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Mūsų troškimas Lietuvai nepriklausomy

bės ir savajai tautai laisvės dar nesumažė
jo, nors įvairiaspalvėje kovoje daugiau kaip 
puskapis metų greitai nuriedėjo į praeitį.

Mūsų tautos 1918 m. išsikovotąją ir sa
vanorių -krauju nudažytąją laisvę gynė miš
ko broliai. Mūsų knygnešių jau užžėlusius 
■takus Sibire pramynė tremtinių didžiulės 
bangos. Aptilo, tėvynėje liko tik pasyvus 
pasipriešinimas ir persekiojama malda. At
rodė, kad j'au tapo „šalis didvyrių, -kur ka
puos guli“.

Bet štai atsiranda Bražinskai, pralaužę 
geležinę uždangą, 'bet liko pavojus būti grą
žintiems, ir Simo Kudirkos dangaus keršto 
šaukianti tragedija mus sujaudina iki pat 
gelmių. Pradeda plaukti aukos išlaisvinimo 
reikalams — Tautos Fondui. Ir šio krašto 
lietuviai, praeityje negausiai aukoję, sujun
da ir auką daugiau negu padvigubina. Tau
tos Fondo Atstovybė Didž. Britanijoje nuo
širdžiai aukotojams dėkoja, bet šia proga 
norima priminti, kad auka laisvinimo rei
kalams reikalinga nuolatinė, kaip ir ta ko
va yra nepertraukiama.

Kova didėja 'tėvynėje. Štai Kiaune, po 
jaunuolio protesto ženki an pasirinktos sun
kiausios mirties — susideginti, miesto gat
vėse protestas tęsiamas net dvi dienas, šau
kiama „Lietuvai laisvės“, nors gerai žino
ma, kad po to daugeliui teks pamatyti Sibi
ro taigas.

Ir mums čia, laisvame pasaulyje, sočiai 
■pavalgiusiems ir skaniai atsigėrusiems, 
laisvinimo pastangas reikėtų padidinti, 
ypač dabar, kai tarptautinė politika labai 
suaktyvėjo, o nuo jos pareis ir mūsų tė
vynės ateitis. Dabar yra svarbiausias lai
kas ir mums belstis, kur įmanoma.

Tą darbą vykdo Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, bendradarbiauda
mas su dar likusiomis Lietuvos atstovybė
mis. Bet Vilkas jokių kitų pajamų neturi, 
tik aukas, todėl jo biudžetas per mažas, kad 
galėtų įvykdyti viską, ką jis pajėgia, nors 
visi jo nariai dirba veltui, o pats pirminin
kas dr. K. Valiūnas visas gausias savo už
sienines keliones apsimoka savais pinigais.

Dar reiklia pastebėti, kad Vlikas leidžia 
septyniomis kalbomis „Eltos“ biuletenius, 
kurie informuoja lietuviškais reikalais pa
saulinę spaudą ir žinių agentūras, išlaiko 4 
lietuviškas radijo valandas, kurių viena yra 
net Filipinuose, kad girdėtų ir mūsų broliai 
Sibire. Baigiama surinkti lietuvių tautos 
genocido istorinė medžiaga, kuri bus pa
skleista po visą pasaulį.

Tai <tik maža dalelė darbų, kuriems rei
kia pinigo, ibet šiuo metu gal svarbiausias 
reikalas, artėjant Europos saugumo konfe
rencijai, pasiruošti jai ir visokiais keliais 
įtaigoti atitinkamų valstybių vyriausybes, 
kad nebūtų užmirštas ir mūsų reikalas.

Tad prašom įsijausti į tą tokį svarbų rei
kalą ir savo nors ir maža, bet visuotine au
ka paremti Tautos Fondą šiuo tarptautinės 
politikos persilaužimo laikotarpiu.

Prašome DBLS skyrių ir kitų organiza
cijų valdybas prisidėti prie aukų rinkimo. 
Palengvinti aukotojams į šį „E. Lietuvio“ 
numerį įdedama aukoms persiųsti atkarpa.

Iš anksto dėkinga

Tautos Fondo Atstovybė Didž. Britanijoje

PREZ. R. NIXONO MASKVINĖ KELIONĖ 
IR LIETUVA

Rašo STEPAS VYKINTAS

Prez. R. Nixono kelionė ir jo viešnagė 
Maskvoje, užtrukusi apie 8 dienas, yra di
delės istorinės reikšmės įvykis, kuris pasu
ko ne tik JAV, bet ir viso pasaulio politiką 
kita kryptim: nuo konferencijos į politinę 
kooperaciją (bendradarbiavimą). Gryna 
tiesa, kad šiai kelionei prezidentas buvo la
bai pasiruošęs ir nusivežė į Maskvą didžiu
lį lagaminą sutarčių projektų, kurie po kie
tų derybų su Maskvos valdovais pavirto į 
teisinius susitarimus. Kiek tos sutartys bus 
naudingos JAV, tai parodys ateitis. Mums 
šį kartą rūpi ne tos sutartys, o šios kelionės 
psichologinės aplinkybės ir vaisiai ryšium 
su Lietuva.

JAV vyriausybių politinį nusistatymą 
Lietuvos atžvilgiu, iki šiol mes taip žinojo
me: JAV nepripažįsta dabartinės Lietuvos 
okupacijos ir viešai remia Lietuvos išlais
vinimo idėją. Tai pakartotinai atsispindi 
kiekvienais metais Vasario 16 d. proga JAV 
užsienio reikalų ministerių ir kongreso bei 
senato daugybės atstovų pareiškimuose. 
Tačiau pernai gruodžio mėn. Philadelphijo
je politinių studijų metu JAV departamen
to, kitaip tariant, užsienio ministerijos, Bal
tijos skyriaus viršininkas, Europos reikalų 
pasekretorius Doyle V. Martinas be kitko 
pareiškė: „JAV nepriklausomybės Lietuvai 
nesiekią. Jos siekia apsisprendimo Sovietų 
Sąjungos žmonėms dėl jų politinės ateities. 
JAV mano, kad yra aišku, kaip apsispręs
tų tie žmonės tose vietose, kur yra stipri 
tautinė sąmonė (mūsų pabr. St. Vk.) ir is
torinė nepriklausomybės tradicija“. Toliau 
jis tvirtina: „Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo politika šioje JAV ‘administracijoje 
yra saugu, bet negalįs garantuoti už sekan
čias administracijas“ (Citatos iš „Pasaulio 
Lietuvio“ Nr. 21/57 1972 m. kovo-balan
džio mėn., psl. 354/.

„Pasaulio Lietuvio“ redakcija komentuo
ja: „Martino pranešimas mums nemalonus, 
dėl to girdėti nepasitenkinimų ir priekaiš
tų. Bet geriau matyti tikrovę, nei dangsty
tis iliuzijomis“.

Dėl Martino pareiškimų nebūtų reikalo 
jaudintis, jei prez. R. Nixono politiniai žy
giai jo tezių nepatvirtintų. Deja, didžiai 
skaudu, kada JAV Prezidentas savo veiks
mais Martino tezes patvirtina. Mes gerai 
suprantame, kad prez. R. Nixonas važiavo 
į Maskvą kitais svarbiais politiniais reika
lais: Vietnamo karo sustabdymo, Artimųjų 
Rytų konflikto likvidavimo. SALT ir kitų 
sutarčių priėmimo ir pasirašymo, tačiau 
mums būtų buvę malonu žinoti, kad jis ne
pamiršo pasikalbėjimuose su Brežnevu ir 
Lietuvos. Latvijos, Estijos ir kitų pavergtų 
tautų. Tiesa, jis aplankė Ukrainos sostinę 
Kievą. Ar tai reikia laikyti teigiamu, ar 
neigiamu žygiu, tai galėtų geriau spręsti 
ukrainiečiai. Mano nuomone, tai buvo sa
votiškas komunistinės Ukrainos pripažini
mas. Tenka džiaugtis, kad prez. R. Nixonas 
nepanoro aplankyti Vilniaus, Rygos ir Ta
lino. Eet vėl jo atsilankymas Varšuvoje su
kels dvejopus sentimentus lenkų tautoje: 
lenkų emigrantai palaikys tai savotišku II 
Pasaulinio karo pasėkų pripažinimu.

Kalbant apie Martino pareiškimą, tenka 
ypač užakcentuoti: ko JAV siekia, mes ge
rai nežinome, bet mes gerai žinome, ko sie
kia lietuvių tauta tremtyje, okupacijoje ir 
visur, kur tik bent vienas sąmoningas lie
tuvis begyventų: kietai ir atkakliai siekia
me Lietuvos valstybės atstatymo, demokra
tinės santvarkos Lietuvoje įvedimo ir tarp
tautinių valstybinių teisių pripažinimo.

Tai neatsitiktinis įvykis, kad prez. R. 
Nixono kelionės prieangyje Lietuvos žmo
nės viešai pareiškė savo valią būti nepri
klausomais. R. Kalantos viešas susidegini
mas ir Kauno jaunimo masinis solidarizavi- 
mas jo didvyriškam žygiui bei šaukimas: 
„Laisvės, laisvės, laisvės Lietuvai!“ yra ne 
koks eilinis jaunuolių išsišokimas, bet ma
sinė Lietuvos žmonių laisvės demonstraci
ja. Tai atsakymas D. V. Martinui, kad Lie
tuvos žmonės sąmoningai ir su didžiausiu 
pasiaukojimu siekia nepriklausomybės. Čia 
reiškiame didžiausią pasipiktinimą dėl 
Maskvos brutalumo ir ciniško tautų karšini
mo, pasiunčiant nekaltus Lietuvos žmones 
žudyti Kaukazo ir kitų, nerusų. tautų 
NKVD pareigūnus. Ar dėl to prez. R. Ni
xonas ką nors Brežnevui pasakė, nežinome, 
tačiau žinome, kad pasaulio spaudos opini
ja pasmerkė šį brutalų Maskvos žygį.

Ryšium su prez. R. Nixono kelione, vokie
čių žinomas publicistas Matthias Walden 
„Die Welt“ dienraštyje (š. m. gegužės 31 
d. Nr. 124/23 W.) straipsnyje ., “Žmogaus 
teisės“ jūreiviui Simonui Kudirkai“ iškelia 
prieštaravimus tarp Atlanto, JT Chartos ir 
tikrovės. Jis cituoja: „Kiekvienai tautai yra 
užtikrinama teisė pasirinkti tokią valdymo 
formą, kokios ji nori. Gi toms tautoms, ku
rioms ji yra atimta, turi būti grąžinta“. To

lau: „Kiekvienas žmogus turi teisę kiek

SUSIDEGINIMAS LIETUVIŲ TAUTOS

GARBEI PAKLIUVO Į DAUGELIO

VALSTYBIŲ SPAUD/Y

Kilnaus lietuvio Romo Kalantos suside
ginimas Kaune pagavo ne tik amerikiečių 
spaudos dėmesį. Štai, inž. Vladas Venckus 
atsiuntė iškarpą iš milijoninį tiražą turin
čio dienraščio „EI Universal", leidžiamo Ve- 
nezueloje, kur Kalantos garbės reikalu raš
to, pasirašyto Vlado Venckaus, kaip Lietu
vių Bendruomenės Venezueloje prezidento, 
visas tekstas paskelbtas didžiosiomis raidė
mis, apvestas juodomis linijomis ir plačio
mis skiltimis. Greta duotas labai palankus 
EI Comite International Pro-Defensa de la 
Democracia prezidento Felix Martinez Sua
rez prierašas. Viskas paskelbta „EI Univer
sal1 gegužės 25 d. laidoje.

Bravo garbingam lietuviui Vladui Venc
kui ir mums palankiai venezualiečių spau
dai bei palankioms venezualiečių organiza
cijų vadovybėms!

Prof. Jonas Kaseliūnas iš Medellin, Co
lombia, atsiuntė pagrindinio Kolumbijos 
dienraščio „EI Colombiano“ vedamąjį, pa
vadintą: Lituania pide li'bertad, atiduodan
čio pagarbą kovingai lietuvių tautai prieš 
pavergėjus rusus-komunistus. Data: gegu
žės 23 d.

Sužinojęs

ŽUVUSIEJI

Dublino „The Irish Times“, gegužės 22 
d. rašydamas apie Kauno įvykius, užsime
na, kad būsią ir žuvusių.

vieną kraštą, įskaitant ir savąjį, palikti, 
lygiai į savo kraštą sugrįžti“. Šią Chartą ir 
Sovietų Sąjunga yra pasirašiusi. JT Char
tos principus užakcentuoja ir R. Nixono — 
Brežnevo pasirašytas bendras komunikatas 
Maskvoje. Bet kaip yra tikrovėje? M. Wal
den paaiškina: „Š. m. gegužės 20 d. (!), 
prieš prez. Nixonui atvyksiant į Maskvą, 
buvo sovietų teismo nuteistas lietuvis jūrei
vis Simonas Kudirka 10 metų priverčiamų
jų darbų, ir jo turtas buvo konfiskuotas. Jis 
buvo iš rusų laivo pasprukęs į laisvę, bet 
amerikiečių buvo išduotas“. Teisme jis pa
reiškęs, kad „Atlanto Charta, kuri paverg
toms tautoms pažadėjo laisvę, buvo tuščias 
pažadas, kuris lietuvių tautai kainavo 
50.000 gyvybių ir 400.000 išvežtųjų... 
Straipsnio autorius toliau rašo: „Jei Simo
nui Kudirkai priverčiamojo darbo stovyk
loje būtų leidžiama skaityti „Pravda“, jis 
būtų sužinojęs apie Nixono-Brežnevo ko
munikatą. Koks būtiĮ jo kartus nusivyli
mas! Jis baigia straipsnį: „Ne vienas yra 
toks komunikatas, ir ne vienas yra Simo
nas Kudirka“.

Vadai derasi, koegzistuoja, o pavergtos 
tautos kovoja, krauju ir ašaromis uždoku- 
mentuoja, kad jos nenurims tol, kol bus įgy
vendinta teisinga taika, pagrįsta laisvės, 
demokratijos, teisingumo ir politinio mora
lumo principais.

SUSTIPRINTAS 
JUODINIMAS

Jau esame rašę, kaip Kauno įvykius už
sienio žurnalistams Maskvoje yra pavaiz
davęs sovietinės Novosti agentūros virši
ninkas Udalcovas.

Užsienio lietuviams skiriamasis „Gimta
sis kraštas“ pasistengė būti smulkmeniškes- 
nis.

Nurodęs, kad gegužės 14 d. Kauno muzi
kinio teatro sodelyje, apsipylęs benzinu, su
sidegino 1953 m. gimęs Kauno vakarinės 
mokyklos moksleivis Romas Kalanta ir kad 
tardymo organai buvo pavedę teisminei me
dicininei komisijai ištirti reikalą (tos ko
misijos aktą jau esame išspausdinę), laik
raštis toliau rašo:

„Šiuo tragišku įvykiu pabandė pasinau
doti grupelė dykaduoniaujančių paauglių, 
kurie, kurstomi neatsakingų asmenų, trik
dė mieste rimtį, pažeidinėjo viešąją tvar
ką. Kas tie pažeidėjai? „Kauno tiesos“ laik
raščiui miesto prokuratūra pateikė pavar
des. Tai devyniolikmetis Alvydas Jasiukai- 
tis, baigęs 6 klases, anksčiau ne sykį teistas 
už chuliganizmą, dvidešimtmetis Alfredas 
Juškėnas, anksčiau teistas už vagystes, ne
žinia iš kokių lėšų gyvenantis Henrikas 
Monkevičius, septyniolikmetis moksleivis 
Ričardas Trušauskas, gegužės 9 dieną įvyk
dęs sunkų nusikaltimą — išžaginęs su ki
tais asmenimis penkiolikmetę A. P., ir kiti.

„Kalbėdamas per televiziją, Kauno mies
to vykdomojo komiteto pirmininkas V. Mi- 
kučiauskas pažymėjo, kad Kauno visuome
nė vieningai pasmerkė chuliganų išpuolius. 
„Kauno tiesa“ gavo ir išspausdino daug 
laiškų, kuriuose miesto darbininkai, moksli
ninkai, kultūros darbuotojai smerkia išsišo
kėlius ir pritaria toms priemonėms, kurių 
buvo imtasi, palaikant viešąją tvarką mies
te. Pasisakiusiųjų tarpe yra Kauno Medici
nos instituto profesorius J. Brėdikis ir Po- 
technikos instituto trečio kurso studentas J. 
Mizara, F. Dzeržinskio staklių gamyklos 
brigadininkas, Socialistinio Darbo Didvy
ris J. Sikorskis ir Tarybų Lietuvos nusipel
nęs meno veikėjas S. Ratkevičius, „Perga
lės“ gamyklos frezuotojas I. Motiejaitis ir 
poetas A. Drilinga, daugelis kitų žmonių. 
Pareiškimą spaudai padarė ir nusižudžiu- 
sio tėvai. Jie rašo: „Mūsų šeimą ištiko dide
lė nelaimė — nusižudė sūnus. Kiekvienam 
suprantamas tėvų sielvartas. O kažkokie 
nesusipratę elementai, pasinaudoję mūsų 
nelaime, šneka apie artimųjų persekiojimą, 
bandė trikdyti 'mieste rimtį. Kiti, tik smal
sumo vedami, sėkė jais, visu tuo sukeldami 
mums dar didesnį skausmą. Taip elgtis nie
kas neturi žmogiškos teisės. Didžiausia pa
rama mūsų šeimai — ramybė".

„Dori ir sąžiningi Kauno miesto gyvento
jai, nuoširdžiai užjausdami Kalantų šeimą, 
nelaimei ištikus, griežtai smerkia išsišokė
lius — viešosios tvarkos pažeidėjus ir anti
tarybines užsienio informacijos pastangas, 
iškraipant faktus, suteikti įvykiui politinį 
pobūdį“.

SUDEGINO VĖLIAVĄ

Adelaidės (Australija) lietuviai, dau
giausia jaunimas, ryšium su Kauno įvykiais 
suruošė demonstraciją, kurios metu sude
gino sovietinę vėliavą.

Demonstracijos ir pasisakymai vyko ir 
'kitose krašto vietose.

„Blogos dienos Kaune" — taip pavadintą 
didesnį straipsnį gegužės 27 d. išsispausdi
no britų „The Economist“. Straipsnio pa
antraštė: „Brežnevas šią savaitę gal atrodo 
ir labai gerai nusiteikęs, bet didėj an tieji 
neramumai tarp jo nerusiškų piliečių turi 
kelti jam rūpestį".

