rudenį).

Lietuvių bei kitų baltų (latvių, estų) pro
testai, dalytieji lapeliai, laiškai spaudai tu
rėjo atgarsių.

Čia keli pavyzdžiai: „Los Angeles Herald 
-Examiner“ kovo 14 d. išryškino sovietų pa
rodos propagandinį pobūdį. Pasak laikraš

PERSVARSTYMAI IR VERTINIMAI
Mes visi žinom, kad kas kartą po pasi

reiškiančio atoslūgio atsileidę laisvės varž
tai vėl kietai suveržiami, kad vėl grįžta il
gesnis ar trumpesnis restalinizacijos tarps
nis, -bet to rūstumo ir griežtumo laipsnio 
dažnas kitėjimas kas kartą palieka bent 
kiek naujų laimėjimų. Jau vien tokie fak
tai, kad šeimos nariai nebeturi prievolės 
vienas kitą šnipinėti ir išdavinėti, kad nuo 
Berijos nužudymo laikų saugumo policijos 
siautėjimas yra gerokai pažabotas, kad sa
vitarpio pasikalbėjimuose piliečiai nebesi
varžo kritikuoti praktiškojo gyvenimo vie
nokių ar kitokių blogybių, kad tokią kriti
ką jie jau drįsta reikšti ir viešai, per rin
kimus. be abejo, apsimesdami „sistemos“ 
šalininkais ir formaliai neiškrypdami iš le- 

J. LANSKORONSKIS

galumo ribų... Panašūs faktai ir palengvė- 
jęs laisvesnės minties plitimas parodo mil
žinišką sovietinių piliečių psichologinių nu
siteikimų kitimą per paskutinius 15-20 me
tų. Jie jau drįsta kovoti už savo teises re
žiminio legalumo ribose. Tai yra prelimina
rinė sąlyga į vis platesnę ir gilesnę evoliu
ciją.

Jau yra nemaža studijėlių, reportažų, 
Lietuvą lankiusių žmonių paliudijimų apie 
padėtį Lietuvoje. Galima susidaryti apytik
rį vaizdą. Mūsų dšeiviškoje spaudoje tačiau 
tas vaizdas vis dar nesikeičia: susovietin- 
tos Lietuvos gyventojai yra tik vergai, arba 
išdavikai-prisiplakėliai, padlaižiai, režimo 
laikytojai. Lietuviškoji visuomenė net ne
įsivaizduoja, kiek toks „hurra-publicistų" 
mūsų spaudoje šėlimas ir pačių komuniste) 
su „žvėriu-žmogumi“ sutapatinimas yra 
mūsų reikalui iblėdingas, kiek jis piktina 
visų sluoksnių gyventojus Lietuvoje ir kiek 
jis mus vis daugiau nutolina nuo krašto 
žmonių.

Objektyvesniais kriterijais vaduojantis, 
padėtis yra kitokia. Respublikinė bei vals
tybinė administracija noroms nenorams yra 
prorusiška, bent formaliai, kai vadinamoji 
technikinė inteligentija, kad ir priešinga 
komunistinei aparatūrai, bendrų su S. S. 
santykių -požiūriu nėra vieninga: nežiūrint, 
kad rusinimas dar nėra giliai pažeidęs lie
tuvių tautinio savaimingumo, įvairiuose in
teligentijos skaidiniuose greta griežtai an
tirusiškų yra ir prorusiškų nusiteikimų. 
Nusiteikimai toli gražu .nėra vienodi ir pa
čių komunistų tarpe. Senieji komunistai, 
sėdėję kalėjimuose, ištremti ar pabėgę, sa
vaime suprantama, buvo nebeperkalbami. 
Jie „ateities“ labui pateisina visus įvyku
sius žiaurumus ir trėmimus. „Ką, sako jie. 
tie keli -ar net keliolika tūkstančių ištrem
tųjų reiškia prieš 100 metų pasistūmėjimą 
pirmyn!“ Bet tų senųjų komunistų vaidmuo 
jau baigtas. Jaunosios kartos komunistai tų 
žiaurumų neteisina, laiko juos „įvykusiu 
faktu“, jiems ir dabar nepritaria, bet pasi
lieka įsitikinę komunistai ir pateisina įsi
jungimą į S. Sąjungą. To pateisinimo moty
vų čia neliesiu. Prileidžiama, kad yra ir „li
beralinių“ komunistų, kurie pavydi „sate
litų statusui“ ir planuoja įvairius planus 
apie Pabaltijo valstybių išsijun-gimą iš S. 
S. Šiaip jau daug jaunųjų inteligentų svy
ruoja, arba, kaip ten sakoma, „filosofuoja“: 
nei perdaug prieš, nei perdaug už. Toks vi
durio laikymasis yra suprantamas, bet kar
tais ir tragiškas, beviltiškas: tie patys indi
vidai vieną dieną skundžiasi ir plūsta ko
munizmą, kitą dieną jį giria. Studijas gili
nę ar specializavęsi Maskvos laboratorijose 
studentai žavisi mokslo priemonių ir labo
ratorijų turtingais įrengimais, esą, jei stai
ga reikėtų atsiskirti nuo S. S., daug ko 
reiktų nustoti. Prileistin-a, -kad panašiai gal
voja ir pramonės specialistai. Apskritai pa
ėmus, išsimokslinęs jaunimas komunistinę 
santvarką skirsto į priimtinus ir nepriimti
nus aspektus. Daug yra tokių, -kurie mėgti) 
komunizmo principines idėjas, bet tų idėjų 
praktišką vykdymą smerkia. Dauguma ti
ki, kad kapitalizmas žlugsiąs ir tik socia
lizmas turįs ateitį. Taigi, atrodo, kad vals
tybinis ar socialistinis principas yra priim
tinas, bet su daugybe pataisų. Pagal Vaka
rų terminologiją, tai būtų socialistinis re- 
formizmas, kuris, žiūrint -kraštų ir jų so
cialinio išsivystymo, gali būti revoliucinis

čio, „komunistams kultūra yra drauge ir 
politika. Menas ir propaganda — tai sino
nimai“. Dienraštis straipsnį baigė žodžiais: 
„Lankytojas išeina iš galerijos, suprasda
mas bei užjausdamas protesto reiškėjus 
Barnsdall parke — lietuvius, latvius ir es
tus, pasisakančius prieš rusų pretenzijas, 
kad Sovietų Sąjunga esanti savanoriška 
tautinių respublikų sąjunga".

Tas pats dienraštis kiek anksčiau, kovo 
9 d., nurodė, kad sovietų menui buvę paro
dyti „mišrūs jausmai“. Rusai pasiuntę dau
giau kaip 1.000 meno eksponatų, per 50 mil. 
dol. vertės. Dienraštis pridūrė, kad lietu
viai, apsirengę tautiniais drabužiais, žygia
vo ties parodos vieta Los Angeles mieste, 
4804 Hollywood Blvd., drauge nešdami ati
tinkamus plakatus. Cituoti Nidos Erinkie- 
nės žodžiai: „Mūsų kultūra — skirtinga ne
gu rusų. Ji nėra rusų kultūros dalis, ir jai 

— Kubos pavyzdžiu, arba pragmatinis — 
kai kurių Skandinavijos kraštų pavyzdžiu, 
taigi evoliucionistinis kelias, kuriuo jau ge
ras laikas kaip pasuko -ko ne visos Vakari) 
socialistinės partijos.

Iš tokios, prileidžiant, auditorijai žino
mos padėties apybrėžos išeidamas, Tous
saint dalijosi savo įspūdžiais. Vistiek, kokie 
buvo, yra -ar ateity susidarytų Lietuvos po
litiniai santykiai su S. S., -bet gyventojai, 
lietuviai, pirmiausia yra lietuviai, pasakė 
jis, ir laikosi rusų atžvilgiu, ypač jaunimas, 
studentai, nuošaliai, rezervuotai, išdidžiai, 
nepakenčia jokio lietuvių pažeminimo ar 
paniekinimo. Savitarpy jie rusų nevadino 
nei vyresniu, nei jaunesniu broliu, bet 
priešpriešiais statė save ir juos: mes ir jie, 
mūsų partija ir jų partija, mūsų kalba mū
sų krašte turi vyrauti prieš jų kalbą... ir 
tas mes ir jie yra būdingiausias savitarpio 
su rusais santykių bruožas.

„Ideologiniai“ svyravimai, matyt, palie
čia tik nežymią inteligentijos dalį. Didžiu
ma jų, ypač gyventojų -masės, darbininkų 
tirštis ir apskritai „tarnautojų“ įvairūs 
skaidiniai, kurie, išvengę masinių deporta
cijų, laiko save aukštesnėj pakopoj už pa
našių kategorijų rusus ir laisvių ilgesio, ne
išskiriant politinės laisvės, veikiami pasi
lieka aršūs ir nesutaikomi primesto režimo 
priešininkai, -kol tas režimas lieka toks, 
koks jis yra. Bet savo Lietuvos respubliką 
jie brangina, nes ji yra tie politiniai rėmai, 
ku-rie įgalina tautos gėriui ir materialinei 
pažangai reikalingas priemones telkti ir1 
tęsti: elektrifikaciją, industrializaciją, ma- 
šininaciją ir pan.

Dideliu įsidegimu ir su dideliu entuziaz
mu kalbėtojas pakalbėjo apie Lietuvos pa
sisekimus kultūrinėj veikloj. Tautinė kul
tūra, pabrėžė jis, yra pagrindinė sąlyga ne 
vien tautos formacijos vyksme, -bet ir jos 
politiniam suklestėjime. Kol gyva tautinė 
kalba, tol gyva yra ir jos dvasinė ir medžia
ginė kultūra, kol ta kultūra reiškiasi, tol są
lygos politiškai pasireikšti yra gyvastingos. 
Visa, kas siejasi su kultūros puoselėjimu, 
yra politika. Tos politikos konkrečias iš
raiškas Toussaint konstatavo su didele sim
patija lietuviams ir, pasakysiu, su dideliu 
įsimąstymu. Lietuvių visuomenė, ta anoni
minė tarnautojų, valdininkų, darbininkų 
masė, maišytinai senų ir jaunų, vyrų ir mo
terų vilkstinės užpildo teatrus ir kinus, 
koncertų ir parodų sales, sporto aikštes. 
Lietuviai, teigia Toussaint informacijos, 
dar niekuomet nėra turėję tokio troškulio 
spaudai, kaip dabar. Ta spauda nei perio
dika. nei knygomis niekuomet nėra buvu
si panašiai turtinga, kaip dabar. Gausi, bet 
bematant išperkama. Laisvalaikio kultūri
niams poreikiams tenkinti arba mokslo ži
nioms gilinti ar kuriems moksliniams tyri
nėjimams skatinti yra įstegta daugybė įvai
rių draugijų, institucijų, saviveiklos rate
lių. kur savo ruožtu vyksta spektakliai, pa
skaitos, pasilinksminimai, tautinio meno 
demonstracijos ir pan. Apie įvairiausiems 
mokslams eiti mokyklų, universitetų, insti
tutų tinklą tenka tik prabėgomis priminti. 
Juo gali didžiuotis bet kuris kultūringas 
kraštas. Juo didžiuojasi ir lietuviai. Tokia 
kultūros politika ir jos rezultatai yra pati
kimiausia garantija, kad lietuvių tautos ko
va už jos ateitį -bus laimėta. Emigracijos 
lietuviai turi versmę, iš kurios gali sau 
stiprybės semtis savo emigraciniams užda
viniams vykdyti. „Labai ačiū už dėmesį!“ 
užbaigė lietuviškai savo pranešimą Tous
saint.

Tą ilgą straipsnį baigdamas noriu pasa
kyti: jis ilgas todėl, kad mėginau paliesti 
ir labai skaudžią su kraštu bendravimo 
problemą. Tą problemą reikia išspręsti tei
giamai. kol visai nuo kamieno neatplyšome. 
Pirmą kartą Prancūzijos lietuviai išgirdo 
testamentinius Stepono Kairio žodžius... 
„reikia panaudoti kiekvieną progą įsiklau
syti į Lietuvą, -kad išgirstume, kuo ji alsuo
ja. džiaugiasi ir dejuoja...“ Užteko sveti
mam žmogui be aistros, bešališkai, kad Lie
tuvos balsą išgirstume. Išgirdom ir to balso 
klausydamiesi supratom Stepono Kairio 
straipsnio antraštę: „Visu veidu į Lietu
vą!“ Man atrodo, kad dar niekuomet Pran
cūzijos lietuviai protu ir širdim, atseit, min
timi ir jausmais, nebuvo krašto lietuviams 
taip artimi, kaip šį kartą. Būtų naudinga, 
kad visa išeivija persiimtų tokiais nusitei
kimais.

ne vieta rusų parodoje". Tai buvo išryškin
ta ir plakatuose — jų nuotrauką kovo 8 d. 
buvo įdėjęs pagrindinis miesto dienraštis 
„Los Angeles Times". Lietuvaičių plakatuo
se buvo pažymėta: „Lietuvių kultūra — 
mūsų, ne —jų" ar „Lietuvių menas nėra 
rusų menas“. Lietuviai bei kiti baltai buvo 
kiek patenkinti, kad nors sovietų paroda 
JAV spaudoje buvo garsinama, vis dėlto 
svarbioji spauda, kaip Vašingtone, New 
Yorke ar Bostone, bent neminėjo Baltijos 
valstybių vardo.

Parodai Los Angeles mieste vykstant, bu
vo naujas įvykis — miesto lietuviai, ypač 
N. Brinkienės pastangos, kelti miestui by
lą už parodos globojimą.

Pagaliau dar pridurtina, kad parodai 
vykstant kai kur buvo dalijami lapeliai 
lankytojams. Vienas tokių lapelių, dalytas 
LB apylinkės,’ buvo paskleistas Wašingtone. 
[dėtas trijų Baltijos valstybių žemėlapis, 
riebios antraštės: „Lietuva neturi laisvės“ 
ir „Lietuva ir vėl turi būti laisva“. Trum
pai, bet suglaustai nušviesta ne tik Lietu
vos istorija, bet ir kalba, okupacija, depor
tacijos. Lietuvoje tebevykstantis pasiprie
šinimas okupantui. Aprašymas baigiamas 
žodžiais: „JAV ir dauguma laisvojo pasau
lio vyriausybių pasmerkė ir atsisako pripa
žinti sovietų įvykdytą Lietuvos okupaciją".