Straipsnyje rašoma ryšium su Nixono 
kelionę į Maskvą apie Sov. Sąjungos vidaus 
padėtį ir užsienio politikos ėjimus. Tarp ki
ta ko, straipsnyje rašoma:

„Tačiau šiaip jau ramiame Brežnevo aki
ratyje matyti neginčijamai grėsmingas de
besis. Tai vis garsėjantis jam nepritarian
čių nerusų piliečių balsas. Praeitos savai
tės riaušės Kaune, antrajame didumu mies
te Baltijos respulikoje Lietuvoje, kurią 
Stalinas prisijungė 1940 m„ gali atrodyti 
nelabai įspūdingos, kai lygini jas, saky
sim, su smarkiai žiauriais kai kurių Ame
rikos sąjūdžių protestais. Bet neužmiršti
na, kad Sov. Sąjungoje net ir švelniausias 
nepasitenkinimo pasireiškimas griežtai 
baudžiamas, taigi kiekvienas tikrai karštas 
prasiveržimas ten parodo glūdėjusią nevil
ties įtampą. Ir Lietuvos riaušės tėra tik 
viršūnė ledų kalno, kurio tikro dydžio nie
kas nežino.

„Opoziciškai nusiteikusieji lietuviai, uk
rainiečiai ir kiti nerusai, kurie pradeda kel
ti savo galvas, yra ypatingas pavojaus 
ženklas Brežnevui. Jie yra seniai nepaten
kinti tuo sovietinio „federalizmo“ figos la
pu...“

Tas rimtas ir pagrįstas straipsnis apie 
rusiškosios imperijos plyšius baigiamas ši
taip:

„Europietiškasis Kinijos garsiakalbis, Al

SEPTYNIOS dienos
NATO prašo rusus

Bonnoje susirinkę NATO kraštų užsienio 
reikalų ministerial nutarė kreiptis į Sov. 
Sąjungą, kad rudenį ji sutiktų pradėti tar
tis dėl abiejų pusių karinių dalinių sumaži
nimo Europoje.

Tokie pasitarimai turėtų prasidėti dar 
prieš Europos saugumo konferenciją, ku
rios nori Sov. Sąjunga, ar tuo pačiu metu.

Balsai po viešnagės
Grįžusį iš Maskvos prez. Nixoną dalis 

JAV spaudos sutiko primindama Muenche- 
ną, kuriame britai priėmė Hitlerio sąly
gas, ir Jaltą, kurioje Rooseveltas per savo 
naivumą sutiko Stalinui atiduoti viską, ko 
tik jis reikalavo.

Britai žiūri su nepasitikėjimu
Britanijos užsienio reikalų min. sir Doug

las-Home galvoja, kad Sov. Sąjungos vadų 
pareiškimai prez. Nixono vizito metu rei
kalingi stiprių Įrodymų, norint patikėti, 
kad dabar jų politika bus sukama kita link
me.

Šiaip Sov. Sąjunga, jeigu tik kur įsilei
džiama, stengiasi išplėsti savo laimėjimus.

Slapta nieko nėra
JAV administracija tvirtina, kad prez. 

Nixonas Maskvoje nesudarė jokių slaptų 
sandėrių.

Tik prezidentui dar teksią aiškintis, kaip 
ten atsitiko, kad susitarimu jis leido Sov., 
Sąjungai pralenkti Ameriką raketomis ir 
atominiais povandeniniais. Sutarta, kad 
Sov. Sąjungos — Amerikos raketų santykis 
bus 3:2 pastarosios nenaudai, o atominių 
povandeninių santykis, dabar esąs 8:5 Ame
rikos naudai, 1978 m. bus 3:2 jos nenau
dai.

Berlyno sutartis pasirašyta
Keturių didžiųjų užsienio reikalų minis- j 

tenai pasirašė sutartį dėl Berlyno.
Sutartyje svarbiausia sąlyga, kad su ma-1 

žiau kliūčių bus galima susisiekti. Be to,' 
joje patvirtinami Vakarų Berlyno ryšiai su 
Vakarų Vokietija.

Sovietiniai ginklai draugams
Sov. Sąjunga nugabeno papildomai lėk

tuvų Kubai, kuri dabar turės 80 kovos lėk
tuvų, jos ekspertai Hanojuje (Šiaurės Viet
name) pagerino radarus, Sirijai pažadėjo 
gynybai raketų, Egiptui nugabeno 100 šar
vuočių ir 40 vidutinių tankų, Indijai davė 
7 kovos lėktuvus (Indija statosi įmones, 
kuriose žada pasigaminti 150 lėktuvų).

Angela Davis išteisinta
Du mėnesius užsitęsusi, Kalifornijoje 

(JAV) baigėsi byla negrės Angela Davis, 
kuri buvo kaltinama parūpinusi ginklų ir 
dalyvavusi suokalbyje išlaisvinti teisiamus 
negrus.

Laisvinant buvo nušautas teisėjas ir dar 
trys asmenys.

Davis išsėdėjo porą metų kalėjime. Sov. 
Sąjungos spauda ir propaganda ypač do
mėjosi jos likimu ir varė už ją propagandą. 

banijos spauda, tuojau paskubėjo išgarsin
ti žinias apie bėdas Lietuvoje, kaip įrody
mą kovos prieš „rusiškąjį šovinizmą“. 
Linksma Brežnevo šypsena šią savaitę gali 
slėpti kiai kurias labai nemalonias mintis 
apie paskutiniosios savaitės žinias iš Kau
no“.

Tas pats savaitraštis tą dieną išsispaus
dino savo korespondento straipsnį „Lietu
va protestuoja“, kuriame rašoma:

„Bendroji vakariečių pažiūra yra, kad, 
be žydų, tik mažos intelektualų grupės Ru
sijoje drįsta viešomis demonstracijomis pa
rodyti savo nepasitenkinimą. Tačiau gegu
žės 18 ir 19 dienomis, kaip tik prieš Nixo- 
aui atvykstant į Maskvą, tūkstančiai jau
nuolių išėję siautėjo gatvėmis Kauno, dide
lio sovietinės Lietuvos respublikos miesto, 
ir ne visi jie buvo žydai ir intelektualai. 
Riaušininkai padeginėjo, kovojo su polici
ja ir armija ir parašiutininkais, kurie buvo 
atskraidinti numalšinti jų, ir šūkavo tokius 
šūkius, kaip „Laisvė Lietuvai“. Neramumai 
prasidėjo po jauno darbininko Romo Ka
lantos laidotuvių, kuris prieš penkias die
nas susidegino, protestuodamas prieš so
vietinę politiką jo gimtajame krašte.

„Sov. Sąjungoje ir prieš tai yra buvę di
delių riaušių. 1962 m. birželio meru tūks
tančiai darbininkų, šeimininkių ir studentų 
išėjo į gatves rusų mieste Novočerkaske, 
protestuodami dėl maisto kainų; po to visą 
savaitę vyko smarkūs susidūrimai su parti
jos pareigūnais ir policija. Anuo atveju val
džia nutarė, kaip ji pasielgė ir praeitą sa
vaitę Kaune, nenaudoti vietinių kariuome
nės dalinių, o 'atgabenti karių iš kitų Sov.

(Nukelta į 6 psl.)

Pik. Gaddafis kaltina
Libijos antikomunistinis vadas pik. Gad

dafis pakaltino Sov. Sąjungą, kad ji Vidur. 
Rytuose palaiko nei karo, nei taikos padėtį. 
Jis norėtų, kad būtų kariaujama prieš Iz
raelį.

Egiptas nežinąs, ar jis gausiąs iš Sov. Są
jungos prašomų ginklų.

Tito Maskvoje
Jugoslavijos prez. Tito lankėsi Maskvo

je, kur jam buvo įteiktas Lenino ordinas.
Tas jd lankymasis Maskvoje laikomas 

Jugoslavijos artėjimu su Sov. Sąjunga.
Ta proga „Pravda“ išsispausdino giriamą 

jo biografiją, vadindama jį įžymiu vadu, 
kurio lankymasis sustiprinsiąs abiejų kraš
tų ryšius.

Mirties bausmės klausimas
Izraelio krašto apsaugos min. gen. Daja- 

nas norėtų, kad jo vyriausybė apsvarstytų 
klausimą taikyti mirties bausmę teroris
tams.

Nelaimė kasykloje
Kasykloje Rodezijoje įvyko sprogimas, ir 

468 darbininkai žuvo, daugiausia afrikie
čiai.

Ir sovietiniams laivams
Sovietiniams laivams taip pat būsią leis

ta įplaukti į Kinijos uostus su kroviniu, ku
ris skirtas Šiaurės Vietnamui.

Pirmieji kiekiai į Sov. Sąjungą
Libija nacionalizavo British Petroleum 

priklausiusius naftos laukus, pasirašė su 
Sov. Sąjunga sutartį dėl naftos tiekimo iš 
tų laukų, ir pirmasis tanklaivis jau išplau
kė pilnas.

Britanija laiko tai neteisėtais veiksmais 
ir pareiškė Sov. Sąjungai protestą.

Išstūmė poetą
Nebepakęsdamas persekiojimo, žydiškos 

kilmės poetas Brodskis sutiko pasitraukti iš 
Sov. Sąjungos ir atsidūrė Austrijoje.

1964 m. jis buvo teisiamas kaip parazi
tas, buvo ištremtas arktikon, o iš ten grį
žęs gyveno Leningrade.
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Po Chicagos dangum
Tragedija sujaudino ir sujudino. Kauno 

įvykiams čia daugiausia dėmesio skyrė di
dysis Chicagos dienraštis Tribūne. Jis ge
gužės 22 d. įdėjo platų straipsnį su trijų 
Pabaltijo valstybių žemėlapiu ir rašė apie 
kataliko jaunuolio Romo Kalantos suside
ginimą. Gegužės 27 d. vėl didelis Willard 
Edwards straipsnis ,.Lithuanians a Factor 
in Talks“, kuriame išdėstomas S. Kudirkos 
likimas ir spėjimas, kad gal prez. Nixonas 
iškels tai pasitarimuose.

Gegužės 24 d. vakare Marquette Parke, 
prie Dariaus ir Girėno paminklo, susirinko 
daugiau kaip trys .tūkstančiai lietuvių ir 
įvairių tautų svečių. Čia įvyko tvarkingas 
ir širdžių skausmo persunktas protestas 
prieš okupantą ir gedulo eitynės. Mūsų 
spauda, abi radijo programos ir amerikie
čių radijas įvykį labai išgarsino, keldamas 
visų norą kuo griežčiau protestuoti prieš 
okupanto vykdomuosius areštus. Tą mintį 
nusakė didžiuliai plakatai. Prie paminklo 
kalbėjo Lietuvos kons. J. Daužvardienė, 
vysk. Brizgys, Čekoslovakijos, Latvijos at
stovai, dr. Bobelis, Alto pirm., o R. Stankū
nas perskaitė rezoliuciją.

Tyli ir liūdna minia nuo Marquette kelio, 
California gatve nužygiavo iki 63 g-vės, 
paskui iki Kedzie ir 67 gatve grįžo prie pa
minklo. Čia sugiedota Marija, Marija ir 
Lietuvos himnas.

Eitynėse dalyvavo daug jaunimo. Jaunuo
liai nešė karstą, turėjo žvakes, plakatus. 
Demonstrantų eilės nusitęsė per 16 blokų.

Plakatus paruošė Kiburas, karstą Mazo- 
liauskas, demonstraciją vedė J. Jasaitis, 
rengė Chicagos Alto ir LB apygarda, ku
rios pirmininku yra dabar išrinktas Rom. 
Kronas. Vietos laikraščiai ir visuomenė pa
reiškė gilią užuojautą lietuvių tautai.

Keli šimtai telegramų buvo pasiųsta per 
Alto ir Margučio įstaigas prez. Nixonui į 
Amerikos ambasadą Maskvoje.

Šv. Kazimiero kapinės. Nors oras buvo 
karštas, gegužės 21 d. keletas šimtų lietu
vių buvo susirinkę į Gage Parko salę spręs
ti šv. Kazimiero kapinių reikalų. SW He
rald aprašė susirinkimo nutarimus: LB ko
mitetas vėl rengiasi piketuoti kard. Codį ir 
suorganizuoti piketus net šv. Petro Bazili
koj Vatikane, jei nebus čia vietoj susitarta. 
Lietuvių kapinės įgytos lietuvių pinigais, 
niekas negali, jų diktatūriškad tvarkyti ir 
išpardavinėti. Ypač neleistina versti staty
ti tokius paminklus, kokių lietuviai nenori. 
Kapinėse neleistina dviračiais važinėtis, tu
ri nebūti daugiau baisaus kablio. Katalikai 
čia nenori kruvinų riaušių, bet savo teisių 
reikalaus, iki jos bus gautos, ir neleis kita

taučiams čia laidotis. Diecezija čia daro 
didelę klaidą savo elgesiu ir skaldo katali
kų sugyvenimą, ypač lietuvių tarpe, ir tuo 
kenkia parapijoms.

Lietuvių šv. Kazimiero kapinių .teisių sar
gyboje stovi LB komitetas ir sklypų savi
ninkų d-ja. Jie gegužės 29 d., kapų puošimo 
dieną , surengė ten kapiniaių įsteigėjams 
paminėjimą prie jų paminklo.

Lietuvių Tautinėse 'kapinėse įvyko mi
rusiųjų pagerbimas ir dr. P. Grigaičio pa
minklo atidarymas. Visur dalyvavo daug 
žmonių.

Mirė R. J. Valaitis. Netikėtai pasklido ži
nių, kad gegužės 25 d. apleido šį pasaulį 
dėl širdies ligos Draugo administratorius R. 
J. Valaitis. Jis labai nuoširdžiai dirbo nuo 
pat atvykimo į Chicagą, daugiau kaip 20 
m. Liko didelė 7 vaikų šeima, kai kurie jau 
yra sukūrę šeimas, tik trys liko prie moti
nos jaunamečiai. Velionis dirbo ir organiza
cijose.

Lietuvių televizijoje, jos programoje, ge
gužės 28 d. pasirodė su dainomis dvi Mo
tiekaitienės solistės iš jos studijos: R. Klei- 
naitytė ir D. Petreikytė.

Gegužės 26 d. Jaunimo Centre įvyko Mo
tiekaitienės studijos talentų pasirodymas.

LB Apygardos veikloje. Gegužės 14 d. JC 
įvyko LB Vidurio Vakarų apygardos suva
žiavimas. Į naują valdybą išrinkti Antanas 
Krreiva, Jonas Žadeikis, Fab. Valinskas, P. 
Abromaitis dš Lemonto, R. Kronas, Z. 
Žiupsnys, Vyt. Zalatorius. Pirmininku bus 
Romas Kronas.

Iš senosios valdybos pranešimų paaiškė
jo, kad Apygardos ribose veikia 16 Litua
nistinių mokyklų, dirba 167 mokytojai, mo
kosi 1522 mokiniai, veikia 4 vaikų darželiai. 
Daug prisideda prie Kudirkos, Simokaičių, 
Bražinskų reikalo, suruoštos parodos ir kt.

Parengimai. Gegužės 20 d. JC įvyko Jau
nučio Puodžiūno baleto studijos metinis pa
sirodymas. Pastatyti du nauji baletai: V. 
Gershwino Mėlynoji rapsodija ir B. Dva
riono Mažoji- siuita. Išpildė V. Karosaitė, 
J. Piuodžūnas, J. Kolytė ir studijos moki
niai. Nors oras buvo šiltas, bet Puodžiūno 
parengime dalyvavo .gausiai baleto mylėto
jų. Tai puikūs pasirodymai.

Gegužės 21 d. pastatyta Jaunimo Centre 
lietuvių literatūros klasiko V. Krėvės 3 
veiksmų istorinė drama „Skirgaila“. Reži
savo mokslus einanti, jauna, darbšti Mari
ja Smilgaitė, vaidino scenos meno aukštu
mas pasiekę artistai, veikalą ruošė Neo-Li- 
thuania korporacija. Pastatymą pamatė pil
na salė žmonių, buvo nemaža ir jaunimo.

Parengimai su nesusipratimais. Mūsų

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
REDAGUOS JUOZAS PETRĖNAS

Kanadiškiai „Tėviškės Žiburiai“ rašo, 
kad „Nepriklausomos Lietuvos“ redaguoti 
pakviestas Juozas Petrėnas ir sutikęs 
perimti tas pareigas.

J. Petrėnas neseniai pasitraukė iš „Tėvy
nės“ redaktorių ir išėjo į pensiją.

Prieš keletą metų Petr. Taruliu pasira
šytą jo romaną „Vilniaus rūbas“ išleido Ni
dos Knygų Klubas.

ANELIONAITĖ TARP ESKIMŲ

Danutė Aneliūnaitė iš Montrealio, kaip 
rašo „Naujienos“, paskirta dirbti į eskimų 
mokyklą Kanados šiaurėje.

Ji ten, be kita ko, mokosi eskimų kalbos 
renka eskimų tautosaką ir medžiagą apie 
jų buitį.

DR. J. JAKŠTO PASKAITA

Chicagoje suruoštame lietuvių Istorijos 
draugijos susirinkime tos draugijos pirmi
ninkas dr. Juozas Jakštas darė platų prane
šimą apie Gediminaičių dinastiją ryšium su 
Zigmanto Augusto mirties 400 metų sukak
timi.

Dr. J. Jakštas atmetė gudų kai kurių is
torikų tvirtinimą, kad Gedimimaičiai yra 
gudų giminės.

KNYGA SENATORIAMS IR 
KONGRESMANAMS

Balandžio 13 d. Lietuvių Bendruomenės 
surengtame priėmime Vašingtone buvo su
sirinkę apie 30 JAV kongresmanų ir sena
torių, kuriems įteikta -knyga „Lithuania 
700 years“.

spauda rašo, kad gegužės 13 d. Menėje įvy
ko J. Meko knygos pristatymas, ir rodytas 
filmas iš jo kelionės po Lietuvą. Rengėjai 
buvo Ed. šulaitis, J. Kreivėnas ir kt. Kal
bėjo akt. Juknevičiūtė, St. Pilka. Bet įvyko 
didelis triukšmas, kai J. Mekas Skaitė ei
les, o savo filme parodė labai nepilnus vaiz
dus su politika. Pusė salės išėjo programai 
įpusėjus. Patriotai lietuviai norėjo J. Meką 
išmesti iš salės, o jei kitą kartą bandys kur 
pasirodyti, tai žada jį piketuoti, nes jis ke
liąs erzelį.

Įdomus faktas, kad į tą dipukų suėjimą 
atėjo ir „Vilnies“ redaktoriai.