(ELTA)

A. BIELIAUSKAS ČEKOSLOVAKIJOJE

Su grupe sovietinių rašytojų Čekoslova
kijoje lankėsi Lietuvos rašytoji) sąjungos 
pirm. A. Bieliauskas.

Slovakai, pasirodo, yra išsivertę A. Gu- 
daičio-Guzevičiaus „Kalvio Ignoto teisybę", 
A. Bieliausko „Kauno romaną", M. Sluckio 
„Adomo obuolį“, ruošiasi išleisti E. Mieže
laičio „Lyrinius etiudus“ ir lietuvių novelės 
antologiją.

Čekai kol kas dar neturi išsileidę vertimi') 
iš lietuvių kalbos.

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
Linksmoji dalis

Čia mes turime tokį visuotinio judėjimo, 
■kaip ir sporto, Sąjūdį. Narių yra, ir organai 
taip pat yra. Kas be tų organų būtų! Bet 
kartais tuos organus reikia patikrinti. 
Organai nors vieną kartą metuose, kaip pri
sakymai nurodo, išpažintį privalo atlikti. 
Be to, ir kitas Sąjūdžio gaires reikia kietai 
nustatyti.

Tam tikslui ir buvo sušauktas Sąjūdžio 
susirinkimas. Ant stalo gėlės į stiklinę pa
merktos, ir kėdės nušluostytos. Ką sakyti, 
toks didelis metinis įvykis! Organai jau il
gesnį laiką ramiai nemiegojo, rūpinosi. Vi
sus savo darbelius į krūvą rinko, kaip karo
lius ant virvelės varstė, kad būtų kas na
riams parodyti ir patiems pasigrožėti.

Atėjus nustatytai dienai ir valandai, visi 
organai buvo savo vietose. Iš kišenės visus 
popierius ant stalo sudėjo ir, ant alkūnių 
pasirėmę, ėmė nekantriai laukti. Bet nariai 
nesirodė. į susirinkimą nesirinko. Organų 
galva patikrino laikrodį ir, su kitais pasi
taręs, atsistojo ir visoms keturioms sienoms 
pranešė:

— Gerbiamieji, kaip matote, kvorumas 
laiku nepribuvo. Todėl, pasiremiant prisa
kymais, susirinkimo atidarymas atideda
mas vienai valandai, — ir galva sunkiai 
atsisėdo j savo aukštą vietą ir nusišluostė 
nuo kaktos gausi) prakaitą.

O, ta laiminga atidėjimo valanda! Kas 
tą valandą išrado, tam turėjo būti prika
bintas medalis, ne iš žalios bulvės išdrož
tas, bet patvarios medžiagos. Kiek ta va
landa išgelbsti sąjūdžių ir organų nuo tik
ros pražūties ir pratęsia visuotinį judėji
mą! Juk turi būti visiems ir visados aišku, 
kad gerbiamieji nariai visi laiku negali ir 
neprivalo susirinkti. Nariai turi išlaikyti 
savo orumą! Jie yra tikrieji šeimininkai ir 
teisėjai, o tie organai gali palaukti, savo 
rankų pirštus pakrimsti, nervus užgrūdinti.

Ir šį kartą, tos lamingos, išganingos va
landos bėgyje, teikėsi atvykti keliolika na
rių.

— Tai pradėkite, ko dar laukiate?
—■ Atvykome, tai ir viskas! Daugiau ne

bus. — ėmė reikalauti atvykusieji.
— Tai, gerbiamos ir gerbiamieji, laikau 

susirinkimą atidarytu, ir pradėsime oficia
liąją dalį. — iškilmingai paskelbė organų 
galva.

Dar apie pusvalandį gražiai pasidalyta 
mintimis, svarstant dienotvarkę. Pasirodė, 
kad vienas su kitu punktai turėjo būti su
keisti ar kitais vardais pakrikštyti. Po to 
prasidėjo organų išpažintis, juodu ant balto 
rūpestingai suguldyti pranešimai. Atrodė, 
nieko daugiau jau nepridėtum ir neatim
tom. Visas sąjūdis taip gražiai vystosi, kad 
geriau jau ir nereikia. Tuos pranešimus su
sirinkimas palydėjo ilgu plojimu.

— Ačiū susirinkimui už tokį malonų dė
mesį ir parodytą nuoširdų mūsų veiklos 
įvertinimą, — visas nušvitęs tarė pirminin
kaujantis ir dar pridėjo: — O dabar eisi
me toliau. — bet jis nespėjo baigti. Dešinia
me kampe pakilo vienas narys ir tarė:

— Taip sakant, vadinasi, prašau balso! 
Turiu žodį dėl tų pranešimų!

Susirinkimas iš karto įgavo rimtą pobū
dį. Visi aptilo.

AERODROMO RŪMAI

Kaune baigti statyti aerodromo (aerouos
to) rūmai ir gegužės 20 d. iškilmingai ati
daryti. Atidarant juostą perkirpo Sov. Są
jungos civilinės aviacijos ministerio pava
duotojas L. Švečnikovas. susipažinti su pa
statu susirinkusius pakvietė aerodromo vir
šininkas M. Afanasjevas.

Pastatas yra trijų aukštų. Jį suprojekta
vo Kauno Politechnikos instituto architek
tai. Jo laukiamajame yra 300 vietų, be to, 
yra motinos ir vaiko kambariai, medicinos 
punktas, viešbutis lakūnams, restoranas.

Rūmams pagražinti panaudoti dolomitas 
ir Lietuvos laukų granitas. Pastatą puošia 
kauniečių skulptorių sukurtas S. Dariaus ir 
S. Girėno bareljefas ir B. Klovos mozaika 
„Skrydis“.

Į DEBRECENĄ

Vengrijon į Debreceną išvyko Klaipėdos 
teatro darbuotojų grupė ir dalyvaus ten 
Vengrijos teatrų pavasario festivalyje.

[ tą patį Debreceną išvyko ir Klaipėdos 
S. Šimkaus vardo aukštesniosios muzikos 
mokyklos dėstytojų grupė susitikti su muzi
kais ir susipažinti su miesto kultūriniu gy
venimu.

IŠ KANADOS LIETUVON

[ Vilnių gegužės 20 d. atvyko pirmoji 
šiais metais užsienio lietuvių grupė iš Ka
nados. Ji. kaip „Tiesa“ rašo, atvyko dešim
čiai dienų.

Esą laukiama lietuvių iš JAV. Pietų Ame
rikos, Australijos ir kitur.

PANEVĖŽIO KAZEINAS

Panevėžio pieno kombinate pritaikyta to
bulesnė kazeino gamybos technologija, ir 
dabar daugiau kaip pusė jo produkcijos 
keliaujanti į Angliją. Italiją. Prancūziją, 
Daniją ir kitur.

— Taip išeina, vadinasi ,kad viskas tuo
se pranešimuose nupaišyta neteisingai, — 
jau įsismaginęs narys drožė ir, matydamas 
kitų narių pritarimą linkčiojimais, dar la
biau įsismaginęs tęsė toliau:

— Aš, vadinasi, noriu iškelti klausimą. 
Kodėl, vadinasi, pasibaigė dar nebaigtas 
šaškių turnyras? Taip pat neišaiškintas ge
riausias proferanso lošikas. Yra, taip sa
kant, vadinasi, ir daugiau nusiskundimų, 
bet negirdėjome atsakymų. O aš, taip sa
kant, vadinasi, pasakysiu! Mūsų organai 
neatlieka pareigų, ir jie visai netinkami! 
— šitaip kaip kirviu kirto ir patenkintas 
atsisėdo. Jam dar kalbant, pasigirdo džiu
gūs pritarimo baisai, o baigus kalbėti, su- • 
ūžė visuotinis plojimas.

Susidarė tokia padėtis, kad turėjo būti 
renkami nauji organai. Pirmininkaujantis 
paprašė siūlyti kandidatus. Kilo vėl gra
žus triukšmelis, bet šiaip taip buvo galima 
išgirsti vieną kitą pavardę.

— Tik jau ne mane! —pašokęs užprotes
tavo vienas narys.

— Ir ne mane! — sopranu uždainavo dai
lioji lytis.

— Mane išbraukite!
— Aš protestuoju!
— Yra ir be manęs, kurie nori valdžios!
Vienas per kitą atsiiminėjo kandidatūras. 

Tame sąmyšyje pakilo ranka, vadinasi, pra
šoma balso. Pirmininkaujantis bakstelėjo 
smiliumi į iškeltos rankos pusę, vadinasi, 
kalbėk. Pakilo rimtas vyras ir, kaklaraištį 
pasitaisęs, pradėjo:

— Ponai ir ponios, priėjome tašką. Nei 
šen, nei ten. Aš siūlau išeitį. Perrinkime 
tuos pačius organus!

Iš karto pasigirdo nedrąsus pritarimas, 
bet tuoj au suvilnijo ploj imas.

— Jei susirinkimas iškėlė nepasitenkini
mą, aš nesutinku pasilikti! — griežtai pa
reiškė vienas iš organų.

— Ponai, eikim prie kompromiso! — šuk
telėjo kitas narys. — Vienas tai ne visi. Iš- 
rinkim tą vieną, ir bus kvit.

Tas pasiūlymas susilaukė visuotinio pri
tarimo. Ti!k neatsiradus ir tam vienam, pa
likta organų nuožiūrai, jei bus reikalas, 
kooptuoti iš pašalies vieną narį, ir baigta. 
Po viso to didelio darbo vėl pakilo gerbia
masis narys dešiniame kampe:

— Taip sakant, vadinasi, išeina, kad mes 
turime dabar išsirinkę naujus organus. Bet 
tie organai, aiškiai ir trumpai kalbant, ne
turėtų galvoti, kad jie yra mūsų ponai. Są
jūdžio nariai, kurie organus pastatome, va
dinasi, mes esame tikrieji ponai, o tie or
ganai mūsų tarnai ir tarnaitės. Aiškiai sa
kant. tie, kurie lipa į valdžią, yra aiškūs 
karjeristai, ir jų darbelius turime griežtai 
kontroliuoti!

Po tos kalbos vienas kitas sušuko bravo! 
ir valio! ir dar kartą sušniokštė plojimai. 
Pirmininkaujantis, visas savo balso stygas 
įtempęs, dar bandė kalbėti apie gairių su
statymą. bet gerbiamieji nariai jau buvo 
pradėję savo nuosavas kalbas apie kitus 
rūpesčius, ir. niekam negirdint, patenkintas 
ir laimingas susirinkimą tyliai uždarė.

Susirinkimo sekretorius per tikrą klaidą, 
be abejo, protokolo viršuje stambiu šriftu 
įrašė: „LINKSMOJI DALIS“.

A. Bučys

DIDESNIS PIENO PRISTATYMAS

Panevėžio rajone pieno supirkimas padi
dėjo 15 procentų.

Pristatyta per pirmąjį šių metų ketvirtį 
6 tūkst. tonų daugiau negu praeitais, ir iš 
to kiekio galima papildomai pagaminti 240 
tonų sviesto.

TĖVELIAI IR MAMYTĖS

Į Vilniaus universitetą, kaip rašo „Tie
sa“, buvo suvažiavę kolūkiečiai, darbinin
kai. tarnautojai.

Juos priėmė vadovai tų fakultetų, ku
riuose mokosi jų vaikai. Tie tėveliai ir ma
mytės organizuotai apžiūrėję kabinetus, la
boratorijas, studentų darbų parodėles.

VASAKNŲ ANTYS

Zarasų rajono Vasaknų žuvininkystės 
ūkis praeitais metais gavo 41 tūkst. rublių 
pelno už antis.

Šįmet, kaip „Tiesa" rašo, bus išauginta 
10 tūkst. ančių daugiau negu pernai.

Šiais metais tas žuvininkystės ūkis jau 
išsiuntęs į kitus Lietuvos žuvininkystės 
ūkius apie 2 mil. karpių.

LIETUVOS SPAUDOS DIENOS 
MASKVOJE

Maskvoje buvo Lietuvos spaudos dienos 
su priėmimais žurnalistams, parodomis, siu
si tikimais.

PAMINĖTAS S. MONIUŠKA

Vilniuje iškilmingai paminėta lenkų mu
ziko S. Moniuškos mirties 100 metų sukak
tis.

Minėjimo koncertinėje programoje daly
vavo atlikėjai ir iš Lenkijos.

S. Moniuška kai kuriuos savo kūrinius 
yra parašęs Vilniuje, tarp jų operą „Hal- 
ką“.

GĖLIŲ PARODA KAIŠIADORYSE

Kaišiadoryse yra tradicija kasmet ruošti 
gėlių parodą. Šįmet suruošta jau devintoji 
tokia paroda.

MAŽEIKIŲ SVIESTO GAMYKLA

Naujoji Mažeikių centrinė sviesto gamyk
la veikianti tik du mėnesiai, bet jau paga
minusi 80 tonų sviesto. 3,9 t fasuotų sūre
lių. 22 t varškės.

Tik ši gamykla pirmoji Lietuvoje pradė
jo gaminti „Mėgėjų“ sviestą ir pieno mil
telius.

DU NAUJI RAŠYTOJŲ SĄJUNGON
Lietuvos rašytojų sąjungon priimti du 

nauji nariai.'
Vienas jų yra Jonas Bielinis, literatūros 

kritikas, gimęs 1933. VI. 15 Ignalinos rajo
ne, Astravlškių kaime. Antrasis — Aleksas 
Dabulskis, poetas, gimęs 1934. IV. 10 Taura
gės rajone, Pilsūdo kaime.

SLOVAKŲ ŽURNALE

Slovakų žurnalo „Revue svetovej litera- 
tury“ 1971 m. Nr. 5 buvo skirtas Pabaltijo 
tautų literatūroms.

Lietuvių literatūrai novelėmis ir apsaky
mais atstovauja R. Lankauskas, J. Mike
linskas, A. Pocius ir M. Sluckis, eilėraščiais 
A. Baltakis, S. Nėris ir J. Vaičiūnaitė, 
straipsniais M. Sluckis, grafika D. Tarabil- 
dienė, A. Skdrutytė, S. Valiuvienė, R. Giba- 
vičius ir A. Steponavičius.