J. Mekas Lietuvoje išbuvo 3 savaites, ir 
komunistinė spauda jį pagarbiai paminėjo.

Bal. Brazdžionis

PRIVATUS VAKARAS
Akademinis Sambūris gegužės 12 d. Jur- 

gučių bute Montrealyje suruošė lietuvių 
humoristikos vakarą, kurio programą pa
ruošė ir atliko poetas dr. Henrikas Na-gys.

DU BROLIUKAI KALĖJIME
„Keleivis“ rašo, kad Worcesteryje (JAV) 

po 5 metus kalėti nuteisti du gražiais var
dais lietuviai jaunuoliai už nepadorų elgesį 
su jaunomis mergaitėmis.

DELIU „PALANGOS“ ANSAMBLIS
Kanados Delhyje susikūręs ansamblis iš

kilmingai pasikrikštijo „Palanga“.
Tas ansamblis ypač rimtu koncertu pri

sistatė savo lietuviškai kolonij'ai. Apylin
kės draugijos jį parėmė -aukomis, nes an
samblis ruošiasi važiuoti į Tautinių šokių 
šventę Chicagoje.

VISUR TAS PATS APSILEHMMAS
Nadas Giedraitis „Argentinos Lietuvių 

Balse“, be kita ko, rašo:
...„pakalbėkime apie Argentinos lietu

vius, neturinčius šeimų nei giminių, kurie 
mirė nepadarę testamentų. Jų visą gyveni
mą sukrauti turtai, namai, ūkiai, sklypai 
ir sutaupo® bankuose atiteko svetimiems. 
Taip žuvo keli šimtai milijonų pezų.

„Ir dabar daugelis Lietuvos gyventojų 
ieško Argentinon emigravusių savo gimi
nių, kurių daugelis, deja, jau mirė prieš 
daugelį metų. Karo laikotarpis ir nesusira- 
šinėjimas bendrai prisidėjo prid to, kad 
atsiskyrėlių turtai vėjais nuėjo.

.Visi turėsime mirti, bet toli gražu ne 
visi apie tai pagalvoja. Laukia, kol tampa 
per vėlu .

„A. L. Balsas šiuo klausimu jau yra 
daug kartų rašęs. Kai kas iš mūsų geriau
sių draugų iš -anksto padarė testamentą, 
palikdamas savo turtą mūsų proteguoja
moms draugijoms. Įsidėmėtinas velionies 
Prano Baltakio atvejis. Ačiū jo palikimui 
Susivienijimas Lietuvių Argentinoje tapo 
ekonomiškai stipria draugija“.

MOTERŲ FEDERACIJOS SUKAKTIS
Balandžio 29 d. New Yorke, Plaza vieš

buty, iškilmingai paminėta Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos 25 metų sukaktis. Po
sėdyje dalyvavo, be lietuvių, Federacijos 
delegačių ir jos svečių, latvių, esčių bei ki
tų tautybių moterų atstovių 'ir busimoji Ge
neral Federation of Women's Clubs pirmi-

NEW YORKAS ORGANIZUOJA CHORĄ
New Yorke neseniai su puikia programa 

pradėjo darbą Vaižganto vardo lietuvių 
klubas, kurį suorganizavo ir kuriam šiuo 
metu vadovauja rašytojas Paulius Jurkus, 
Bendruomenės apygardos valdybos vicepir
mininkas.

Po Hamiltono „Aido“ koncerto kilo entu
ziazmas suorganizuoti ir chorą. Jį organi
zuoti pasiėmė muziką studijuojanti Rima 
Bružienė.

Chorui vadovauti sutiko Albinas Prižgin- 
tas, vargonininkas, dar gilinąs muzikos stu
dijas — norįs įsigyti daktaro laipsnį.

PAVYZDINGI LIETUVIŠKI NAMAI

„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo apie 
Antaną ir Anelę Pasternokus, kurių na
muose — 100 ilgo grojimo lietuviškų plokš
telių, Lietuvoje austų drobių, juostų ir 
kaklaraiščių su įrašais „Lietuva“.

Pastemokas po karo 10 metų gyveno Vil
niuje, ten vedė ir prieš 6 m. grįžo Argenti
non.

IŠ HAMILTONO I NEW YORKĄ

V. Verikaičio vadovaujamas Hamiltono 
(Kanada) lietuvių mergaičių choras, turįs 
daugiau kaip 50 dalyvių, koncertavo New 
Yorke (JAV).

ARBIT BLATAS LONDONE
Archer galerijoje Londone atidaryta iš 

Lietuvos (Kauno) kilusio dailininko Arbit 
Blato kūrinių paroda.

Viename retame paveiksle jo nupiešti Pa
ryžiaus trisdešimtųjų metų garsenybės — 
Picasso, Chaigallas, Matissas, Utrillas, Bo- 
nardas, Cocteau.

TARP KITŲ TRYLIKOS J. DOVYDĖNAS

Chicagos National Bank patalpose su
ruošta keturiolikos asmenų rinktinių foto
grafijų paroda.

Joje dalyvauja ir Jonas Dovydėnas.
„Chicago Daily News“ priede kaip tik 

ir atkreipiamas dėmesys į J. Dovydėno fo
tografijas iš dangoraižio statybos aukštu
mų.

ninkė Mrs. Kermit V. Hauigan, žymi ameri
kiečių visuomenininke.

Minėjimą viešbučio Savoy salėje atidarė 
ligšiolinė LMKF pirmininkė V. Jonuškaitė- 
Leskaitienė, S. Valiukienė sugiedojo him
nus, invokaciją sukalbėjo Tėvas L. Andrie- 
kus, OFM.
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Keturių veiksmų drama
Pirmieji bolševikinės okupacijos metai Lietuvoje

9 scena
MOTIEJUS Ir pasveikinti nenori (ironiškai), po

nas Roika?
ZIGMAS (lyg nenugirdęs) M Ehe, sveikas (at

kiša ranką). Ponu vadini mane, a?
MOTIEJUS (paėmęs ranką) Tai kaip ponas atro

dai. Skrybėlė ant galvos, lazdutė rankoje, ir 
grandinėlė iki kelių. (Dar spusteli jo ranką).

ZIGMAS (ištraukęs ranką) Eik po velnių! Jėgos 
turi, kaip arklys, o galvoje nieko.

MOTIEJUS Na, jau nepyk, trupučiuką spustelė
jau, žinai, aš darbininkas.

ZIGMAS Ehe, vadinasi, visi dar čia, a?
MOTIEJUS Čia. Geri žmonės. Gera alga.
ZIGMAS (su ironija) Ehe, geri žmonės. Duktė 

mokytoja.
MOTIEJUS Sūnus leitenantas.
ZIGMAS Ehe, tai tu neši visą ūkį ant savo kupros, 

a?
MOTIEJUS Aš? Aš tik padedu, šeimininkas dir

ba. Visi dirbame.
ZIGMAS Ir merga yra?
MOTIEJUS Yra Agota.
ZIGMAS Graži raudonskruostė, a? Ir tvartu kve

pia?
MOTIEJUS Ne mieste vaikščioja, kaip tu. Mes 

darbą dirbame.
ZIGMAS Na, jau nepyk. (Išsiėmęs papirosą) No

ri?
MOTIEJUS paėmęs apžiūrinėja) Geros rūšies 
ZIGMAS Ehe. (Ieško kišenėse ir išima kortas) 

Matai, degtukų nerandu, o kortos yra. Ehe, čia 
ir degtukai. (Abu užsirūko) Loši?

MOTIEJUS Ką sakai?
ZIGMAS Ar loši kortomis, a?
MOTIEJUS Ne. Kas tos kortos, aš iš jų negyven

siu.
ZIGMAS Ehe, nenori? O iš darbo būsi kuprotas, 

bet ne bagotas. Žiūrėk. (Sėdasi ant suolo ir 
maišo kortas) Aš tau tuojau parodysiu. Kor
tos, kaip loterija, iš karto gali būti turtingas.

MOTIEJUS Nelošiu, ir pinigų man nereikia.

ZIGMAS Pinigų nereikia?! Taip daug jų turi? Kur 
juos laikai?

MOTIEJUS Pas šeimininką.
ZIGMAS Ehe, gera vieta pinigams, kaip bankas. 

Tokie titnagai, kaip tavo šeimininkas, pinigų 
turi daugiau, kaip proto. Jie pinigus kemša į 
kojinę ir naktį po pagalve slepia. Ar nematei a? 

MOTIEJUS Ką?
ZIGMAS (apsidairęs, tyliai) Sakau, ar nematei, 

kur tas tavo šeimininkas savo pinigus laiko?
MOTIEJUS Klausyk, Zigmai, man visai nerūpi 

kitų pinigai!
ZIGMAS Ehe, pyksti, a? Juoko nepažįsti. O išger

ti ar nori? Aš atsinešiau bonkutę. (Išima bon- 
ką) Žiūrėk. Ne samagonas. Gera, valstybinė. 
(Nori atkimšti).

MOTIEJUS Palauk, čia nepatogu, šeimininkas 
dar pamatys.

ZIGMAS Bijai?
MOTIEJUS Žinoma, aš čia ne ponas, ir negražu 

kieme. Jei taip nori, einam į klėtį.
ZIGMAS Ehe, puiku. Truktelsim po lašiuką. Pa

kalbėsim, gal kortomis palošim, a?
MOTIEJUS Gerai, gerai, tik tos bonkos nerodyk, 

einam.
(Abu išeina dešinėn).

10 scena
MARYTĖ (išeina iš namų, sėdasi priebuty ir pra

deda tylia daina).
BALČIŪNIENĖ (Išeina ir sėdasi greta Marytės, 
pritardama dainai. Abi dainuoja ir baigia dainą 
skardžiu juoku).

11 scena
AGOTA (įbėgusi iš namų) Panele mokytoja!
MARYTĖ Kas atsitiko, Agotėle?
AGOTA Agronomas, ponas Tautvilą ateina!
MARYTĖ (pašokusi) Vytautas! Mamyte, aš bė

gu jo pasitikti! (Apglėbusi išbučiuoja motiną 
ir išbėga kairėn).

12 scena
BALČIŪNIENĖ Kaip paukštė išskrido. O, ta jau

nųjų širdis. O, ir tu, Agotėle, čia kaip šarka įlė
kei.

AGOTA Norėjau pranešti.
BALČIŪNIENĖ Žinoma. Ir pati nesnausk, sukis 

aplink Motiejų. Jis doras ir darbininkas vyras. 
AGOTA Jis mane višta vadina (šluostosi akis). 
BALČIŪNIENĖ Pradžiai ir višta gerai, o vėliau 

gal jis tave vadins širdele.
AGOTA (glausdamasi prie Balčiūnienės) O, te

tulyte.

BALČIŪNIENĖ Taip, Agotėle. O jei viskas eis 
pagal Dievo valią, mes ir tau kraitį paruošime. 

AGOTA Ačiū, tetulyte. Jūs visi tokie geri.
BALČIŪNIENĖ Na jau, gana ašaroti. Visi išbė

giojo, o mudvi turim pasiruošti. Svečias kieme! 
(Abi skubiai eina į namus).

13 scena
(Grįžta Marytė su Vytautu ir abu sėdasi ant 

suolo).
MARYTĖ glausdamasi) Vytautai, aš taip lau

kiau tavęs.
VYTAUTAS Brangioji Maryte, aš... Aš taip pat 

skubėjau. Aš galutinai nusprendžiau. Aš pasi
ryžau...

MARYTĖ Vytautai, tu gąsdini mane.
VYTAUTAS Ne, ne! Aš tik pasimečiau, kaip mo

kinys... Maryte, mano brangioji, aš turiu tau 
mažytę dovanėlę. Žiūrėk (laiko mažytę dėžu
tę).

MARYTĖ Vytautai...
VYTAUTAS Duok rankutę ir užsimerk.
MARYTĖ Nekankink... (paduoda ranką).
VYTAUTAS (užmovęs žiedą ant Marytės piršto) 

Dabar!
MARYTĖ O, Vytautai! žiedas...
VYTAUTAS Mudviejų sužieduotuvių žiedas! Su

tinki?..
MARYTĖ glaudžiai apkabina Vytautą ir bučiuo

ja).
14 scena

BALČIŪNIENĖ (išėjusi priebutin ir pamačiusi 
besibučiuojančius) O, Viešpatie brangus... 
(Vytautas ir Marytė pakyla).

VYTAUTAS Atsiprašau, gal vėjavaikiškai elgiuo
si...

MARYTĖ (pribėgusi prie motinos) Mamyte, žiū
rėk! Žiūrėk ant mano rankos (rodo žiedą).

BALČIŪNIENĖ O, Dievulėliau, juk tai žiedas! 
MARYTĖ Taip, mamyte. Sužieduotuvių žiedas! 
BALČIŪNIENĖ Tai jau jūs, vaikeliai... (glau

džia ir bučiuoja Marytę).
VYTAUTAS Dovanokite, kad aš nepasiklausęs... 

Bet dabar prašau tamstos sutikimo. (Bučiuoja 
ranką).

BALČIŪNIENĖ O, jūs, šelmiai vaikai (bučiuoja 
Vytautą kakton). Ilgai neprisipažinote. (Abu 
apkabindama) Mūsų sutikimas jau seniai nu
matytas. Tai nudžiugs senis! Viskas eina pagal 
Dievo valią ir mūsų troškimus. Telaimina jus 
Dievulis.

(Bus daugiau)

Pirmininkei V. Leskaitienei pranešus 
apie ligšiolinę veiklą, sekė sveikinimai žo
džiu ir raštu. Kalbėtojus pristatė Regina 
Žymantaitė.

Iš lietuvių pirmasis sveikino Lietuvos 
Gen. Konsulas New Yorke A. Simutis (lie
tuvių ir 'anglų įkalbomis). Jis sveikino ir 
Lietuvos Atstovo J. Kajecko ir ponios var
du. Po jo Federaciją pasveikino Vliko Pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas ir ACEN ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto vardu — V. Sidzi
kauskas dr visa eilė kitų. Lietuvių Katali
kių Moterų Pasaulinės Sąjungos vardu pa
sveikino Aid. šlepetytė-Janačienė. Visi 
ypač džiaugėsi Federacijos įnašu Lietuvos 
laisvinimo bylos talkoje.

Gauta nemaža sveikinimų raštu. Iš jų 
pažymėtini: ponia Patricia Nixoniene pa
brėžė, kiad Federacijos ryšiai naudingi ne 
tik jos nariams, bet visam kraštui.

New Yorko valst. Senatorius James L. 
Buckley telegramoje pažymėjo, kad „JAV- 
bės niekuomet nėra pripažinusaos Baltijos 
valstybių okupacijos. Aš tai sveikinu, nes 
JAV neturėtų net ir simboliškai pritarti so
vietų įsivyravimui tuose kraštuose. Tuo 
metu, kai atsiranda žmonių, siekiančių už
kirsti kelią laisvojo pasaulio informacijos 
skleidimui gyvenantiems komunistų nepa
keliamoje priespaudoje, aš dėkoju už jūsų 
pastangas savo tautiečių labui ir drauge su 
jumis jungiuos maldoje už greitą Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą“.

Lietuvos Diplomatijos šefas St. Lozorai
tis savo sveikinime pažymėjo, kad L. M. K. 
Federacija vykdo svarbius uždavinius: ji 
dalyvauja darbe Lietuvos nepriklausomy
bės bylai, saugo šeimas kaip lietuvybės ži
dinius, išlaiko jaunose kartose tautinę są
monę. Dar sveikino JAV viceprezidento Ag
new, N. Yorko valst. gubernatoriaus, buv. 
JAV prezidento L. B. Johnson žmonos ir 
daug lietuvių bei kitų tautybių veikėjų ar 
organizacijų. Lietuviai sveikintojai iškil
mių proga priminė ligšiolinės pirmininkės 
V. Leskaitienės nuopelnus. Po iškilmingos 
dalies sekė priešpiečiai. Čia ilgesnę kalbą 
pasakė viešnia iš Vašingtono Mrs. Haugan. 
Meninėje daly visą eilę šokių atliko J. Ma
tulaitienės vadovaujamos tautinių šokių 
grupės šokėjai.

Balandžio 30 d. įvyko Federacijos darbo 
posėdis. Išrinkta nauja L. M. K. Federaci
jos Valdyba: Irena Banaitienė, Viktorija 
čečetienė, Aldona Noakaitė-Čeikaenė, Elena 
Legeėkienė, Malvina Klivečkienė, dr. Ma
rija Kregždienė, Margarita Saimatienė, So
fija Skobeikienė dr Salomėja Valiukienė. 
Kandidatės: Elena Kulber, Genovaitė Vėb- 
rienė ir Irena Žemaitaitienė. Revizijos ko
misija: Aleksandra Kaziekienė, Valerija Ši
leikienė ir dr. Jadvyga Vytuvienė. Valdybos 
narės naują pirmininkę išsirinks vėliau.

(ELTA)
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—— MOTERS BALSAS ——
Leidžia Londono Lietuvių Moterų 

„Dainavos“ Sambūris.

Redaguoja E. Vilčinskienė

MOTINOS PAREIGOS
Dažnai yra keliamas klausimas: Ar dir

bate? Labai klaidinamai jis Skamba, ir į jį 
reikėtų atisakyti: Aš neinu į darbą! Ar ga
lima apie motiną, nors ir su vienu vaiku 
(nekalbant apie daugiavaikes), pasakyti, 
kad ji nedirba? Tai yra didelė skriauda 
toms motinoms, kurios atsisako savo profe
sijos ir pajamų, kad tik liktųsi su vaikais. 
Toks nusistatymas dažnai pareikalauja di
delio pasiaukojimo ne tik materialinio, bet 
ir kitokio, nevisuomet suprantamo net ir 
savoje šeimoje.

Atsisakydama apmokamo darbo, fizinio 
ar protinio, moteris kartu atsisako ir kon
takto su pasauliu, savanoriškai pasmerkda
ma save ilgiems metams sunkiam darbui 
bei rūpesčiams. Nors kartais ji susilaukia 
ir džiaugsmingų momentų, matydama gra
žų vaiko vystymąsi, bet vistiek tas džiaugs
mas, nors ir didelis, negali patenkinti visi) 
moters pareikalavimų.