J. DAMBRAUSKO SUKAKTIS
Kauno muzikiniame teatre suruoštas kon

certas paminėti vieno seniausių lietuvių 
kompozitorių J. Dambrausko 80 m. amžiaus 
sukakčiai.

PREKIŲ MAINAI TARP LIETUVOS IR 
LENKIJOS

Lietuvoje lankėsi Lenkijos atstovai, ir 
sutarta su Lietuva mainais keistis kai ku
riais gaminiais.

Lietuva tieks Lenkijai trikotažo dirbi
nius, madingus siuvinius, suvenyrus ir kita.

Lenkija tieks Lietuvai vilnonius, žakar- 
dinius ir suknelinius medvilninius audi
nius, baldus, kosmetiką, odos galanteriją ir 
kita.

Tas susitarimas galios šiems metams ir 
sekančių metų pirmajam ketvirčiui.

Iš FILOSOFINĖS MINTIES ISTORIJOS
Lietuvoje iš filosofinės minties istorijos 

parašyta 13 kandidato laipsnio ir 3 dakta
ro disertacijos.

REKORDINIS ŠAMAS
Daugų ežere pagautas 35 kilogramų svo

rio šamas, pirmas toks didelis šitame ežere.
Jis buvo sutramdytas tik per pusantros 

valandos.

POEZIJOS PAVASARIS
Lietuvoje praeitą savaitę pradėtas vadi

namasis poezijos pavasaris su literatūros 
vakarais ir įvairiomis iškilmėmis.

J tas šventes atvyko rašytojų iš kitų so
vietinių kraštų.
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Europos Lioturiu Krouika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

J. ir J. Janečiai iš Coventry, vietoje vai
niko a. 'a. Kaziui Klasauskui 3 svarus.

T. F. Atstovybė

VYSKUPUI A. DEKSNIUI LANKANTIS

GLOUCESTERYJE IR LEICESTERYJE
Ganytojo Gloucesteryje — Stroudc ir Lei. 

cesteryje lankymosi tvarkaraštis yra pa
skelbtas praėjusiuose šio laikraščio nume
riuose. Visus suinteresuotus maloniai kvie
čiame jį įsidėmėti.

Kapelionai ir ALKB vietinės Tarybos

LONDONAS
IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Londono Moterį] šv. Onos Diraiugijia bir
želio 18 d. rengia išvyką į pajūrį Clacton- 
on-Sea.

Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios, 21 
The Ovai E 2, 8.30 vai. ryto punktualiai.

Išvažiuojantiems šv. Mišios 8 vai. ryto. 
Norintieji važiuoti, prašomi užsirašyti pas 
Draugijos valdybos nares ar klebonijoje.

Kaina — vienas svaras, ir sumokama už
sirašant.

VASARINIO FESTIVALIO KONCERTAS

D. Britanijos estai ruošia XX-ąjį vasarinį 
festivalį.

To festivalio didžiulis koncertas bus bir
želio 10 d., 2.30 vai., Porchester Hall, Lon
don W 2.

Programą išpildys chorai, solistai, tauti
nių šokių šokėjai.

KAS BUS BIRŽELIO 17 D.?

Jau esame skelbę, kad birželio 17 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakare, St. Martin-in-the- 
Fields bažnyčioje, Trafalgar Square, Lon
don, WC2, Baltų Taryba rengia bendras pa
maldas už visus Į Sibirą ištremtus ir kovo
je už savo krašto laisvę žuvusius pabaltie- 
čius.

Papildomai pranešama, kad pamokslą sa
kys kun. Roy Long iš Corbio.

Iš juostos bažnyčioje pamaldų metu bus 
atliktas žymaus latvių kompozitoriaus, To
ronto muzikos akademijos profesoriaus Ta- 
livaldžio Kenins kūrinys „Gloria“ su cho
ru, solistais ir simfoniniu orkestru. Atlieka 
Guelpho universiteto choras. Kūrinys buvo 
užsakytas Guelpho (Ontario, Kanada) pa
vasariniam festivaliui ir pirmą kartą atlik
tas 1970 m. gegužės 2 d. Guelpho katedro
je.

„Gloria in Excelsis Deo“ gieda 200 asme
nų choras lotyniškai. Solistai gieda angliš
kai popiežiaus Jono XXIII ir Martino Liu
terio Kingo tekstus.

Be kita ko, tame darbe ypatinga tai, kad 
altu jame 'giedami žodžiai laiško į Sibirą 
ištremtos latvės.

ALIEJINIŲ PAVEIKSLŲ PARODA

Birželio 10 d., šeštadienį, nuo 11 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro, Estų Namuose, 18 
Chepstow Villas, London W 11 (netoli Lie
tuvių Namų), ruošiama estės dailininkės 
Wiida Yu.se aliejinių paveikslų paroda.

Įėjimas nemokamas.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko
mitetas, visų organizacijų talkininkauja
mas, birželio 17 d., šeštadienį, rengia

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ.
Minėjimo programa: Moston kapinėse 4 

vai. po pietų, dalyvaujant organizacijoms 
su vėliavomis, bus padėtas vainikas už iš
vežtuosius prie Paminklinio kryžiaus ir at
liktos religinės apeigos.

6 vai. paskaita Manchesterio Lietuvių 
klubo patalpose, kurią Skaitys D. Damaus
kas.

Visus maloniai kviečiame minėjime daly
vauti.

Koordinacinis Komitetas

„ŽIVILĖS“ IR „MAIRONIO“ SUKAKTIS
Birželio 24 d., šeštadienį, skautų „Živilės“ 

ir „Maironio“ draugovės švenčia savo 10 
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II PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO I
KONGRESO |

PROGRAMA
11. PARODOS — birželio 24 — liepos 4 d.d. Jaunimo centre, g
g Chicagoje. |
f 2. ATIDARYMAS — birželio 30 — liepos 4 d.d. Conrad Hilton g
| viešbutyje ir Jaunimo centre, Chicagoje. |
i 3. STUDIJŲ DIENOS — liepos 4 — 9 d.d. Kent Valstybiniame |
ii- Universitete, Ohio. f
f 4. STOVYKLA — liepos 9 — 15 d.d. Romu voje, Kanadoje,
f 5. UŽDARYMAS — liepos 15 — 16 d.d. Toronte, Kanadoje.

g Smulkesnę programą prašom sekti spaudoje. g
f II PLJK KOMITETAS g
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LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

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.
NOTTINGHAME — birželio 11 d„ 11.15 

vai., Židinyje. Minima Lietuvos Gedu
lo diena.

DERBYJE — birželio 18 d., 11 vai., Bridge 
Gate. Minima Lietuvos Gedulo diena.

BIRMINGHAME — birželio 25 d„ 11 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

ECCLES — birželio 11 d., 12.15 vai.

metų sukaktį. Sueiga įvyks Manchesterio 
Lietuvių Klubo salėje. Pradžia 6 vai. p. p.

Bus iškilminga sueiga, įžodžiai ir viene
tų pasirodymai.

Seses ir brolius ir visą lietuviškąją vi
suomenę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

„Živilės“ ir „Maironio" Draugininkai

NOTTINQHAMAS
NOTTINGHAMAS

JONINĖS
Nottinghamo 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

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 Vaildyba

TRADICINIS VAKARAS
Birželio 24 d., 6 vai. p. p„ šeštadienį, 

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
Ukrainiečių Klubo salėje, 30 Bentihek Rd., 
rengia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimą — šaunų tradicinį vakarą su gera 
muzika, pasilinksminimu ir šokiais visiems.