Iš to galima būtų padaryti išvadą, kad 
motinos vieta yra darbe, tarp žmonių. E et. 
deja, taip nėra. Supratus ir įvertinus visus 
sunkumus bei rūpesčius, su kuriais ji susi
duria kasdieną, reikia viis dėlto manyti, kad 
tikroji motinos vieta yra namuose, tarp vai
kų. Susidaro įspūdis, kad šiais laikais dau
gelis moterų stengiasi nusikratyti šių sun
kių pareigų, užfcraudamos jas lopšeliams, 
valkų darželiams, auklėms ar net kaimy
nams. Dabartiniu pasauliu maža kas žavisi 
ir, gal būt, dėl to, kad namuose trūksta mo
tinos, vaikus auklėja svetimi. Kur sunki 
materialinė padėtis verčia motinas dirbti, 
ten priežastys yra pateisinamos. Tačiau Va
karuose didesnė dalis moterų dirba ne dėl 
duonos, bet iš savotiško egoizmo, nesupras
dama savo pareigų svarbos ii- atsakomybės.

Namų darbai jai atsibodę, daugiau ne- 
bedomina, vaikai kenčia palikti savo liki
mui.

Klausimas, ar motina turi eiti uždarbiau
ti, nėra naujas. Visaip jis buvo sprendžia
mas, tačiau šiuo metu yra tapęs labai ak
tualiu, nes vis daugiau ir daugiau moterų 
palieka namus.

Tam ir sąlygos susidarė palankesnės. Šei
mos yra mažesnės, ir vienam vaikui leng
viau globą surasti negu keliems.

Taip pat visokios „Liberation Movement" 
organizacijos, Skelbdamos lygybės ir kito
kius viliojančius šūkius, patraukia moteris 
uždarbiauti ir tuo būdu apriboja motinos 
rolę vaiko auklėjimo procese.

Juk pirmas ir svarbiausias moters užda
vinys yra auklėti naują generaciją ir šalin
ti visas tai trukdančias priežastis. Reikia 
ginti namų židinį ir motinai suteikti pagrin
dinį vaidmenį šeimoje.

Sutiksime, tur būt, visi, kad nei bendruo
menė, nei jokia institucija, nei svetimas ne
pakeis motinos ir kad jos rūpestingumas ir 
meilė lygiai taip pat jam reikalingi, kaip ir 
materialinės gėrybės. Motina vaiką ne tik 
globoja, bet ir jo dvasinius pradus formuo
ja. Moko ji savo vaiką mylėti, nes kūdikis 
susipažįsta su pasauliu per jausmus, kurių 
svarbiausias yra jam teikiamoji motinos 
meilė. Jeigu vaikas kūdikystėje nepažins 
tos meilės, niekad nesupras jos vaidmens 
nei vertės žmonių santykiuose. Dėl to ir 
svarbu, kad motina būtų su vaiku. Tad ver
tinkime auklėjimo darbą.

E. Vilčinskienė

NEBYLIU GIMINĖ
Esu liudininkė vieno liūdno įvykio, kokių, 

deja, tikriausiai ne šimtais, bet tūkstančiais 
galėtume priskaityti tiek šiame, tiek kituo
se kraštuose, kuriuose įsikūrė nuo rusiškojo 
komunizmo išsigelbėję tautiečiai.

Su N. lietuvių šeima buvome pažįstami 
dar iš Lietuvos. Likimas taip lėmė, kad ir 
į šį kraštą atvykome beveik tais pačiais me
tais. Pradžioje, nors gyvenome ir ne tame 
pačiame mieste, karts nuo karto susitikda
vome. Jie turėjo du sūnus ir dukrą. Visi 
vaikai buvo gimę Lietuvoje. Deja, į Vaka
rus jie atvyko tik su vienu sūneliu ar 2 me
tų dukrele, nes vyresnysis sūnus, viešėjęs 
1941 m. birželio mėnesį pas senelius kaime, 
buvo su. jais kartu išvežtas Sibiran.

N. šeimai šiame krašte sekėsi geriau, ne
gu daugumai, nes vyras turėjo specialybę 
ir greit gavo geriau apmokamą darbą, žmo
nai neteko, kaip daugeliui kitų moterų, eiti 
fabrikam Geresnis N. šeimos vyro uždarbis, 
didesni namai, puošnesnės suknelės mūsų 
santykius lyg ir atšaldė. Susitikdavome jau 
tik labai, labai retomis progomis.

Bėgo dienos. Vaikai augo ir skirstėsi, kur
dami savo šeimas. Ir, va, nelauktai gavome 
„Invitation" į N. dukrelės vestuves. Išteka 
ji už vyruko, turinčio lietuvišką pavardę, 
atvykusio iš Amerikos.

Daugumą į vestuves sukviestų svečių su
darė jauni lietuviai su žmonomis ir vaiku
čiais. Visi jie savo tarpe kalbėjosi angliškai. 
Kai jaunąją porą pasveikinau lietuviškai, 
tai jaunoji maloniai šypsojosi ir, kratyda
ma galvutę, pasakė:

VISUOMENĖ KAIP SLUOKSNINIS TORTAS
Amerikoniški „Sun Cities" — saulės 

miestai — šeimos suirimo pavyzdys, ■— sa
ko Erwin Wiokert, rašytojas, vokiečių pa
siuntinys Londone. Jo mintimis čia dau
giausia naudojuosi.

Ameriką paėmiau kaip pavyzdį, nes, ma
no manymu, dauguma naujovių iš ten atei
na.

Saulės miestai, kurių Amerikos vakaruo
se, Arizonos valstijoje, nemaža įkurta, yra 
ypatingos bendruomenės. Į jas priimami 
tik tie žmonės, kurie yra peržengę 65 metų 
slenkstį.

Pirmieji saulės miestai buvo įkurti vie
nos didelės gyvenviečių statybos bendro
vės maždaug prieš 10 metų. Projektas buvo 
labai tiksliai pritaikytas solidiems, tvar
kingiems. ne radikalių pažiūrų ameriko
nams, kurių pajamos prašoka vidurkį, ir. 
kaip jau minėta, ne jaunesniems, kaip 65 
metų, asmenims, kurie su dabartinio pasau
lio neramumais ir sumišimais nepajėgia su
sidoroti. kurie vis dar tebegyvena Eisenho- 
verio laikais ir nieko nenori žinoti apie ra
sių kovas, demonstracijas, negrus, narkoti
kus, studentus ir hypius; turtingiems, se
nesnio amžiaus, vidutinio lygio individams, 
kurie sudaro vadinamąją „tyliąją daugu
mą" ir turi noro užsidaryti sau lygių ir vie
naamžių žmonių tarpe. Prie jų rotušės ple
vėsuoja tautinė vėliava, kurios niekas ne
mano niekinti, turi policiją, kuri nenaudo
ja nei vandens švirkštų, nei ašarinių bom
bų bei revolverių; net guminė lazda nebe
reikalinga. Visiškai pakanka tik užrašų 
knygelės. Čia viešpatauja įstatymai ir tvar
ka.

Saulės miestai dažnai turi ir savo laik
raščius, kurie, jei. iš viso ką nors apie di
džiuosius pasaulio įvykius pranešinėja, tai 
tik labai švelniomis spalvomis. Bet net ir 
šitos labai atrinktos žinios sustiprina sau
lės miestų gyventojų pažiūras, kad pasau
lis už jų miesto ribų yra tikrai visiškai pa
mišęs. Bet čia, savo tarpe, jie visi dar nor
maliai gyvena ir galvoja. O daugiausia, kas 
šiek tiek juos apsunkina, tai vieno ar kito 
kaimyno išsišokimas ar koks nekonvencia- 
lus senatvės reiškinys. Jie patys, savaime 
suprantama, jaučiasi visai tvarkoje.

Toji statybos bendrovė, kuri saulės mies
tais daug pinigų uždirbo, greitai pastebėjo, 
kad yra dar ir kita klijentų grupė, kurią 
labai lengvai galima ant kabliuko pagauti, 
tai viengungiai. Ši firma Kalifornijoje įruo
šė pirmą didelę apartamentų koloniją, skir
tą tik nevedusiems, ir pavadino ją „South 
Bay Club" — pietų įlankos klubu, šio klu
bo gyventoji) proporcijos — 60 proc. vyrų, 
40 proc. moterų — labai griežtai laikomasi, 
nes, padidėjus moterų nuošimčiui, vyrai 
pasijunta labai prislėgti ir išlaksto. Šian
dien tokių klubų Kalifornijoje ir Arizonoje 
yra jau 15, ir dar 50 jų suplanuota pastaty
ti. Tai rodo, kad jie turi neblogą pasiseki
mą. Muenchene apartamentų statyba vien
gungiams ir dalinai vedusiems taip pat di
deliu tempu vykdoma, ir tų apartamentų 
kainos beveik astronomiškos. Jie tumi taip 
pat visus patogumus, tik dėl personalo sto
kos tais patogumais nepilnai galima pasi
naudoti.

Kalifornijoje ar Arizonoje viengungiams 
skirtose vietovėse yra įruošti maudymosi 
baseinai, sauna, sporto salės, grožio salo
nai, pasišokimo aikštės ir šokių lokalai. 
barai, bilijardu salės, madų salonai. Suinte
resuotiems ruošiamos diskusijos apie Viet
namą, pasaulinius įvykius, žmonijos eks- 
plozę ir net pilę, šitų bendruomenių gyven-

— Sorry... aš nemoki...
Savo linkėjimus baigiau laužyta anglų 

kalba.
Jauniesiems išvykus į povestuvinę kelio

nę (pagal vietinius papročius), vaišės dar 
užsitęsė. Jaunosios motina parodė gautąsias 
vestuvines dovanas. Ji buvo labai sujaudin
ta. kai parodė vyriausiojo sūnaus dovanas 
sesei, atsiųstas iš Vilniaus. Sūnaus, kurio 
motina nematė 30 metų, kuris negalėjo at
vykti į sesers vestuves, kuris perėjo Sibiro 
kalvarijas ir kuris savo sesei vestuvių svei
kinimą atsiuntė meniškai išsiuvinėtą Sil
vestro Gimžausko eilėraščio posmelį, para
šytą prieš šimtą metų:

Nėr tėvynės be liežuvio:
Kiekvienas šitą gal suprasti.
Atimk kalbą nuo lietuvio, 
Tai Lietuvos ir neesti.

— Ak, brangioji, kas iš to, kad ji nė žo
džio nebemoka lietuviškai. Mes juk esame 
nebylių giminė: mano vaikai nemoka lietu
viškai, o aš neišmokiau angliškai, — guodėsi 
jaunosios motina, įveikusi savo vaikams 
duoti gerą gyvenimą, bet padariusi juos ne
byliais, nebegalinčiais susikalbėti su savo 
tikruoju broliu nei su motina.

„Nebyliais“ mes, lietuviai, pirmaujame: 
nei latvių, nei lenkų, nei ukrainiečių šeimo
se nerasime tiek „nebylių", kiek jų užtiksi
me mūsų jaunimo tarpe. Ir, kaip nesiteisin- 
tume, daugeliu atvejų „nebylių" gimdyto
jos esame mes, motinos.

Br. Daunorienė

tojams statomi didesni reikalavimai, negu 
saulės miestų gyventojams. South Bay 
Clubs, savaime aišku, yra švarūs (morali
niu pobūdžiu) ir garbingi, čia gyvena „pa
dorūs“ žmonės, kurie nenešioja barzdų ir 
nedėvi sandalų; vienu žodžiu, visai norma
lūs viengungiai. P.kti liežuviai juos pava
dino „Sin Cities" — nuodėmių miestais, bet 
be pagrindo, nes daugelis jų susituokia. 
Firmai gaila atsižadėti gerai mokančių nuo
mininkų, ir aišku, kad ji nori juos ir to
liau pasilaikyti. Todėl įsteigė „Oakwoods“ 
— ąžuolų miškai, t. y„ gyvenvietės, skirtos 
jaunavedžiams be vaikų. Susilaukę vaikų, 
jie turi keltis į gyvenvietę, Skirtą vedu
siems su vaikais iki 12 metų amžiaus.

Kas visą laiką šitokiuose miestuose gy
vena, nuolatos pasilieka savo vienaamžių 
draugijoje. Nuo to momento, kada jis ap
leidžia savo tėvų namus, iki mirties, kuri 
ten vadinama persikėlimu į saulės kraštą, 
jis pasilieka gyventi su savo generacijos 
draugais, ir jam nekyla reikalo ginčytis su 
žmonėmis, kurie yra pasenusių ar nesu
brendusių pažiūrų ar iš viso kitaip galvo
ja. Jų pagrindinės pažiūros pasitvirtina 
tūkstančius kartų, tad pašalinės nuomonės, 
ateinančios iš už jo bendruomenės ribų, at
rodo ne tik nepriimtinos, bet net visiškai 
paikos. Mums irgi nesuprantami hypiai ar 
panašūs į juos.

Kad vienaamžių, ypač jaunimo grupės 
jungiasi, — nėra naujiena. Aišku, kad iš to
kių generacinų ryšių, kaip taisyklė, išsi
vysto nauji ryšiai šeimų ar profesijų plot
mėje. Amerikietis, žmonių santykiavimo 
laikysenos tyrinėtojas, Robert Ardrey, ne
seniai pasirodžiusioje ir pagarsėjusioje sa
vo knygoje „The Social Contract" rašo, kad

Gailiūtė Gasiūnienė

ILSĖKIT RAMYBĖJ

Manieji broleliai
Šaltam Sibire —
Kauleliai baltesni už sniegą —
Ilsėkit ramybėj —
Auka priimta —
Tėvynė vergijoj nemiega.

Sesulės, motulės.
Tolimam Sibire
Ašarėlėms sutirpdžiusios sniegą —
Ilsėkit ramybėj —
Auka priimta —
Tėvynėje broliai nemiega.

Tekės Nemunėliu
Dar skundos, kančia, 
Ir audros dar ąžuolus raus.
Ilsėkit ramybėj
Tolimam Sibire —
Iš jūsų mes semiame jėgą.

Šias eilutes skiriu 
tremtinei motinai.

J. Tr.
O mama, tu gimdytoja manoji, 
Jaučiau, kaip tu graudžiai raudojai 
Netekusi brangios gimtosios gryčios, 
Tapai Ieva, iš Rojaus išvaryta.

Su ryšuliu ant nugaros, 
Mažyčiu, kūdikiu ant rankų. 
Nušluosčius ašaras kampu skaros, 
Traukei keliu tarp šūvių ir patrankų.

Širdyje sielvartas ir Skausmas 
Sukyla, lyg gimtinės šauksmas 
Dar kart pažvelgti atgalios, 
Širdin įamžint vaizdą brangų, lyg žaizdos.

Ežia, keliais, takeliais eidama, 
Brangiausią turtą prie krūtinės 

glausdama
Mažytį palikuonį milžinų šalies 
Nešei, lyg aukso kraitį ateities.

Kaip pakelėj, ikraujuotoj žemėj suklupai 
Ir vėl su ašarom Dangaus meldei. 
Kad kas ištiestų ranką gailestingą 
Palengvint dalį be namų siaubingą.

Meldei: — O. Dievo Motin Išrinktoji, 
Apsaugok kelią mums rytojaus, 
Gelbėk nelaimėj savo pasekėjus. — 
Rožančių sukdama kalbėjai.

— Nuo Erodo ir Tu nakčia išbėgai, 
Su Kūdikėliu rankos ant asilėlio sėdai. 
Šventoji Motin, žinai tą baimės jausmą, 
Pažvelk ir žemėn kruvinom j mūsų

skausmą...

Nauja viltim kelin vėl stojai, mama! 
Laimingai suradai kampe pastogę 

ramią. 
Kur palikuonį auginai žemės didvyrių, 
Šiandie baigiąs trečiąją deš imtį — jau 

vyras.

Ar vertas jis to vargo, tos maldos,
Ar vertas palikuonių vardo Lietuvos, 
Ar jis tave senatvėje paguos, 
Kam jis tėvynės meilę atiduos?

ryšiai tarp amžininkų yra pirmapradiškes- 
ni ir phyla'itiskai senesni už šeimą. Šeima, 
palyginti, y.a gana jauna, gali būt, tik prieš 
10 tūkstančių metų susidariusi, būtent, ta
da, kai. vy.'.antis žemdirbystei, žmogus at
sipalaidavo nuo bendros masinės medžiok
lės. Šeima, tas kooperatinis vienetas kovoti 
su trūkun.alii ir pavojais, sako jis, pradėjo 
irti, kai neteko pagrindinių savo uždavi
nių. Bendraamžių galia pakeitė šeimos ga
lią. Šeimos irimas pastebimas visur, kur 
žemdirbių bendruomenę pakeitė industri
jos bendruomenė, taip lygiai ir laisvosios 
rinkos šalyse, kaip ir komunistiniuose 
kraštuose. Šios vystymosi raidos, greičiau
sia, nebus galima sustabdyti.

Kyla klausimas, kokia institucija galės 
pakeisti šeimą, kuri savo narius ne tik nuo 
bado, šalčio ir visokių nepriteklių saugo
jo, bet buvo ir tradicijų perdavėja ir isto
rijos užuomazga. Ji yra pradinė kultūros 
celė, nustačiusi etines vertybes. Ji apjungė 
visus: nuo seniausio iki jauniausio, ir išmo
kė gerbti praeitį, lyg gyvą būtybę. Žmogus 
jautėsi turįs būtinai šeimai priklausyti ir 
būti jos vertas.

Gyventi vienaamžių tarpe patogiau, čia 
kyla tie patys klausimai. Nors atsakymai 
ir nevienodi, bet jie vistiek artimesni, ne
gu įvairių kartų.

Tačiau reikia skaitytis su tuo, kad gyve
nimas čia bus biednesniis, tuštesnis ir vien- 
pusiškesms. Ypač trūksta istorinės dimen
sijos, nes kas perduos praeitį, kaip gyvas
tingą ir įpareigojantį poveikį, toliau visuo
menei, kuri pagal metų laidas ir gentkar- 
čių sluoksnius bus suorganizuota.

Tenka prileisti, kad moderniųjų sociolo
gų, elgsenos tyrinėtojų ir rašytojų mintys 
yra perdėtos, kai jie ateities visuomenę ly
gina su sluoksnioiais tortais, kurio viršu
tinis sluoksnis laiko nugraužiamas, o iš 
apačios vis naujas priauga. Tačiau visuo
menės raida ta linkme krypsta.

Šeimos funkcijų reikšmė ir jos vieningu
mas susilpnėjo ir ateityje dar silpnės.

Kyla klausimas, kur ras ateities žmogus 
tą jaukią šilumą ir saugumą bei sau pa
čiam prasmingą vietą istorijoje ir laike?

E. Rugienienė

St. Baltus

IŠ EMIGRANTO PASTOGĖS
Jei iš lietuvių kas parodytų savo pasą, 

tai kažkaip užkliūva akyse jo tautybė: „Re- 
fugiė de O. N. U. d‘origine iituamienne“ — 
„N. O. U. globotinis, lietuvių kilmės“. Už 
tų kelių žodžių slepiasi ištisa drama. Mes. 
lietuviai, kilę iš Lietuvos, praleidę savo 
skaidrią jaunystę basomis kojomis tarp 
beržais apaugusių kaimų ir miestelių, su
augę... tapome globotiniais Jungtinių Tau
tų Organizacijos, be tautybės...

Nedaug kas rūpinasi gauti belgų piliety
bę. Mergaitės, ištekėjusios už belgų, ją gau
na savaime. Įsigyti pilietybę nesunku, bet 
reikia susimokėti nemažą sumą pinigų. 
Jaunuoliai gauna ją atlikdami klaninę tar
nybą.

Po tautybės eina religija. Taip, lietuviai 
yra katalikai, nepraktikuojantys katalikai. 
Kai jų buvo čia pora tūkstančių, jie net tu
rėjo vyrų, įsišventinusių į kunigus. Bet jie 
išnyko, pašaukti kitokios paskirties. Pa
lengva mūsų tautiečiai atprato nuo religi
nių apeigų, kurios ruošiamos retai. Jaunoji 
karta, įsijungusi į .masę, išmoko Dievą gar
binti kitokiomis kalbomis. Mokyklose reli
ginės pamokos, bažnyčioje katekizmas, pir
moji komunija, o paskui — jei nori eik, jei 
nori neik... Bažnyčių Belgijoj tebestovi jau 
nuo 12 amžiaus, tik 20 amžiuj pradeda 
trūkti kunigų.

Apsistodami Belgijoj, lietuviai tikriau
siai nepramiatė praleisti čia tiek metų. Nors 
darbas buvo juodas ir sunkus, bet uždarbis 
geras, ir norintieji įsikurti turėjo nemaža 
galimybių. Bet viskas atrodė tik laikina. 
Susikūrusi Bendruomenė reiškėsi stipria 
kultūrine ir pramogine veikla. Buvo išleis
tas laikraštis, vadintas „Gimtoji šalis“. 
Scenose pasirodė tautiniai šokiai, operetė, 
vaidinimai.

Vienur kitur, kur lietuvių šeimų Skaičius 
buvo žymesnis, buvo renkami vaikai ir pa
mokomi lietuvių kalbos (bet ii- seselė Ag
nietė išvažiavo į Ameriką).

Šiandien jiems ta kalba yra tik priedas. 
Jie praleidžia daugiau dienos valandų sve
timųjų tarpe ir naudojasi svetimomis kal
bomis. Nekalbant apie mišrias šeimas, net 
lietuviškose vaikai iš įpratimo kalba pran
cūziškai ar namiškai. Ar tai yra nutauti- 
mas? Ar susigyvenimas su kasdienine rea
lybe? Jei kas iš jaunimo nori lankyti aukš
tesnes mokyklas, turi imti belgų pilietybę. 
Dabar tai tik popieriuose, o vėliau, kai tė
vai užmerks akis, jie taps grynais belgais... 
O gal jie nenorės nešioti O. N. U. globotinio 
vardo, gal jie norės turėti savo gimtinę, bet 
kokią, ir asimiliuotis su kuria nors tauta?

Jie per maža žino apie Lietuvą ir lietu
vius. ..

Belgijos lietuvio pastogėj lietuviškas raš
tas retas. Gal iš blogos valios, gal iš apsi
leidimo? Gal trūksta gyvo intereso? Laik
raščiai, kurie pasiekia mus iš Amerikos.

Elė Navickienė

BESIRUOŠIANT AMŽINYBEI
Kai išrenkam naują bet kokią valdybą, 
Pavydas ne vieno širdelę sugnyba.
Už ūkių vis šaukliam, kiek tik balsas leidžia, 
Kad niekam netikę įėjo į valdžią.
Bet laikas būtų ir mums susiprasti — 
Ištraukti tą pykčio ir pavydo rakštį,
Nes jau neužilgo ir mes šį pasaulį apleisdm, 
O juk ir ten be valdybų neapsieisim.

Atleiskit, valdovai, jei nesykį prieš jus 
buvom balsą pakėlę — 

Mes melšime Dievą, kad priglaustų po 
mirties jūsų vėlę.

Kad nesimaišytume mes Tau, Visagali, po 
kojom. 

Įsileisk) ir juos, kaip ir mus, savo 
dangiškam rojun —

Nereikėtų darbščių angelėlių dėl mūs 
menkaverčių po dangų gainioti — 

Veikėjai ir ten, pagal nuožiūrą savo, galėtų 
visus surūšiuoti, 

Jie ir tenai atrastų mums vietą nupelnytą, 
Nes danguje, kaip ir ant žemės, panašiai 

viskas sutvarkyta.

Jie žinotų, kurį arčiau Dievo sosto pravesti 
pro spūstį, 

O kurį užkamipėliin mažytin įgrūsti;
Kurį dainininką pagirti, kad priimtų į 

angelų chorą, 
O kurį pastatyti, padavus lūpinę 

„armošką", palei dangaus tvorą.
Jie žinotų, kuriuos plunksnos mėgėjus šalia 

Maironio ar Vaižganto sodinti, 
O kuriems neleisti dangiško popieriaus 

gadinti;
Kuriems paduoti vandenėlio skysto, o 

kuriems dieviško nektaro — 
Juk jie per tiek metų išsipraktikavo.

Jie žinojo, kuriam iš tolo lig žemės 
grakščiai nusilenkti,

O kurio nepažinti, kartu peržengiant 
slenkstį;

Kurio laiškus -be atrankos savuose 
laikraščiuos spausdinti, 

O kurio suplėšyt nors ir geriausią mintį; 
Kurį, už parankės paėmus, į svečių 

kambarį nuvesti, 
O kuriam, be noro kviečiant, tiktai 

išvirkščią žodį numesti.
Jie žinojo, kurį pasodinti prie garbingo 

stalo,
Kuriuo nesirūpint, ar gerti ir valgyti gavo.

Bet kuris čia iš mūsų, gyvendamas žemėj, 
neklysta?

Nemeski, Dieve, jų į pragaro tamsybę — 
priimk į savo karalystę.

Nebausk! pragaro ugnim, ar negana čia, 
mus valdydami, kentėjo.

Įmesk į katilus karštos smalos valdybos 
priešus, Sutvėrėjau!

Į meski tuos, kurie prieš rinkimus 
baisiausiai agitavo, 

Norėdami įkišti niekam netikusį šalininką 
savo;

Ir tuos, kurie sveikinimo žodį ištempdavo 
ilgiausiai, kaip kramtomą gumą, 

Norėdami parodyti talentą savo 
nuobodumo.

O tuos, kurie už akių piktą žodį ant 
valdžios nekartą sakė,

Tegu velniai suspirgina pamovę ant šakės; 
Ir tuos revizorius, kurie raštus valdybų 

perdaug blusinėjo. 
Padidinamą stiklą ant jų užsidėję.
Įmesk į pragaro liepsnas ar tuos,
Kurie į angliškus barus, kaip ant sumos, 

skubėdami vis traukė,
O j lietuviškus tik ant mišparų suspėjo 

atvykti gerokai išmaukę;
Kurie kaip išpažinties tik vieną kartą 

metuos į klubą nuėjo
Ir apie Velykas, norėdami premiją gauti, 

dažytą kiaušinį parodon įdėjo.

Ale, kur čia viską gali nusakyti — 
Litaniją didžiausią reiktų surašyti, 
O paskui ant galo šiuos žodžius pridėti: 
„Melskis už mus paklydusius, jeigu be 

nuodėmės esi, tautieti!“ 

ateina vėlai, kai visos pasaulinės žinios bū
na jau gausiai komentuotos radijo ir tele
vizijos. Amerikos lietuvių gyvenimas ne
daug ką bendra turi su mūsų dienų proble
momis. Net mūsų bičiuliai, kažkada gyvenę 
Belgijoj, atrodo pasikeitę. Ir taip norėtųsi 
tikėti, kad tas pasikeitimas yra tik išorinis.

Nuo kurio laiko pradėjusi plyšti spauda 
iš Lietuvos irgi kažkaip svetima; sunku įsi
vaizduoti tuos tarybinius laimėjimus, tas 
tarybines gyvenimo sąlygas, ir pagaliau net 
sunku atsikirti grynai lietuviškas mintis. 
Lietuvių tautos politika pasidalijo į dvi 
skirtingas dalis, lyg pati tauta būtų per
plauta peiliu, ir nuošalus emigrantas pri
verstas pasirinkti. O tas pasirinkimas prak
tiškai niekuo nepagrįstas, tai lietuviai) ir 
numoja ranka.

Literatūra, knygos... Ak, buvo kažkada 
surinktas jų kaupas, bet jos perėjo per ran
kas ir jau skaitytos, skaitytos. Keletas dar 
miega Marytės spintoje.
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VIENGUNGĖ MOTERIS
VAKARŲ VOKIETIJOJE

Emancipacija — vienas didžiųjų žmoni
jos idealų. Ją įgyvendinus, išnyktų pasauly
je visokeriopa priespauda. Visi ir visų rasių 
žmonės būtų lygūs, žmogus žmogaus nega
lėtų išnaudoti, visokios pasaulio gėrybės ir 
patogumai visliems būtų vienodai prieina
mi. Kaip paprastai, idealai siektini, bet gy
venimo realybėje jie sunkiai įgyvendinami, 
ir dėl jų vedamos atkaklios ir ilgos kovos.

Mums, moterims, rūpi visokia gyvenimo 
raida, o ypač arti prie širdies moters padė
tį veikianti rauda. Moteris vis dar toli nuo 
visiškos teisių lygybės. Net ir labai aukštos 
kultūros ir civilizacijos šalyse, kaip Šveica
rija, tik paskutiniais metais moterims pri
pažinta balsavimo teisė. O ką jau bekalbėti 
a>p e atsilikusius kraštus, kur net tikėjimo 
nuostatai moterį stato daug žemiau už vy
rą! Ne tik įstatymai, tikybų dėsniai, bet ir 
papročiai veikia moters būklę, nustato jos 
pareigas visuomenėje ir ypač šeimoje.

Laikiau vykusiu Bertrand Russel šį mo
ters padėties apibūdinimą: „Neatsižvelgiant 
į visa tai, kas paskutiniu laiku moters pa- 
uėt-es pagerinimui yra padaryta, vistiek 
dauguma moterų dar tebėra finansiškai pri- 
-lausomos nuo vyrų, šita priklausomybė 
įvair.ais požiūriais yra blogesnė kaip toji 
atlyginimą gaunančio ir darbdavio. Dirban
tysis, jei nori, savo darbą gali mesti arba 
kitu pakeisti; žmonai tai padaryti yra la
bai sunku. Ee to, nežiūrint, koks sunkus 
būtų jos, kaip šeimininkės, namų darbas, 
jokio atlyginimo už tą savo darbą ji negali 
pareikalauti. Kol ši padėtis tęsis, galima 
tvirtinti, kad moter.s anaiptol nesinaudoja 
ūkine lygybės teise“.

Moterims reikės dar gerokai pakovoti, 
.rot jos įsigys lygias su vyrais teises visose 
gyvenimo srityse.

Mane sudomino, kaip gyvena vakarų Vo- 
K.etijoje apie 2,4 milijonai viengungių mo
terų, iš kurių tam tikras nuošimtis neište- 
-rėjO, nenorėdamos pasiduoti vyro valiai ir 
prarasti savo nepriklausomybę. Tačiau rei
kia imti dėmesin ir tai, kad vakarų Vbkie- 
t.joje moterų skaičius žymiai prašoka vyrų 
skaičių, ir todėl nežinia, koks nuošimtis li
ko viengungėmis, neturėdamos progos ište
kėti. Nemažą nuošimtį sudaro ir išsiskyru
sios moterys.

Tie 2,4 milijonai viengungių moterų tarp 
30 ir 60 metų sau pragyvenimą pačios užsi
dirba ir yra v.sai nepriklausomos nuo vy
ro. Jos nėra vadinamosios „sienos gėlytės“, 
bet abiem kojom stipriai stovinčios gyveni
mo centre — pajėgios ne tik savarankiai 
savo gyvenimą tvarkyti, bet ir atsakingą 
darbą d.rbti. Jos gražiai atrodo ir gerai pri
sižiūri, nes daug dėmesio kreipia į savo 
išvaizdą, visapusiškesnės, geriau išsilavinu
sios ir įdomesnės pasikalbėjimų partnerės 
už ištekėjusias. Neturėdamos šeimos, jos 
turi daug daugiau laiko ir galimybės savo 
asmenybei ugdyti ir savo išorine priežiūra 
pasirūpinti, kas labai pakelia moters vertę 
bendradarbių akyse, naudojasi oriu pripa
žinimu. Jos pirmenybe yra įsitikinęs kiek
vienas trečias vak. Vokietijos pilietis. To
kių išvadų prieina institutas fuer Demos- 
kppie— Allensbache, kuriam vak. Vokie
tijos Darbo Ministerija pavedė ištirti ir 
išanalizuoti ūkinę, visuomeninę ir psichinę 
dirbančios viengungės moters padėtį.

Kas antra iš jų yra patenkinta savo gyve
nimu. Retai kuri yra priversta vakarais 
viena sėdėti namie, jei ji pati to nenori. 76 
nuošimčiai turi pakankamai pažįstamų ir 
draugų ir kas antra tokį asmenį, kuriuo ji 
gali visiškai pasit.kėli. Jos daug rečiau žiū
ri pro automobilio ar savo buto langą, kaip 
į knygą. Didesniuose miestuose gyvenan
čios mielai lanko įvairias paskaitas, teatrus 
ir parodas. Kas ketvirtas Vokietijos pilie
tis mano, kad jos turi daug įdomesnį ir gra
žesnį gyvenimą negu ištekėjusios moterys, 
kurios, besurūpindamos savo šeima, turi žy
miai mažiau laiko atsidėti savo dvasinių sa

PABIROS MINTYS

Kad aš galėčiau taip rašyti, kaip Charlo- 
te Bronte, arba mintis išreikšti, kaip mūsų 
Žemaitė! Išreikščiau visus jausmus, glūdin
čius širdy apie grožį, vargą, gėrį, liūdesį ir 
džiaugsmą. Rašyčiau apie lietuvės gyveni
mą ir siekimus, apie tikslą auklėti mūsų 
jaunimą lietuviais tikra to žodžio prasme.

Kiek iš mūsų pasiekė to tikso? Kiek iš 
tremty sukurtų šeimų išaugo lietuvių? Mū
sų tūkstantys, o juos visus ant rankų pirš
tų suskaitytum. Kodėl mes kapituliavom, 
pasidavėm srovei, prieš kurią mes jau per 
silpnos grįžti?

Grožį matau mergaitėje, kuri gražia lie
tuviška tarme į mus prabyla, grakščią, na
tūralią, be dažų ant veido. Vargą ir liūdesį 
jaučiu mūsų tautai, kai būrys mūsų jauni
mo slenka svetima srove, gaudosi naujų 
dievų ir ieško svetimo rojaus. Gėrio širdis 
tadia bus kupina, kai mes, lietuviai, visi su
sirinkę pasuksime viena vaga, išarta mūsų 
protėvių artojų.

Jaučiuosi dulke prieš tą lietuvę, kuri pa
jėgė mums duoti jauną lietuvį-lietuvę. To
kį, kurie galėtų skleisti garbę mūsų tautos 
sava kalba, darbais ir meile tėvų žemei. 
Mums reikės naujų veikėjų, naujų Kudir
kų, Valančių, Basanavičių, Šatrijos Raganų 
ir Žemaičių.

J. Traškienė 

vybių ugdymui ir savo išvaizdai. Kai ku
rios jų nusiskundžia, kad iš jų per daug rei
kalaujama: jos turi būti protingos, gražios, 
gerai prisižiūrinčios ir uždirbančios pinigui 
savo pragyvenimui. Nežiūrint to, jos vis 
dar neturi lygių teisių su vyrais profesinia
me darbe. Viengungė moteris, dirbanti tą 
patį darbą kaip vyras, gauna mažesnį atly
ginimą negu pastarasis. Tik 15 nuošimčių 
viengungių moterų atlyginimas siekia 1.0(10 
r daugiau markių netto į mėnesį (vyrų — 

33 nuošimčiai). Mažiau kaip 600 markių 
netto į mėnesį uždirba 36 nuošimčiai (vy
rų — 11 nuošimčių). Tėra tik apie 6 nuo
šimčiai laimingųjų, kurių atlyginimas sie
kia 1.300 ir daugiau markių netto į mėnesį. 
Šiuo metu tie Skaičiai bus pasikeitę, kadan
gi atlyginimai, brangstant pragyvenimui, 
nuolat keliami.

Aišku, juo geresnė dirbančios moters po
zicija, juo didesnis pasitenkinimas. Bet 
joms ne tiek svarbu karjerą daryti, kiek 
nepriklausomybės ir savarankiškumo siek
ti. Tik labai kietu darbu ir stipria alkūnių 
pagalba moteris gali šio to pasiekti ir prasi
mušti. Juo labiau, kad jai tenka kariauti iš 
karto dviem frontais — vyrų ir moterų. 
Moters konkurencijų ji mėgina-nugalėti to
lerancija ir diplomatija, o vyrus nuginkluo
ti savo žavingumu. Moterys vadovaujan
čiose pozicijose -susilaukta iš moterų pusės 
žymiai daugiau pavydo. Vyrai yra daug ko- 
legiškesni. Moteriai su profesija nereikia 
žiedo ant piršto, kad jos prestižas visuo
menėje būtų pripažintas vyro užimama vie
ta visuomenėje — ji tai pasiekia savo as
menybe ir savo sugebėjimais.

Kas dešimta moteris nusiskundžia tinka
mų butų trūkumu, o kas antra mano, kad 
turėtų (būti daug daugiau statoma butų, pri
taikytų viengungės dirbančios moters rei
kalavimams. Gražiam ir jaukiam buto įren
gimui jai jokia auka nėra per didelė, kad 
tik jaustųsi laiminga ir patenkinta tarp ke
turių savo sienų.

Viengungė moteris nemėgsta viena eiti 
vakarais į restoranus ar vynines, nes į to
kias moteris kreivai žiūrima, vistiek, kur 
ji gyventų — didmiestyje ar kaime. Pusė 
Vokietijos gyventojų galvoja, kad viengun
gė moteris neturėtų kartu su vyru gyventi. 
Tos pat nuomonės yra ir kiekviena antra 
viengungė moteris. 33 nuošimčiai visuome
nės ir net 41 nuošimtis pačių viengungių 
moterų mano, kad vakarais nepritinka su 
vyrais eiti į vyninę. Kad netinka kartu su 
vyru važiuoti vasaroti — taip mano kiek
vienas ketvirtas Vokietijos pilietis; lygiai 
tiek pat ir pačių viengungių moterų yra tos 
nuomonės. Toks yra nerašytas įstatymas 
viengungėms visų socialinių sluoksnių sa
ve gerbiančioms, savarankiai gyvenančioms 
moterims, kurį noroms nenorams jos pačios 
priima ir leidžiasi šio ankšto gorseto varžo
mos.