Įskaitant kalakutą, kepsnius ir stipres
nius užsiigardžiavimus, kaina vyrams 1.50 
sv„ moterims 1 svaras.

Kviečiami vietos ir tolimų apylinkių lie
tuviai registruotis jau dabar pas pirminin
kę V. Montvilaitę — 115 Bukland Court, 
11th Floor, Norton St., Nottingham.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

PRISIMENAME MOTINĄ
Po ilgesnio laiko Nottinghame vėl pami

nėjome savo motinėles.
Gal šis atbudimas būtų galimas priskirti 

naujai Moterų Draugijos pirmininkei V. 
Montvidiaitei, kuri pakeitė ilgus metus šią 
naštą nešusią E. Zaveekiienę.

Naujajai pirmininkei tarus atidarymo 
žodį, kun. A. Geryba apžvelgė motinos pa
reigas tautai ir tikybai, pabrėždamas jos 
Įtaką mūsų visuomeniniame gyvenime.

Oficialiąją dalį palydėjo gražiai paruoš
ta, E. Vainorienės vadovaujama programė
lė. Į programėlės dalyvius net buvo privi
liota Anglijoje daugumai pažįstama Bakai- 
tienė, kuri savo vaidmenį atliko be prie
kaištų. Po programos Bakaitienė įteikė Vai
norienei Sibire išleistą lietuvišką malda
knygę.

N. Vainoriūtė padeklamavo „Tėvynės 
dainos“, nuoširdžiu balsu ir gražiu lietu
višku ištarimu nevienam pajudino tą 
Įtemptą lietuvišką stygą.

Užbaigta su čia dar negirdėtomis daino
mis „Už gimtinės klonius“, „Namai“ ir 
„Pienė“, na, ir romantiška „Miškų gėle“.

Pabaigai sugiedotas Tautos Himnas.
Linkime naujajai Moterų Draugijos pir

mininkei ir toliau tokio gražaus pasiseki
mo.

Buvęs

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 24 d„ šeštadienį, lenkų 'atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių vakarą.
Susirinkusius linksmins ir šokiams gros 

iki 1 vai. ryto E. Dragūno vadovaujamas 
„Avon“ orkestras, baras su įvairiais gėri
mais iir užkandžių bufetas veiks iki 12 vai. 
nakties.

Visus vietos ir kiltų apylinkių tautiečius 
su draugais bei pažįstamais maloniai pra
šome gausiai atsilankyti liir praleisti links
mai laiką. Pradžia 7 vai. vak.

Tad iki malonaus pasimatymo Coventry.
Skyriaus Valdyba

DERBY
IR VĖL lietuviškas kapas

Gegužės 24 d. po kiek ilgiau užtrukusios 
ligos mirė a. a. Jonas Pakėnas. Palaidotas 
gegužės 30 d. lietuvių kapų kampelyje, Not
tingham Rd., Derby.

Jis gimęs 1901 m. birželio 11 d. Ukmer
gės aps„ Ukmergės vis., Kaušų km. Kiek 
žinoma, didesnę gyvenimo dalį yra pralei
dęs tarnaudamas Lietuvos viešoje policijo
je ir ilgesnį laiką gyvenęs Radviliškyje.

Lietuvoje buvo vedęs, turėjo sūnų, tris 
dukras, ir jie visi ir dabar dar gyvena Lie
tuvoje, taip pat ir jo žmona. Karo audros 
buvo nublokštas į Vokietiją. 1947 m. atvy
ko į Angliją ir apsigyveno Castle-Doning- 
ton hostelyje ir dirbo virtuvėje. Tuojau 
įstojo į DBLS vietos skyrių, vėliau į Derbio 
skyrių, kuriame išbuvo nariu iki savo mir
ties. Atsikėlęs gyventi į Derbį, dirbo McMi- 
lan spaustuvėje.

A. a. J. Pakėnas buvo labai geros širdies 
ir malonus žmogus, lietuviškiems reikalams 
niekuomet nesigailėdavo nei aukų, nei dar
bo, visuomet aktyviai dalyvaudavo visuose 
lietuviškuose parengimuose bei išvykose. 
Lietuvių tarpe jis buvo mėgiamas ir laukia
mas. Daug kartų visų kelias vedė pas jį į 
namus, kur tautiečiai susirinkdavo įvai
riais reikalais.

Prieš 15 mėnesių a. a. J. Pakėną ištiko 
nelaimė — jis buvo paralyžuotas. Ligoni
nėje šiek tiek atsitaisė, bet pasveikti jam 
nebuvo lemta. Būdavo labai patenkintas, 
kai kas nors jį aplankydavo. Bet gegužės 
22 d. jį ištiko kitas paralyžiaus smūgis, 
kuris palietė ir širdį, ir jis nebeatlaikė ir 
mirė gegužės 24 d. anksti iš ryto.

Kadangi jis buvo visų mėgiamas, todėl 
nenuostabu, kad į jo laidotuves susirinko 
didelis būrys vietos ir iš kitur atvykusių 
tautiečių. Atvyko lietuvių net iš Nottingha
mo, Burtono ir kitur. Laidotuvių vilkstinę 
sudarė 15 mašinų. Karstą puošė daug vai
nikų bei gėlių puokščių. švč. Marijos baž
nyčioje gedulingas pamaldas atlaikė kun.
S. Matulis ir kun. A. Geryba. Iš bažnyčios 
vilkstinė pajudėjo į a. a. J. Pakėno pasku
tinę poilsio vietą — lietuviškų kapų kam
pelį, kur kun. S. Matulis atliko paskutines 
religines apeigas ir tarė atsisveikinimo žo
dį. Kalbėjo taip pat ir vietos DBLS Sky
riaus pirm. J. Levinskas. Iš kapinių visi 
vyko į „Grand Stand“ viešbutį, kur išgerta 
šiltos kavutės ir užvalgyta sumuštinių.

Tiek savo, tiek ir Lietuvoje likusių a. a. 
J. Pakėno šeimos narių vardu norėčiau čia 
išreikšti didžiausią ir nuoširdžiausią padė
ką kun. S. Matuliui ir kun. A. Gerybai už 
atlaikytas šv. Mišias ir paskutines religines 
apeigas kapinėse, taip pat P. Popikai už 
visokeriopą pagalbą, ir ypatingą padėką 
reiškiu L. V'alantinienei, kuri taip daug 
man padėjo ir viskuo rūpinosi, taip pat ir 
kitiems, kurie tik prisidėjo darbu ar pata
rimais. Be to, nuoširdžiai dėkoju visiems, 
taip gausiai atsilankiusiems palydėti a. a. 
J. Pakėno į jo amžinąją poilsio vietą, bei 
gausiais gėles, vainikus ir t. t. Visiems tik
ras nuoširdus lietuviškas ačiū.

J. Levinskas

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Aukos stovyklai

Skautiškos parodos pelno likutis Man- 
chesteryje 13,5 sv„ loterijos Lietuvių Sody
boje pelnas 41 sv., pik. T. Vidugirio auka 7 
sv., DELS Londono Centrinio Skyriaus au
ka 3 sv„ “Y“ tautiečio iš Vokietijos 2 sv.