Labai gerbiamos ir vertinamos tos mote
rys, kurios kitiems pagelbsti, padeda. Ati
tinkamai su metų našta turi didėti ir dva
siniai moters ištekliai, kad ji turėtų ką ki
tiems duoti, nes nuo to labai daug priklau
so, kaip ji visuomenėje ir savo draugų tar
pe bus toleruojama ir mėgiama.

Iš pateiktų duomenų matyti, kad jau
noms moterims nereikalinga visomis prie
monėmis ieškoti sau partnerio. Jos turėtų 
pirmoj eilėj išnaudoti visas savo protines 
galias ir pašaukimo galimybes. Jaunos mer
gaitės išore dažniausiai tobulai apšlifuotos 
ir išbaigtos be priekaišto, bet žymiai per 
mažai rūpinasi savo tikrosios asmenybės 
ugdymu. Kai dėl vyrų, jos sustingo savo 
močiučių amžiuje. Jei netrūktų tikro pasi
tikėjimo savimi, vyras atsirastų savaime. 
Grožis yra trumpalaikis, asmenybė — pa
stovus turtas, kuris neišnyksta nė senatvė
je.

E. Rugienienė

Glasgowas
Suruoštas pagerbimas J. Sarafinaitei už 

ilgą pasidarbavimą Škotijos visuomenėje. 
Jos darbas susijęs su chorais, pamaldomis 
ir vargonavimu.

Škotijos Šv. Kazimiero L. K. M. D-jos 
narė Agnė Krasauskienė atšventė 86-jį savo 
gimtadienį.
Bradfordas

Vasario 16 minėjimo proga meninėje da
lyje gražiai pasirodė moterų kvartetas ir 
E. Navickienė su savo poezija.

Vyties Klube įvyko Grožio Karalienės 
rinkimai.
Gloucesteris

Prie Vasario 16 minėjimo surengimo pri
sidėjo M. Pabrėžienė. L. Valantukevičienė, 
G. Cibulskienė. J. Bieliūnienė ir J. Traškie
nė iš Bradford©.
Nottinghanias

Nepriklausomybės minėjime meninėje 
dalyje buvo suvaidintas E. Vainorienės sce
nos vaizdelis „Lietuvos Sapnas“.
Coventry

J. Žėkaitė deklamavo ir skudučiavo, Z. 
Popika’.tė vargonėliais grojo Nepriklauso
mybės minėjimo programoje. G. Johnsonie- 
nė išvyko atostogų į Ameriką.
Derby

J. Venckuvienei vadovaujant. Motinos 
Dienos minėjimo meninę dalį atliko vaikai.

G. Zinlkuvienė parengė skautiškų ekspo
natų kilnojamą parodą.

VOKIETIJOS MOTERYS BIRMINGHAMO LIETUVĖS MOTERYS
Mūsų čia, Vokietijoje, yra nedaug, net 

labai nedaug, bet vis dėlto mes stengiamės 
susiburti į kelius klubus, būti organizuotos. 
Šiuo metu yra penki moterų klubai: 1) 
Muencheno — pirmin. E. Rugienienė, 2) 
Memmingeno — pirmin. B. Vainorienė, 3) 
Stuttgarto — pirmin. E. Lucienė, 4) Ham
burgo — pirmin. dr. L. Pašaitienė. 5) Ras- 
tatto — pirmin. St. Ragulienė.

Tuos visus klubus jungia vadinamoji Lie
tuvių Moterų Klubų Federacija Vokietijo
je, sutrumpintai LMKFVok. Valdybą su
daro: pirmininkė E. Lucienė. Stuttgartas, 
sekretorė — A. Grinienė, Muenchenas. ir 
iždininkė — Z. Glemžienė, Stuttgartas.

Vokietijoje dar 1947 m. kovo 8 d. Eslin- 
gene (prie Stuttgarto) buvo suorganizuota 
pirmoji Pabaltijo Moterų Taryba, kuri ir 
buvo užuomazga dabartinės Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos, nukeliavusios į JAV, 
New Yortką, pirmininkaujamos V. Jonuš- 
kaitės-Le-ikaitienės. Per 25 metus išsišakojo 
moterų klubai ar draugijos po visą pasau
lį: JAV, Italijoje, Anglijoje. Kanadoje, Bra
zilijoje. Argentinoje, Venecueloje, Prancū
zijoje ir kituose kraštuose.

Š. m. balandžio 29-30 d. d. buvo sušauktas 
LMKF suvažiavimas New Yorke. Jame pa
minėta mūsų Federacijos dvidešimt penke- 
rių metų sukaktis, išrinkta nauja valdyba, 
aptarti rūpimi reikalai, priimti nutarimai. 
Mes, Vokietijos moterys, irgi ruošiamės da
lyvauti su važi avime, blogiausiu atveju nors 
atstovę nusiųsti.

Lietuvių M. Klubų Federacijos įstatų 6- 
jo paragrafo pirmoji dalis sako: Turi tiks
lą supažindinti kitataučius su lietuvių tau
tos padėtimi ir kultūra... Mūsų tikslas yna 
įsijungti į tarptautinį moterų judėjimą ir 
jame rūpintis tinkamai atstovauti, kelti ir 
ginti Lietuvos interesus. Turime siekti, kad 
mūsų atžalynas turėtų nors kiek žinių apie 
Lietuvą, nors šiek tiek mokėtų kalbėti lie
tuviškai. Mes ruošiame subuvimus, darome 
loterijas lėšoms padaryti, 'kiek lėšos lei
džia rūpinamės ligoniais, seneliais, invali
dais. Ruošiame motinos dienas — moti
noms pagerbti, kapus tvarkome. Yra tauti
nių šokių grupės, vargo mokyklėlės.

Šie metai yra jaunimo metai. Jais įvyks 
2-ras PLJ kongresas Chicagoje su šūkiu 
„Jaunimo darbas ir širdis — lietuvių tau
tos ateitais“. Rimčiausias lietuvių bendruo
menės mūsų moterų-motinų susirūpinimo 
tikslas turėti lietuviškų jaunimą, kad būtų 
išlaikyta lietuviška gyvybė išeivijoje. Pa
rodykime daugiau nuoširdumo, pastangų,

Belgijos lietuviuose
Šiame krašte, kur gyvenu, kovo mėnesį 

per radiją, spaudą ir televiziją buvo pa
skelbta „Emigranto savaitė“. Ji turėjo mi
siją atkreipti vietinių gyventojų dėmesį į 
svetimtaučius, dirbančius sunkiausius ir 
pavojingiausius darbus, j jų šeimas, jų ma
terialines dr moralines problemas.

Kai kuriose Belgijos provincijose, kaip 
Hainaut, Limbourg, Liėge, svetimšalių skai
čius pasidairė didelis. Kai atsidaro fabrikų 
ar kasyklų vartai iir pro juos išsilieja vyrų 
minia, tai kažkaip kyla klausimas: kam čia 
priklauso tas kraštas? Arabai, marokiečiai, 
alžyriečiai, turkai, ispanai, portugalai, ita
lai, graikai... iš pietų. O iš kilos pusės — 
rusai, ukrainiečiai, lenkai, rumunai, bulga
rai, jugoslavai, vengrai, vokiečiai, pabaltle- 
čiai... (Ir tikriausiai dar užmirštu).

Briuselis, kaip Europos kryžkelė ir 
OTAN būstinė, savo padėtim pritraukia 
svetimšalių iš viso pasaulio. Bet ne apie 
tuos praeivius aš norėčiau iškelti porą min
čių. bet apie emigrantus, kurie, ieškodami 
pigesnės duonos ar netekę savo tėvynės, 
prisiglaudė prie šios’ tautos, kuri žiūri į 
juos iš tolo.

Tuoj po karo belgai, sulikvidiavę vos ke
lis buvusius griuvėsius, pradėjo sukriai 
verstis ir sukti sunkios industrijos ratus. 
Pritrūko darbo jėgos. Imigracijos Centras 
kreipėsi j vargingesnių valstybių valdžias 
ir j pokarinius lagerius Vokietijoje. Ir tada 
pirmosios bangos svetimšalių atplaukė į 
Valonų ir Flamų kraštą.

Šiandien jie yra okupavę visus senmies- 
čių kvartalus, apsupę fabrikus ir kasyklas. 
Yra tokių priemiesčių, kur jų procentas yra 
didesnis, negu vietinių gyventojų. Emigran
tai darbininkai naudojasi tuo pačiu statu
tu. kaip belgai, kiek tai susiję su atlygini
mu, socialiniu draudimu, pensija.

Belgijoje, viename iš turtingųjų Euro
pos kraštų, žmonių prieauglis mažėja, tau
ta sensta, pensininkų eilės auga. Auga ir 
emigrantų vaikai. Komikas Stemanas pa
juokavo per radiją: „Jei nori važiuot į Lie- 
žą, tai pirma išmok itališkai, kitaip nesusi
kalbėsi“. O gal tas Liežo miestas yra tikra
sis busimosios Vakarų Europos veidas?

Tik kažkaip gaila, kad toje masėje pa
skendo ir kokie trys šimtai lietuvių, ypač 
mūsų generacijos, (kuri sunkiai pergyveno 
persodinimą.

Liet u v i ų atvyko į Belgiją 1947 me
tais iš Vokietijos lagerių. Jų buvo du tūks
tančiai. Atvykę su šviesesnio rytojaus vilti
mis. jie nusileido į žemės gilumą kasti ang
lių... Jie susibūrė į kaimynystes, kad nepa
simestų, o vedami Belgijoj gyvenančio ku
nigo Juliaus Danausko, jie sudarė Belgijos 
Lietuvių Bendruomenę, kuriai šiemet suei
na dvidešimt penkeri metai.

Angliakasio darbas Lietuvos laukų arto
jų vaikams buvo lyg neužpelnyta Dievo

Šiais metais liepos mėnesį sueis 25 me
tai nuo Sutton Coldfield'e DBLS-gos Bir
mingham© skyriaus užuomazgos suorgani
zavimo. Tai buvo šimtaprocentinė vyrų or
ganizacija. Vėliau pati pirmoji pavyzdingai 
vedamoje protokolų knygoje moteriškė mi
nima J. D. Motlekonytė. O jau 1949 m. 
rugp. 18 d. knygoje randame vedybinį svei
kinimą skyriaus pirmininkui, vedusiam to 
pat skyriaus narę. Kaip ir pritinka mote
riai. ji savo vyrų išviliojo ne tik iš Sutton 
Coldfieldo, bet per Bradfordą net į JAV. 
Tol. kol moterys tebėra neišvaduotos iš vy
rų priespaudos, šitoji pirmoji skyriaus isto
rijoje moteris tebenaudoja savo vyro A. Le- 
kečinsko-Lako pavardę ir tebesiivadina La- 
klene. (Neseniai ..E. L.“ kronikoje skaičiau 
apie Jadvygos Lakienės vizitą Anglijon, iš 
kur dar matyti, kad jie tebegyvena Čikago
je).

Po mėnesio to pat skyriaus sąrašan įra
šyta daugiau moterų: S. Macijauskaitė (da
lyvavusi valdyboje). B. Mailaitė, A. Pilipa
vičienė (visos trys išemigravusios), Vanda 
Dimitrovaitė, Jadvyga Vaškelienė ir Birutė 
Valterienė. Iš paskutinės grupės dvi pirmo
sios tebegyvena Birminghame. Kiek vėliau, 
nors ir neilgam, skyriaus veiiklon įsijungė 
visuomenininke Vitalija Giriūnienė. Ji ak
tyviai įsijungė j tuometinę moteriškų veik
lą. pvz., viengungiams Kūčių suruošimą ir

visokeriopai paremkime jo užsimojimus, 
padėkime materialiai, kad kuo daugiau jau
nimo galėtų vykti į kongresą. Vokietijos 
moterys, suprasdamos didelę to dalyko 
reikšmę, nutarė pravesti daiktinę loteriją, 
kurios pelnas skiriamas jaunimui, ypač va
žiuojančiam į 2-rą j į PLJ Kongresų.

Per M. Klubus ir Apylinkių Bendruome
nes siuntinėjami aplinkraščiai-laiškai ir lo
terijos bilietai. Kaina 2 DM. Prašau įsigyti 
bilietus ir platinti juos, tuo išmėginsite sa
vo laimę, prisidėdami prie mūsų jaunamo 
kelionės į Kongresą.

Mūsų planai ir užsimojimai: a) būti kuo 
daugiau organizuotoms, b) kiekviename 
kampelyje surasti lietuvę moterį ir įjungti 
ją į savo šeimą, c) įkurti kaip galint dau
giau klubų, d) rinkti tautodailę keliaujan
čiai parodai, ikad ir kitataučiai galėtų ža
vėtis mūsų gintaru, juostomis, rankdar
biais, tautiniais drabužiais ir t. t.

Tad dirbkime su meile ir pasiryžimu.
E. Lucienė

bausmė. Dauguma nepajėgė nugalėti tos 
klostrofobijos ir veržėsi už Atlanto. Lietu
vių būriai tirpo, o kai užsidarė paskutinės 
emigravimo galimybės — jų liko tik tie 
trys šimtai, kurie šiandien sudaro bendruo
menę.

Kas iš lietuvių svečių atvyksta į Liežą, 
kur sucentr. olas visas veikimas, ir turi 
progos susit kti su vietiniais — išvyksta 
atgal gera nuotaika ir išvada, kad Belgijos 
Fetuviai yra svetingi. Svetingi jie yra tik
riausiai visur, ibet čia atsispindi socialumo 
išraiška, čia nekreipiama dėmesio nei į pra
eitį, nei į titulus, — čia užtenka tik ma
giško žodžio „lietuvis“. Gal dėl to, kad jų 
tiek maža yra, gal dėl to, kad jų, emigran
tų, pastogėse viešpatauja vienuma ir ieško
jimas bičiulystės tame Babelio bokšte, kur 
jiems viskas svetima.

Siunčiama artimųjų iš Lietuvos, atėjo į 
mus lietuvių dabartinė gražbylystė raštais. 
Poezija, nepartinė lyrika apie meilę, jau
nystę, gamtą, pavasarį nevisuomet domina 
žmogų su gyvenimo aptrintais pečiais ir 
anglių dulkes spraudančiais plaučiais. Ro
manai? Taip... Tik kad tie turimi a i vis grįž
ta j tuos nelemtus karus, tų baisią vokiečių 
okupaciją ir tų geraširdišką rusų išvadavi
mų... Ne, ir iš tos pusės mūsų tautinė lite
ratūra neprieinama emigrantams. Tai tada 
jiems lieka sunki krašto kalba ir televizo
rių vaizdeliai.

Moterys lietuvės gal greičiau negu vyrai 
susigyveno su emigracijos mintim ir vieti
nėmis sąlygomis. Joms namų ruoša visur ta 
pati, o blynams kepti reikėjo tik susirasti 
krautuvėse tarką. Belgijos krautuvės tur
tingos, o vyrų uždarbis nemenkas. Moterys, 
turėdamos daugiau materialinių vilionių, 
susigyveno greičiau su aplinka. Bet mora
liai jos nukentėjo daug daugiau, negu vy
rai. nes jos sunkiai pakelia vienumų tarp 
keturių sienų, atplėštos nuo šeimos, nuo 
draugi) ir nuo savo krašto įpročių ir tradi
cijų.

O vaikas augdamas maišosi tarp italų, 
turkų, belgų ir kitų, dainuoja angliškai ro
mansus. mokosi Belgijos ir Prancūzijos is
toriją ir tolsta, tolsta, nunešamas bangos. 
Moteris dar norėtų bandyti įką nors, nes ant 
jos pečių krenta atsakomybė, kaip teisimo 
sprendimas; jai rašomos eilės priekaištų 
spaudoje, nes ji yra vaiko autorė ir jo 
auklėjimo klaidų taisytoja. Bet nedaug kas 
duoda patarimų, pvz... pagrįstų pergyveni
mais. bet ne žodžiais, nedaug kas pasilen
kia ties jos sunkumų sąrašu... O mūsų 
spaudoje iki šiol moters balsas buvo tik 
„blynų baliaus“ receptuose.

Mūsų dienų moterys nėra nutautimo kal
tininkės — jos yra aukos tautos suskaldy
mo į dvi dalis ir tame suskaldyme ieškan
čios savo vietos.

St. Baltus 

kt. Svarbiausias gi jos nuopelnas buvo Ang
lijoje gyvenančių dantų gydytojų savo bute 
suvažiavimo sušaukimas. Apie tai žinoma
sis J. Matulionis labai teigiamai parašė 
„Brit. Liet". Išvykusi Kanadon, įstojo uni
versitetan, išlaikė egzaminus ir gavo dantų 
daktarės laipsnį. Sėkmingai dirba savo spe
cialybėje ir katalikių moterį) veikloje.

Žuvus vė'lybesnėms skyriaus knygoms, 
negaliu patikrinti gana ilgo laikotarpio 
veiklos. Iš „E. L." žinojau apie Mildos Zo- 
klenės darbą bažnytiniame komitete. Vė
liau, lankydamasi Birminghame pas pažįs
tamus ir buvusius kaimynus, pastebėjau, 
kad pas Endriukaičius, o dabar jau našlę O. 
Endriukaitienę renkasi ir jos vaišingumu 
naudojasi gana plačios apylinkės lietuviai 
ir svečiai iš kitų kolonijų.

Prieš keletą metų veikliausiems vyrams 
pavargus, pradėjo ryškėti Emmos Linkevi
čienės talentas burti apie save vienišus tau
tiečius. Jų namuose savaitgaliais skamba 
lietuviškos dainos, vyksta vyrų pasitarimai. 
Čia atviros durys ne tik vietiniams lietu
viams, bet ir katalikų kunigams, vyskupui. 
Iš čia ateina pagalba sergantiems, mirštan
tiems dr minusiems. Kai prieš 18 metų M. 
Linkevičius parsivežė iš Europos jaunutę, 
gražutę žmonelę Emmą, nenujautėme joje 
besislepi ančių teigiamų savybių, jautrios 
širdies ir sumanumo.

Laimingu sutapimu netoli Emmos gyvena 
visada besišypsanti, visada pasirengusi pa
dėti Vanda Poldmienė. Nuo pat senų laikų 
ji buvo visada rūpestinga skyriaus narė, 
dalyvaudavo ir. kur tik būdavo galima, pa
dėdavo. Dabar taip pat dažnai padeda pa
ruošti Linkevičienei ir pas save surengia, 
iškilus svarbesnei, progai, vaišes. Laidotu
vių progomis juodvi gauna pagalbos iš Re
meikienės. kiuri, visiems išvykus bažnyčion 
ir į kapus, ruošia ir prižiūri virtuvėje gami
namų maistą.

Teko nugirsti gandą, kad Birminghamo 
šaunieji vyrai jau pailsėjo ir, pasisėmė stip
rybės iš praeities bei apsirūpinę naujomis 
mašinomis, žada įkibti .į lietuvišką veiklą. 
Skubėkite, vyrai! Žiūrėkite, kad pradžioje 
buvęs vyrų skyrius, nepakliūtų į moterų 
vadovybės rankas!

Rašydama apie moteris, stengiausi nelies
ti vyrų. Būtų vis dėlto netikslu nepripažinti 
jų sumanumo, sugebėjimų bei didelės kant
rybės praeityje, kol neturėjo patogių susi
siekimo priemonių, telefonų. Nesistebiu, 
kad, daugeliui išvykus, likusieji panoro pa
ilsėti. Šiuo metu oficialiai savo pareigas są
žiningai eina bažnytinio komiteto pirminin
kas Stasys čereškevičius.

Tikiuosi, man atleis visi ir visos, kurie 
buvo nepakankamai atžymėti ar praleisti.

Birutė Valterienė

PAREMKIME SKAUČIŲ 
GRETAS

Anglijoje mes maža tegirdlme apie vyres
nes skautes. Tiesa, jų maža ir teturime. 
Apskritai matome jas kaip jaunas vadoves, 
vienetuose.

Didesniuose rajonuose jų yra daug. Jos 
tokiose sąlygose susiburia į vyresnių skau
čių kandidačių būrelius ir vyresnių skau
čių būrelius, respektyviai draugoves.

Vyresnių skaučių šaką sudaro: vyresnių 
Skaučių kandidatės, vyresnės skautės, aka- 
demiikių sąjūdis, Skautininkės (tikrosios va
dovės).

Skautės, pasiekusios 15 metų amžiaus ir 
išėjusios pagrindinę skautišką mokyklą,, 
įsiigijusios visus 3 patyrimo laipsnius, perei
na į vyresnių skaučių kandidačių būrelį. 
Kandidačių būrelyje išbūna maždaug 6-12 
mėnesių. Būdamos 16 metų, jos duoda vy
resnės skautės įžodį, kuris yra slaptas ir re
miasi tradicija. Vyresnių skaučių būreliai 
pasirenk;) vardus garbingai pasižymėjusių 
lietuvių moterį). Perėjimas į vyr. sk. kand. 
būrelį atliekamais su ceremonijomis, kad 
būtų joms atmintinas. Stiprios draugovės 
tą sueigą paruošia labai ypatingą, net iškil
mingą.

Kandidačių programa yra sudėtinga. įdo
mi ir, norėčiau sakyti, sunki. Ypač mūsų 
skautėms čia, Anglijoje, ko ne per sunki ir 
beveik neįgyvendinama. Naujieji vyresnių 
skaučių kandidačių .ir vyresnių skaučių re- 
guliaminai įsigaliojo 1966 m.

Jame vyresniųjų skaučių tikslas taip nu
sakomas:

„A. Vyresnių skaučių tikslas yra tęsti 
skautybės idėją pagal Bade n PoweU'io nu
statytą sistemą, tarnaujant Dievui, Tėvynei 
ir Artimui, savyje ugdant taurią asmenybę 
skautiškų idealų šviesoje, dirbant lietuvių 
tautos ir gyvenamo krašto gerovei bei vi
sos žmonijos naudai.

B. Vyresnės skautės savo tikslo siekia pa
gal nustatytą programą. Vyresnių Skaučių 
programa susideda iš dviejų dalių: pirma 
skirta kandidačių laikotarpiui, antra vyres
nių skaučių veiklai.

C. Vyresnių skaučių programą nustato L. 
S. Seserijos Vadija, tvirtina L. S. S. Tary
bos Pirmija."

Kaip jau suprasite iš to, kas suminėta, D 
S. Seserijos Vadijoje, kaip ir kitom šakom, 
taip ir vyr. sk. reikalui yra skirta vyresnių 
skaučių skyriaus vadovė-vedė ja. Ji kviečia
ma Vyr. Skautininkės ir tvirtinama L.

(nukelta į 5-tą puslapį)
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LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
„Baigęs visus pasiruošimus, jis pasijuto 

pajėgus įvykdyti savo šernai išsvajotą di
dingą planą; jis dabar galvojo, kad juk bū
tų nusikaitimas visiškai pasitraukti nuo dėl 
žaizdų kenčiančio pasaulio, kuris jau nuo 
seniai laukia tokio išganytojo, kaip jis; juo 
labiau, kada jis pats sava širdimi pajuto, 
kiek žmonijos Skausmus ir vaitojimus jis 
galėtų nutildyti, kiek skriaudų pasaulyje 
jis galėtų pašalinti ir kiek klaidų atitaisy
ti...“ Su šiomis mintimis vieną saulėtą rytą 
Don Kichotas pabalnojo savo aiklį ir išjojo 
į pasaulį. ♦ **

Dabar jau žinome, kad Vakarų Vokietijos 
parlamentas nubalsavo priimti sutartis su 
Maskva ir Varšuva. Po to sekė ne tik Vo
kietijos kanclerio Brandto pasekėjų ovaci
jos, bet ir komunistiniai teroro aktai įvai
riuose Vokietijos miestuose — sprogo bom
bos .prie Amerikos įstaigų, žuvo žmonės, 
griuvo namai. Tokiu „organizuotai entu
ziastingu pritarimu“ sutarčiai su Maskva 
visa Vokietija pasijuto kaip stabo ištikta.

Vakarų Vokietijos tauta ir toliau lieka 
nežinioj — dalinai nusivylusi, dalinai susi
rūpinusi, o apskritai — baimės apimta.

Šitokiai 'bendrai nesmagiai padėčiai pra
skaidrinti reikėtų gal prisiminti, ką sakė 
Eirandt, ruošdamasis pasitarimams su Mas
kva prieš dvejas metus. Tuomet jis entu
ziastingai kalbėjo: sudarytųjų sutarčių pa
galba plačiai atsivers durys į rytus, Vokie
tija darys įtakos Sovietams, Vokietijos 
vaizbūnai šimtais važiuos į Sovietus, kurs 
ten pramonę, organizuos prekybą ir Sovie
tų Rusija, Kremliui net nepastebint, spar
čiai keisis... rusų dauguma net pradės kal
bėti vokiškai, visoj Europoj užviešpataus 
taika ir džiaugsmas.

Ir štai šiandien, užbaigęs visus pasiruo
šimus ir pabalnojęs savo arklį, Brandt — 
Don Kichotas su savo tarnu Šel — Sančo 

MOTERS BALSAS

PAREMKIME SKAUČIŲ GRETAS

S. S. Tarybos Piranijos. Skyriaus vedėja ko
ordinuoja vyr. skaučių veiklą ir vykdo L. 
S. S. Seserijos vadijos nutarimus ir infor
muoja Vyriausią Skautininkę skyriaus rei
kalais. Vadinas, jinai palaiko ryšius su vi
som vyr. sk. vadovėm visame pasaulyje.

Kandidatės laikotarpiu skautė turi įsigy
ti žinias vyr. sk. kand. religinės programos, 
plačiau susipažinti su skautybės idealu ir jį 
ypač savyje įgyvendinti, puoselėja savo 
charakterį, gilina tautinio-visuomeniniio 
auklėjimo žinias. Į paskutiniąją sritį įeina 
reikalas žinoti nepriklausomos Lietuvos 
1918-1940 metų valstybinę santvarką ir po
litinę veiklą, teisinę dabartinę Lietuvos 
tarptautinę politinę padėtį, susipažinti su 
lietuvių diplomatine atstovybe dr žinoti šios 
srities svarbą lietuvių tautos reprezentavi- 
mo darbe, tarptautinėje ‘politikoje ir t. t. 
(Šita tebūnie viena sritis, kiek aiškiau pa
minėta šiame rašinėlyje).

Vyresnių skaučių uniforma ta pati, kaip 
ir ‘Skaučių, tik jos dėvi mėlyną kaklaraištį, 
austinį diržą mėlynu raštu ir žaliia rūtele.

Kandidatės, davusios vyresnės Skautės 
įžodį, grupuojasi į savo charakterio palin
kimus atitinkantį pamėgimą ir patyrimo 
šakas, talkindamos vadovėms. Pavyzdžiui, 
jos vadovauja skiltims, draugovėms, tauti
niams šokiams, ruošiasi tapti specialybių 
instruktorėmis, dirba labdarybės darbą, o 
ypač bando vesti savo gyvenimą skautiško 
idealo taku, ištekėjusi ir savo namuose pa
laikyti skautiškąją liepsnelę. Taip pat jos 
gilinasi toliau į lietuvišką tautinį kultūrinį 
gyvenimą.

Čia, Anglijoje, jaunai mergaitei tesėti vi
sa tai yra labai nepalankios sąlygos. Vos 
tik prabėgusios pagrindinę skautišką mo
kyklą, užuot brendusios tyliai prisiglaudu
sias prie patyrusios vadovės ir džiaugdamo- 
sios savo pirmais menkais laimėjimais, jos 
apkraunamos vadovės darbu. Kaip jau sa
kiau, didesniuose rajonuose, kur sąlygos ge
resnės, jaunutės vyresnės skautės pamažėl! 
gali pagal savo gabumus tobulintis ir im
tis vadovauti.

Amerikoje, Kanadoje ir Australijoje 
skaučių organizacija yra tokia populiari 
moterų tarpe, kad išaugo lyg į moterų drau
giją, ir Vyriausioji Vadi ja buvo priversta 
vyresnio amžiaus vyresnėms skautėms su
daryti naują reguliarumą, kad skauitybė iš 
tikro nepavirstų moterų draugija.

Vyresnės skautės, maždaug 18 metų, 
išėjusios į universitetus, susiburia į akade
minį skautų sąjūdį, šita skautiškoji šaka 
yra ypatinga pasaulio skautuose. Jeigu ne
klystu, tik lietuvių skautija jos neturi. Aka- 
demikės skautės ypač reiškiasi kap intelek
tualinės vadovės.

Vyresnio amžiaus tikrosios vadovės-skau- 
tininkės, pasitraukusios iš aktyvaus vado
vaujamojo darbo, susiburia į skautininkių 
būrelius, draugoves ar ramoves ir toliau 
tęsia savo skautišką darbą, tik kiek tyliau, 
ir visur talkina ten, kur tik pagalba reika
linga.

Žinia, Anglijoje yra nemaža moterų, ku
rios vaikystę ir trumpą jaunystės laikotar
pį ‘praleido skaučių gretose. Ar nebūtų sma
gu susiburti į skautišką vienetą, atgaivinti 
savo skautiškas žinias, savo širdį vėl su
šildyti vyresnės Skautės simboliu — lieps
nele — ir dirbti Skautybei ir lietuvybei?

s. Gilma Zinkuvienė

Panča (Brandto užs. reikalų ministeris) iš
joja į platųjį Sovietų pasaulį. „Gute Reise, 
mein braver Junge, bleib gesund, sei vor- 
sachtig und komm nach Hauise..!“ (geros 
kelionės, mano narsuoli, lik sveikas, būk at
sargus 'ir grįžk namo). O atsargumas labai 
reikalingas, nes, vietoj vėjo malūnų, daž
niau išvysi koncentracijos stovyklas...

(Atsiprašau tuos, kurie nėra skaitę gar
saus romano „Don Kichoto“ arba nėra nie
ko girdėję apie jį; tokiems ši mano laiško 
dalis gal bus ir nesuprantama).

Šiuo metu betgi žymiai įdomesnis įvykis 
yra Niksono viešnagė Kremliuje. Vakarų 
spauda stačiai pasimetė savo margaspalvė
se mintyse, prielaidose bei spėliojimuose. 
Pats ‘gi Niksonas nebuvo (kuklus — jis va
dina savo viešnagę istoriniu' įvykiu, kuris 
duos naują kryptį visai pasaulio žmonijai.

Nagi tik pamėginkime pažiūrėti į tos 
viešnagės išvadas kiek blaiviau ir iš arčiau. 
Visų pirma jos formali išvada, t. y. viešai 
paskelbtasis komunikatas, yra nepaprastai 
blanki ir nuobodi. Jis visas išmargintas 
seniai nuvalkiotais beprasmiais žodžiais, 
kaip antai: „taiki koegzistencija“, „skirtu
mus spręsti taikiom priemonėm“, „abipusė 
pagarba sutartims ir taikai“ ir t. t. ir t. t. 
Visa tai buvo jau tiek daug kartų parašyta 
ir dar daugiau kartų neįvykdyta ir sulau
žyta, kad šie tikrai gražūs žodžiai jau be
tinka tik „politinės pornografijos“ leksiko
nui. Taigi iš grynai formalios pusės Nikso
no viešnagė Kremliuje tikrai joks istorinis 
įvykis, veikiau dar vienas tuščias apgailė
tinas faktas.

Norėdami gi įžvelgti į Niksono viešnagės 
turinį, labai suklys tie, kurie mėgins ją 
vertinti pagal penkias Kremliuje su visu 
ceremonialu pasirašytąsias sutartis. Skai
čius tikrai, imponuojantis, bet, deja, jų visų 
turinys bevertis, t. y. nė viena jų pasaulio 

TARP MŪSIŠKIŲ MOTERIŠKIŲ

Veda Elena V-nė

Mados, mados...
Jau laikas visoms peržiūrėti savo garde

robą Ir tinkamai jį atnaujinti bei papildyti. 
Paduodu čia kelias žinutes apie naujas ma
das. Gal bus kam įdomios ar naudingos.

Naujas pavasario sezonas atneša mums 
madas, kurioms būdingas ne tik grožis, bet 
ir praktiškumas. Pasirodžius gausybei ma
dingų siluetų, spalvų bei formų, bus lengva 
kiekvienai pasirinkti tinkamą stilių bei pa
tenkinti savo pageidavimus ir skonį.

Neabejotinai bus nešiojamos įvairios 
bliuzelės su sijonais, praktiškos ta prasme, 
kad, atitinkamai jas keičiant ir derinant, 
gaunamos naujos kombinacijos. Matysime 
taip pat įvairių rūšių ir ilgių švarkus, 
megztinius ir liemenes. Švarkai bus dažnai 
nešiojami su plisuotu sijonu arba su kon
trastinės medžiagos suknele.

Darbui bus labai populiarios palaidinu
kės su liemene ir kelnėmis, taip pat palaidi
nės ir sportiško tipo suknelės, kartais pa
siūtos iš dviejų spalvų medžiagos. Dienai 
dominuojančių medžiagų motyvai: žirniu
kai, juostelės ir dryžai. Dažnai bus dvispal
vės, su persvara baltos, raudonos ar mėly
nos spalvos.

Sijonus siusime, iš ko kam patiks: iš ly
gių, margų, gėlėtų ar raštuotų medžiagų; 
plisuotus, parauktus ar kitų fasonų.

Vakarui matysime ilgas romantiškas suk
neles, pasiūtas iš žoržeto, šifono ar organ- 
zos. Daug pastelinių antspalvių, turtingai 
siuvinėtos sekinais ar perlais ir užbaigtos 
giliu iškirpimu nugaroje. Taip pat bus ne
šiojamos labai ugningų spalvų suknelės su 
plačiais klostais sijonais. Rankovės labai 
plačios, dažnai panašios į šikšnosparnio 
sparnus, arba paplatintos žemiau alkūnės 
plisuote ar banguojančiais falbonėliais.

Apskritai rūbų formos bus daugiau 
lanksčios, siluetas minkštas ir paslankus. 
Krūtinės ir liemens linijos pabrėžtos ar tai 
dirželiu, drapiruote ar įsiuvimais. Tenka 
pastebėti, kad mados turi gražų sukirpimą, 
išlaiko estetinį lygį ir saiką ir pasireiškia 
tikru elegantiškumu.

Ką gaminti?
Gaminkime mišraines iš žalių daržovių, 

kuriose yra daug reikalingų vitaminų ir 
mineralinių druskų. Vieną iš tokių daržo
vių mišrainei siūlau cikoriją. Rodos, ne la- 
'bai plačiai naudojama mūsų tarpe, bet Ska
ni ir maistinga.
Cikorijos mišrainė:

Paimkime 2 ar 3 galvutes šviežios ciko
rijos, išpjaukime apatinę vidurio dalį (kuri 
yra karti). Paskui, gerai išplovus, supiaus- 
tykime plonais rituliukais. Prie jos galima 
pridėti: stambiai sutarkuotų žalių morkų, 
supiaustytą gabaliukais obuolį ir kietą 
kiaušinį, virtas žalias -pupeles ir porą smul
kiai supiaustytų salotų lapų. Viską sudėjus 
į dubenį, pridėti citrinos sunkos, druskos, 
truputį cukraus ir alyvos pagal skonį. Ge
rai išmaišyti ir pabarstyti petražolėmis.

Praktiški patarimai
Patiekalus sūdykite:
Mėsos sultinį — 30 minučių prieš bai

giant virti; žuvį — pradedant virti. Nu
skustas bulves pasūdyti pradėjus virti, ta
da jose daugiau išliks mineralinių druskų.

Žirnius ir pupeles pasūdyti tada, kai pa
kankamai suminkštėja. Mėsą, žuvį, daržo
ves pasūdyti prieš apkepant, o bulves — 

-baigiant kepti.

įvykių esamosios raidos nei sustabdys, nei 
pakeis. Niksono apsilankymo Maskvoje 
prasmė ir turinys glūdi kur kitur, ir jam 
surasti reikia, matyt, į tai, kas vyko Krem
liuje, pažvelgti kiek kitaip.

Visų pirma paklauskime save, ar Nikso
nas iš viso būtų buvęs pakviestas į Maskvą, 
jeigu anksčiau jis nebūtų buvęs svečiuose 
pas Mao Tse Tungą ir Sovietai nesibijotų 
Kinijos? Atsakymas į šį klausimą yra 
trumpas: ne.