Nuoširdus Skautiškas ačiū.
Rajono Vadovybė

Padėka

Nuoširdžiai! dėkojame rėmėjams Bradfor- 
de, Nottinghame, Londone. Derbyje, Man- 
chesteryje, Leeds, Stoke, kurie parėmė lė
šomis ir fantais ir tuo įgalino mus Lietu
vių Sodyboje pravesti skautišką loteriją 
(pinigais parėmė A. Silnickas iš Leeds 1 
sv., Br. Puodžiūnienė iš Stolke-on-Trento 1 
sv„ Nottinghamo tautiečiai ir J. Damoševi- 
čius).

Ypač esame dėkingi Sodybos vedėjams už 
leidimą pasinaudoti proga ir visiems rėmė, 
jams už paramą loteriją pravedant.

Loterijos pelnas skiriamas skautų vasa
ros stovyklai! ir jos programai paįvairinti.

Skautiškas ačiū visoms ir visiems.
Rajono Vadovybė

ŠVEICARIJA
PAMALDOS UŽ R. KALANTĄ

1972. V. 27 Ciuricho R. katalikų Herz 
Jesu bažnyčioje buvo atlaikytos gedulingos 
mišios už Lietuvoje tragiškai žuvusio Ro
mo Kalantos vėlę.

Prie gėlėmis ir tautinėmis vėliavomis pa
puošto altoriaus šveicarų kunigas atlaikė 
Lietuvių Bendruomenės užpirktas mišias.

Pamaldose dalyvavo visa Ciuricho lietu
vių kolonija ir daug šveicarų.

Apmąstydami tragišką R. Kalantos liki
mą, tautiečiai pasiryžo dar aktyviau veikti, 
nes auka įpareigoja.

J. J.

VOKIETIJA
EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Braunshardte prie Darmsadto, Vokietijos 
federalinėje respublikoje, posėdžiavęs 1972. 
V. 19-22 dd„ turėdamas galvoje iš okupuo
tos Lietuvos Jungtinėms Tautoms neseniai 
įteiktą su 17.054 parašais šauksmą pašalin
ti tikėjimo laisvės varžymus Lietuvoje bei 
akivaizdoje tragiškų įvykių Kaune 1972 m. 
gegužės 14-19 dienomis, kai liepsnose žuvo 
20 motų jaunuolis, protestuodamas prieš 
religinę priespaudą Lietuvoje, o per jo lai
dotuves lietuvių susirėmime su sovietine 
milicija ir kariuomene buvo pralietas žmo
nių kraujas, nutarė, kad:
1. Griežčiausiai protestuoja, kad Sovietų 

Sąjunga, nepaisydama savo įsipareigoji
mų, aiškiai išplaukiančių iš 18 straipsnio 
Jungtinių Tautų Žmogaus Teisių Dekla
racijoje, TSRS Konstitucijoje, skelbian
čioje sąžinės laisvę, provokuoja, areštuo
ja, teisia ir priverstinių darbų bausmė
mis baudžia okupuotoje Lietuvoje mūsų 
kunigus, kurie bažnyčioje, tėvų prašomi, 
moko tikėjimo tiesų ir rengia vaikus pir
majai Šv. Komunijai. Tai įrodo, be visos 
eilės ankstyvesnių įvykių, ypač kun. Ant. 
Šeškevičiaus byla 1970. VII. 20 Molėtų 
teisme ir kun. Zdebskio byla Kauno teis
me 1971. XI. 11.

2. Didžiuojasi mūsų dvasininkų ir pasaulie
čių Okupuotoje Lietuvoje drąsa, parei
gingumu ir ryžtu Kristaus mokslą skel
biant ir lietuvio teisę į sąžinės laisvę gi
nant. Jų didvyriškos laikysenos akivaiz
doje suvažiavimas jungiasi su jais širdy
se ir maldauja Aukščiausiąjį suteikti 
jiems visiems išminties ar galių šią šven
tą kovą pakelti.

3. Sveikina kiekvieną iš 17.054 tikėjimo 
laisvės šauksmą pasirašiusių ir prašo 
Dievo laiminti juos visus, ypač kad jie 
ryžtingai pakeltų visus prieš juos oku
panto nukreiptus veiksmus.

4. Reiškia gilią užuojautą liepsnose žuvu
sio a. a. Romo Kalantos giminėms, arti
miesiems ir per laidotuves nuikentėju- 
siems dalyviams.

5. Kviečia lietuvius visame pasaulyje tei
singai taikai ir uoliai talkai už sąžinės 
laisvę Tėvų žemėje.

6. Ragina visą lietuviškąjį jaunimą laisva
me pasaulyje skelbti Sovietų Sąjungos 
daromas Lietuvai skriaudas ir šauktis vi
sų geros valios žmonių pagalbos.

7. šia proga pareiškia, jog niekas daugiau, 
kaip visa lietuvių tauta, netrokšta, kad 
taika ir gražus tautų sugyvenimas visa
me pasaulyje būtų 'įgyvendintas; kad tai
ka būtų teisinga, pagrįsta laisve ir paša
linti] visas baisias skriaudas, kurios Lie
tuvą taip sunkiai iki šių dieni] spaudžia. 
Juk Lietuva niekad jokio karo nepagei
davo, nerengė ir nepradėjo!
Suvažiavimo įgalioti pasirašė prof. dr. 

.Jonas Grimus, dr. Petras Karvelis ir kun. 
Vaclovas šarka.

SUSIRINKIMAS 

VOk. Liet. 'Bendruomenės visuotinis narių 
susirinkimas įvyko balandžio 16 d. Stutt
garte. Jam pravesti buvo išrinktas dr. M. 
Eiaublys, sekretoriavo E. Repšienė. Pirmi
ninkė Z. Gilemžienė apibūdino praeitais me
tais atliktus darbus. Pabrėžė, kad Ministe
rija sumažino subsidijas ir kad ateity pa
tys turėsime sutelkti daugiau lėšų. Kontro
lės Komisijos protokolą perskaitė J. Gašlū
nas ir pranešė, kad, patikrinus atskaitomy
bę, kasos knygos įrašai atitinka dokumen
tus; pajamų turėta iš viso 3.414,85 DM, o 
išlaidų — 3.395,81 DM. Kontrolės Komisi
jos pirmini nikiui pasiūlius, s u s>i rinkim as 
apyskaitų priėmė ir Valdybai pareiškė pa
dėką už atliktus darbus Ryšium su Apy
linkės veikla diskusijų nebuvo. Glemžienė 
paaiškino, kad Stuttgarto Apylinkės prisi
dėjimas, rengiant koncertus Liet. Studijų 
Savaitės metu Stuttgarte, esąs naudingas.

Balsavimu patvirtinta ikšiolinė valdy
ba, kurią sudaro Z. Glemžienė, E. Lu- 
cienė ir k. K. Senkus. Kontrolės komiisijon 
išrinkti: K. Šilmanauslkas, V. Truncas ir J. 
Stavskis.

Dr. P. Karvelis pasiūlė pareikšti protes
tą prieš tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje 
Rezoliucija buvo vienbalsiai priimta.

Susirinkime dalyvavo 28 nariai. Stuttgar- 
to Apylinkėje esama 55 narių. Neperseniau
siai mariais įsirašė jaunuoliai Alfredais Rep
šys, Alfredas Lucas ir Birutė Gaidytė.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
STUTTGARTE

lietuviai turėjo gegužės 7 d. Pamaldas už 
liet, motinas atlaikė kun. K. Senkus. Minė
jimui pritaikytą pas’ erta skaitė Ev. Rugie-

nienė, Miuncheno L. Moterų Klubo pirmi
ninkė. Visus dalyvius pasveikino Apylinkės 
plrmin. Glemžienė, o motinoms pagerbti ei
lėraštuką sakė jauniausia dalyvė Renata 
Sabaitė. Keletą žodžių tarė kun. K. Senkus, 
skatindamas tėvus savo vaikams perduoti 
daugiau lietuviškos dvasios. Didoką tautie
čių skaičių L. Moterų Klubas vaišino ska
niais pyragais, kavute, dešriiukėmis ir kita 
kuo. Visi gerai nusiteikę gan greitai išpir
ko suruoštos loterijos bilietukus, tuo būdu 
paremdami minėjimo rengėjus.

Rastatt, šios apylinkės L. Moterų Klubas 
motinoms pagerbti Rastatte minėjimų su
ruošė gegužės 14 d. Buvo pamaldos ir jau
kus pobūvis su kava, pyragais ir su loteri
ja laimei išbandyti. L. Moterų Klubui Ras- 
tatto apylinkėje vadovauja Stasė Rugulie- 
nė.

REIKALINGAS BENDRABUČIO 
VEDĖJAS

Vasario 16 gimnazija ieško bendrabučio 
vedėjo. Suinteresuotus prašome kreiptis į 
direktorių šiuo adresu: 684 Lampertheim- 
Huettenfeld, Privates Litauisches Gymna
sium.

JAUNIMO SĄSKRYDIS HAMBURGE

Balandžio 28 — gegužės 1 d. d. Ham
burge įvyko VLB Jaunimo sekcijos ruoštas 
Šiaurės Vokietijos lietuviškojo jaunimo su
važiavimas, įkuriame dalyvavo ir 16 asmenų 
grupė Vasario 16 gimnazijos mokinių (mo
kyt. V. Bartusevičiaus globojama V klasė), 
jaunimas iš artimųjų vietovių ir Jaunimo 
sekcijos vadovybė. Pagal Šiaur. Vokietijoje 
esamą jaunuolių skaičių, galėjo kur kas 
daugiau suvažiuoti.

Sąskrydis buvo pradėtas penktadienį va
kare pavasario balium su šokiais, kuriuos 
suruošė VLB Hamburgo apylinkės valdyba 
ir kuriuose dalyvavo didelis skaičius Ham
burgo ibei kaimyninių apylinkių lietuvių. 
Veikė baras, loterija, grojo gera šokių ka
pela. Programoje, tarp kitko, pasirodė šiau
rės Vokietijos lietuvių choras, vadovauja
mas mokyt. R. Baltulio ir „burtininko“ L. 
Naikaus.

šeštadienio rytą šv. Teresės bažnyčios 
salėje prasidėjo suvažiavimo programa. 
Atidarė atsakingasis rengėjas stud. A. Šmi
tas ir perdavė žodį stud. P. Veršeliui, kuris 
nuodugniai kalbėjo apie Vokietijos lietuvių 
bendruomenę ir jos problemas. Prelegento 
užgriebti įvairūs mūsų bendruomenės pa
sireiškimo aspektai sudomino klausytojus.

Dienos popietis buvo skirtas Hamburgo 
miestui apžiūrėti. Nors oras pasitaikė lie
tingas, tačiau buvo apeita visa eilė įdomes
nių šio didmiesčio kvartalų ir pervažiuotas 
didžiulis uostas. Vakaras buvo praleistas 
diskutuojant ir kalbantis atskiromis gru
pėmis bei būreliais.

Sekmadienį, po pamaldų, kurias laikė ir 
pamokslą pasakė kun. V. Damijonaitis, bu
vo tęsiamas miesto apžiūrėjimas žymiai ge
resniam orui esant. Vakare Romas Šileris 
iper Velykas lankęsis su jaunuolių grupele 
Lietuvoje, papasakojo savo įspūdžius. Čia 
išsivystė gana gyvas visų (pokalbis. Kadangi 
tarp klausytojų buvo keletas jaunuolių, 
tik neseniai atvažiavusių iš Lietuvos, tai jie 
kai kuriuos turisto įspūdžius patvirtino, 
kai kuriuos patikslino, kai kuriuos paneigė.

Pirmadienį (gegužės 1 d.) po pamaldų, 
kurių metu buvo pasveikintas Hamburgo 
lietuvių kapelionas dekanas V. Šarka, šven
čiantis 50-ąjį gimtadienį, įvyko bendri pie
tūs, per kuriuos buvo aptarta suvažiavimo 
eiga ir tarti uždaromieji žodžiai. Apie antrą 
valandą visi dalyviai išsiskirstė.

Nors suvažiavimą ruošė VLB Jaunimo 
sekcija, tačiau praktiškų darbų atliko vie
tos lietuviai su savo apylinkės pirmininku 
J. Valaičiu ir kapelionu V. šarka. Suvažia
vimo dalyvius priėmė nakvynėn ir dalinai 
maitino visa eilė Hamburgo lietuvių šeimų. 
Iš toliau atvykusius jaunuolius gražiai glo- 
bojo ir lydėjo Hamburgo jaunimas.

(VKV Informacijos)

SPRINDŽIŪNAS PIRMASIS

Vokietijos LB narys Anicetas Sprindžiū
nas su žmona Helga ir sūnumi Dietmaru 
balandžio mėn. Darmstadte dalyvavo pre
kybos namų Kaufhofo suruoštose varžybose 
dėl „šių metų šeimos" vardo ir premijos, 
kurią sudarė 1.000 DM. auksinis medalis ir 
sudedamasis dviratis sūnui. Varžytinin- 
kams reikėjo atsakyti visą eilę painių klau
simų, o vaikams dar ir piešti. Varžybas, 
nuolat pertraukiamas dainininkų, muzikan
tų !r sąmojų pasakotojų, tris valandas sekė 
pilna sporto halė žmonių.

Laimėjo darmstadtietis A. Sprindžiūnas 
su šeima. Jis įgijo teisę dalyvauti Kaufhofo 
gegužės mėn. Berlyne ruošiamose visos Vo
kietijos varžybose, o jei ten jam nusišypsos 
tokia laimė, kokia lydėjo Darmstadte. galės 
skristi į Miami Beach (JAV) ir dalyvauti 
pasaulinėse varžybose. Sprindžiūno šeimos 
fotografiją ir varžybų aprašymą išsispaus
dino vokiečių laikraščiai.

Australijos, Viktorijos provincijos kata
likų savaitraštis Melbourne mieste, „The 
Advocate" (60.000 tiražas) balandžio 13 
plačiai skelbė apie 17.000 Lietuvos katali
kų Skundą .1. Tautoms. (ELTA)

Pietų Australijos katalikų savaitraštis 
Adelaidėje „Southern Cross“ bal. 14 per 
kelias skiltis rašė apie „Persekiojimą, lie- 
tuvių protestą ir skundą J. Tautoms“. (E)
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