Sovietų užsienio politika visuomet vado
vavosi dviem dėsniais: 1. buržuazinis im
perializmas bet kur pasaulyje ir bet kurio
mis priemonėmis turi būti sunaikintas; o 
buiržuazinis imperializmas yra tas, kuris 
ne sovietinis, ir 2. kas mano, tai mano, o 
kas tavo, tai svarstytina. Šiais dviem dės
niais Sovietai vadovaujasi pastoviai ir įžū
liai nuo 1917 metų. Ką padarė Niksono pa
sirašytosios sutartys šiems Sovietų užsie
nio politikos dėsniams pakeisti? Atsakymas 
irgi trumpas: nieko.

Tad iš visa tai atrodo, kad Niksono vieš
nagė Kremliuje buvo tik aukšto rango 
įmantrių scenarijų suruoštas cirkas su liū
tu ir pora drambliukų iš užsienio ir vyriau
siu tramdytoju. Brežnevu. Kiek keista ši iš
vada beatrodytų, ji yra arti Skaudžios tie
sos — savo viešnagės metu Niksonas uždė
jo vainiką ant rusų jau senokai statomo 
cirko, kuriame vaidinimai prasidės vėliau. 
Bilietai į cinką jau parduodami — visi 
skandinavai pasistengė būti pirmaisiais ir 
bilietus jau nusipirko, o dabar pirmuoju ei
lutėje stovi mums jau gerai pažįstamas 
Herr Vili Brandt. Cirko pavadinimas: „Eu
ropos Saugumas“.

Štai kame istorinė misija Niksono kelio
nės į Maskvą, ir nesileiskime būti kitokio
mis mintimis apmulkintais. Tam tik ir bu
vo reikalingas Niksonas Kremliui, nes be 
jo pritarimo bolševikų seniai planuojama 
Europos saugumo konferencija nebūtų ga
lėjusi iš viso įvykti. Kremliui ši konferen
cija labai reikalinga dviem sumetimas: 1. 
užsitikrinti saugų užnugarį kivirčų su

AK, TIE VYRAI!
Ona: Žiūrėk, tas šykštuolis padovanojo man 

kojines.
Ina: Tikra pajuoka! Kojinės dabar tokios 

pigios, ir tai jokia dovana merginai.
Ona: O tu tą Algio padovanotą žiedą ar ati

davei jam?
Ina: Kad tas begėdis nutraukė mūsų su

žieduotuves. Taip trenkiau jam į žandą, 
kad net ranka sutino, ir žiedo visai nega
lėjau nuimti.

Ona: Žinai, tie vyrai beviltiški. Nieko ne
duoda, bet tik patys nori gauti.

Ina: Įsivaizduok, tas mizemas Jurgis j kiną 
mane pakvietė. Aišku, tik „News“ laikui, 
ir už tuos 30 -penų norėjo prie manęs pri
siglausti.

Ona: Arogantas! Aš, vyru būdama, niekuo
met taip nesielgčiau.

Ina: O, Dieve mano, o tas kitas koks muži
kas! Pasakė, kad myli mane platoniškai.

Ona: Nėr ko užsigauti, tai nieko bloga.
Ina: Iš patyrimo žinau, jei jaunuolis varto

ja man nesuprantamus žodžius, tai jau 
reiškia ką nors nepadoraus.

Ona: Plato — tai senas išminčius,
Ina: Tie seniai tai jau blogiausi; jiems tik 

ir rūpi visokios kiaulystės. Įsivaizduoju, 
koks akiplėša tas Mr. Plato turėtų būti.

Ona: Teisingai, jis patarė vyrams tik my
lėtis, bet nesivesti. Tai skandalinga!

Ina: O kaip tas Jonas? Ar vis tikisi, kad už 
jo tekėsi?

Ona: Aišku, geriau už jo, negu iš viso ne
ištekėti. Bet tuo tarpu dar pašturmuosiu 
Vincą.

Ina: Bet jis juk vedęs.
Ona: Taip, jau trečią kartą, bet girdėjau, 

kad vėl skiriasi.
Ina: Aš verčiau pasirinkčiau vaikiną, negu 

vedusį.
Ona: Nes tu kvailutė! Vaikinas per daug 

žino -apie moteris, dėl to ir nesiveda; o 
išsiskyrėlis — aiškus kvailys. Jį gali nu
vilkti į civilinę metrikaciją, kaip aviną į 
skerdyklą.

Ina: Gali būti. Turiu ir aš vargo. Taip sun
ku su tuo Petru, nes jokiu būdu negaliu 
jo įtikinti, kiad jis mane myli.

Ona: Bet jis toks negražus!
Ina: Tai kas, sėdės visą dieną įstaigoje, be 

to, aš nesiruošiu jį per dažnai matyti.
Ona: Kokios baisios tų vyrų manieros! Įsi

vaizduok, Rimas atėjo į balių visas išsi
kvėpinęs. Pasakiau jam: kvepalai mote
rims, o vyrams muilas! Ak, kaip sunku 
moteriai. Jie 'bendrauja su mumis vien 
dėl malonumo, o mes esame priverstos.

Ina: Žiauru! Ypač kai dar neturi pinigų. 
Padėtis tiesiog beviltiška. Bijau, kad lik
sime senomis panomis.

Ona: Gal būt, ‘bet be mūšio aš nepasiduo
siu!

Ina: Vyrai — tai šmėklos!
Ona: Tikrai jų vengčiau kaip ugnies, jeigu 

nenorėčiau ištekėti.
P. S. Sekantį kartą bus aprašomos vyriš

kos „bėdos“.

Negali

Laikyti liežuvio už dantų! Labai prašom! 
Bet ką daryti, jei paskutinis už apkalbas 
jau pernai išmuštas!
Vaikai
Vaikai — gėlės. Tik niekas nemėgsta dide
lių puokščių.

Kinija atvejui; 2. sudaryti sau naujas gali
mybes nesusipratimams, ekonominėm su
irutėm ir politinėm maišatim sukelti vaka
rų Europoj ir pagaliau padaryti Europą 
mažiau priklausomą nuo Amerikos (kaip 
kad ji yra dabar), bet daugiau nuo Sovie
tų. Beje, kaip tik priešingai tam, kaip kad 
galvoja Herr Vili Brandt.

Deja, tokiems Kremliaus siekiams vaka
rų Europa yra jautri vieta: Prancūzija ir 
Italija turi milžiniškas, gerai organizuotas 
komunistų partijas, Švedija, Norvegija, Da
nija, Vakarų Vokietija yra valdomos kai
riųjų, kurie, nors ir nori kovoti su impe
rialistiniu komunizmu, bet niekuomet ne
žinojo kaip ir vis dar nežino; visų kraštų 
darbininkų organizacijos be išimties iš viso 
nesupranta reikalo, nežino pavojų ir net ne
sistengia ‘suprasti, šioj visoj niūrioj aplin
koj šiuo metu vienintelis blaivus ir šviesus 
taškas yra Didi. Britanija — jos dabartinė 
vyriausybė labai skeptiškai žiūri į Krem
liaus ruošiamąją Europos saugumo konfe
renciją ir laikosi veikiau neigiamai negu 
rezervuotai. Bet ir čia lieka klausimas, kiek 
ši Didž. Britanijos vyriausybė turės įtakos 
busimoj apjungtoj Europoj ir kiek dar il
gai ši vyriausybė išsilaikys. Jai pasikeitus 
ir atėjus darbiečiams, Kremliaus žvaigždė 
pradės vėl švisti ryškiau. Jau dabar koktu 
stebėti, kaip paskiros Europos valstybės, 
viena su kita lenlktyniaudamos, skuba pri
tarti Kremliaus planams, o Danijos parla
mentas jau net suskubo diplomatiškai pri
pažinti komunistinę Vokietiją.

Iš visa šitai yra aišku, kad Kremliaus 
ruošiamoji konferencija, atrodo, gali būti 
antroji Jalta ir todėl Niksono pageidavimu 
tikrai „istorinė“. Pačiame gi cirke, kai vai
dinamai prasidės, juokdarių nebus, bet pa
tys vaidinimai užtai gali būti, angliškai ta
riant, „bloody awkward“ (kraujuotai keis
ti)!

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

Mūsų žinios

Londonas

Balandžio 16 dieną netikėtai atsiskyrė su 
šiuo pasauliu inž. Andrius Gasiūnas, Dai
navos Sambūrio pirmininkės Gailiūtės 
Klupšaitės-Gasiūnienės vyras.

Velionis buvo ne tik energingas, pačiam 
kūrybingumo pajėgume, vyras ir taurus lie
tuvis, bet taip pat labai nuoširdus ir drau
giškas žmogus. Jis aktyviai dalyvavo visuo
meninėje veikloje ir skatino bei rėmė „Mo
ters Balso“ leidimo mintį.

Gražūs prisiminimai apie šią kilnią as
menybę visuomet liks visų dainaviečių šir
dyse.

Dainavos Sambūris turėjo visuotinį su
sirinkimą, kuriame išrinko niaują valdybą 
ir nutarė suruošti pavasario balių, išleisti 
sekantį „Moters Balso“ numerį, surengti 
„Jumble Sale“, Rudens Balių, Kalėdinį Ba- 
zarą ir paremti vieną atstovę į Jaunimo 
Kongresą Čikagoje.

šeštadieninės mokyklos komitetas suruo
šė Naujųjų Metų sutikimą, kuriame šeimi
ninkavo Jurienė, Senkuvienė ir kiti.

Eglė Pauliukonytė, Vasario 16 Gimazijos 
mokytoja, buvo atvykusi pamokyti jaunimą 
tautinių šokių busimajam Jaunimo Festiva
liui.

Lietuvių kalbos valstybinius egzaminus 
išlaikė Aldona Earančiukaitė ir T. Juraitė. 
Abidvi buvo apdovanotos L. N. B-vės pre
mijomis.

Šv. Onos Moterų D-ja suruošė Blynų Ba
lių, kuris praėjo su dideliu pasisekimu.

E. Janušonienė iš Suvalkų padovanojo 
Sodybai tautinį audinį su Vytim.

Į Londono tautinių šokių grupės naują 
vadovybę įeina Aldona Pūkštytė, Nijolė 
Kutkutė ir kiti.

Šv. Onos D-ja suruošė Margučių Balių. 
Gražiausi margučiai buvo premijuoti.

Londono šeštadieninės mokyklos tautinių 
šokių grupė, vadovaujamą Jurienės ir Sen
kuvienės, dalyvavo televizijos programoje 
BBC Cardiffo studijoje.

Dainavos Sambūris gavo iš Vasario 16 
gimnazijos gražų padėkos lapą už 1972 me
tų paramą.

Ona Šimkutė baigia kolegiją ir studijuos 
meną.

Rožė Percevičiūtė lanko mokytojų semi
nariją Retforde.

Sigutė Šakalytė studijuoja meną.
Audrilė Valterytė studijuoja psichologiją, 

prancūzų ir vokiečių kalbas Oxforde.
Nijolė Kutkutė studijuoja mikrobiologiją 

Londone.
J. Maslauskas už paramą skautams įteikė 

Dainavos Sambūriui iliustruotą skautų lei
dinį su padėka.

Dainava liūdi netekusi savo narės K. No
reikaitės, kuri visą eilę metų nuoširdžiai 
yra prisidėjusi prie Dainavos veiklos.

Lietuvių kalbos vakarinius kursus Lietu
vių Namuose lanko 8 mergaitės.

„Moters Balsas“ džiaugiasi sulaukęs nau
jų bendradarbių iš Europos ir tikisi, kad 
daugiau moterų parems savo lapą.

Dainavos Pavasario Balius praėjo su pa
sisekimu, sulaukęs daug jaunų svečių. Ba
liaus šeimininkės Nenortienė ir Ruseckienė 
patenkintos gautuoju pelnu. Dainava šir
dingai dėkoja už padovanotus fantus loteri
jai. E. Bliūdžiūtės tortas savo gražia išvaiz
da suviliojo daug laimės bandytojų.

G. Gasiūniienė pakviesta dalyvauti Henry 
Moore Home parodoje su savo keramika.

LIETUVOJE
ORDINAI IR MEDALIAI

Ryšium su sovietinės prokuratūros pen
kiasdešimtmečiu „už nuopelnus, stiprinant 
socialistinį teisėtumą ir teisėtvarką", Lie
tuvoje darbo raudonosios vėliavos ordinu 
apdovanotas respublikos prokuroro pirma
sis pavaduotojas Filimonas Archipovas, 
garbės ženklo ordinu — Kapsuko (Mari
jampolės) rajono prokuratūros tardytojas 
Algirdas Švėgžda, medaliu už darbo šau
numą Tauragės rajono prokuroras Bronius 
Tarutis, medaliu už pasižymėjimą darbe 
Vilniaus miesto prokuratūros skyriaus pro
kurorė Alevtina Krestindna.

V. JAKUBAUSKO „MOSKVIČIUS“
Kapsuko (Marijampolės) iškrovos- pa

krovęs darbų kontoros kranininkas, kaip 
rašoma „Tiesoje“, Vitas Jakubauskas lote
rijoje laimėjo „Moskvičių“ ir iš Vilniaus 
namo išvažiavo jau tuo automobiliu.

GRUDŲ PERDIRBIMO ISTORIJOS 
MUZIEJUS

Prie Šiaulių sename vėjo malūne atida
rytas „Aušros“ muziejaus skyrius, kuriame 
vaizduojama grūdų perdirbimo Lietuvoje 
raidos istorija — akmeninės trinamosios 
girnos, grūdų laikymo ir seikėjamo rakan
dai, malūnų inventorius.

PASITARIMAS TURIZMO KLAUSIMAIS
Vilniuje posėdžiavo Lietuvos turizmo ir 

ekskursijų respublikinės tarybos plenumas.
Turistinės organizacijos pažadėjusios 

rengti daugiau išvykų į kovų už tarybų val
džią vietas, sąskrydžių. Svarstyta, kaip čia 
geriau ir įdomiau vystyti turizmą, stiprinti 
turistinių renginių idėjinį-politinį lygį, kaip 
išvykas ir ekskursijas plačiau panaudoti 
tautų draugystės idėjų propagavimui.

ELNIAI TROŠKŪNŲ MIŠKUOSE
Prie Okos, kaip rašo „Tiesa“, Voronežo 

rezervate, buvo sugauti devynios taurio
sios elnės ir keturi patinai ir paleisti Troš
kūnų girininkijos Smėlynės eiguvos miš
kuose su viltimi, kad jie aklimatizuosis ir 
po dešimt metų jų ten bus didelės bandos.

Nuo seno taurieji elniai laikęsi miškuose 
apie Šiaulius, Akmenę, Joniškį, Jurbarką, 
pastaraisiais metais jų buvę įkurdinta Pa
nevėžio rajone ir Šunskų miškuose Suval
kijoje.

Be kita ko, esą, penkiems elniams užten
ką tiek maisto, kiek vienam briedžiui. El
niai ir žalos miškams mažiau padarą už 
briedžius.

„EURIKIDĖ“ ŠIAULIŲ TEATRE
Šiaulių dramos teatras pastatė prancūzų 

dramaturgo Ž. Anuilo tragediją „Eurikidę“.
Režisavo Nataša Ogaj, dekoracijas piešė 

maskvietis I. Makarevičius.

VEIKALAS APIE SIBIRO 
STATYBININKUS

Panevėžio dramos teatras pastatė Juozo 
Miltinio režisuotą A. Salynskio pjesę „Ma
riją“ iš Sibiro statybininkų gyvenimo.

Dekoracijos architekto A. Mikėno, kos
tiumai J. Matvejevos, muzika V. Barkaus
ko.

KLAUSIMAS IR ATSAKYMAS DĖL 
SKLYPO

Esu pensininkas dr gyvenu pas vaikus 
Akmenės rajone. Mano sodyba yra Joniš
kio rajono Juodeikių apylinkėje ir iš ten 
nesu išsiregistravęs.

Juodeikių tarybinis ūkis skirti man sody
binį sklypą atsisakė.

P. Vaitiškds
LTSR žemės ūkio ministerijos vyriausio

sios tarybinių ūkių valdybos viršininko pa
vaduotojas V. Džiugelis aiškina, kad tiek 
kolūkių, tiek tarybinių ūkių pensininkams 
sodybiniai sklypai skiriami tol, kol jie pa
stoviai gyvena savo ūkių teritorijose.

Nors nesate išsiregistravęs iš Juodeikių 
apylinkės ir turite tarybiniame ūkyje pa
status, sodybinis sklypas Jums nepriklau
so.

(iš „Tiesos“)

SU PAVEIKSLAIS Iš SIBIRO
„Vilniaus“ ‘kino teatre Vilniuje suruošta 

dailininko J. Baltrūno paveikslų paroda.
Dailininkas keliavęs po tolimąją šiaurę 

‘ir piešęs paveikslus iš Taimyro žvejų, No- 
ri’lsko kalnakasių gyvenimo, atšiaurę taigą, 
Sibiro upių grožį.

ATVYKO, IŠVYKO
Lietuvoje lankėsi Danijos komunistų par

tijos delegacija, Suomijos profsąjungininkų 
delegacija, Rumunijos poligrafijos, spau
dos, radijo, televizijas, leidyklų ir knygų 
prekybos profsąjungininkų delegacija, Bul- 
garijos-Sov. Sąjungos draugystės komiteto 
pirmininko pavaduotojas.

Manchesteris
Moterų būrelio visuotinis susirinkimas 

išrinko naują valdybą: E. Sasnauskienę, O. 
Dainauskienę, Padvoiskienę ir J. Muraus
kienę.

Vasario 16 minėjimo proga deklamavo 
K. Kupstytė ir N. Kutkutė.
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Europos Lietuvių Kronika COVENTRY TAIP REAGAVO „TIESA“
JONINIŲ VAKARAS

TAUTOS FONDUI AUKOJO

A. Gaidelis 2,50 sv., K. Jankus 1.00 sv.
J. ir K. daručiai iš Coventrio vietoje vai

niko a. a. Kaziui Klasauskui 3 svarus.
Dėkoja Tautos Fondo Atstovybė

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už ..Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 3,55 svainis 
M. Valikon-is, po 0,90 sv. VI. Girėnas. X. 
A. Kasparavičius, P. Ruzgas, V. Leliūga. 
M. Gliaubertas ir Alt. Gaidelis, 0.45 sv. A. 
Čebatariūnas, 0,25 sv. B. šleideris ir 0,15 
sv. A. Karklinis.

NEOKATOLICIZMAS, NE 
NEOKLASICIZMAS

Stepo Vykinto straipsnyje „Atsakymas 
Juozui Keliuočiui“, kuris išspausdintas „E. 
Lietuvio“ Nr. 21, treciosios pastraipos pir
majam sakinyje įsivėlė korektūros klaida. 
Sakinys išspausdintas šitoks: „Bet šį kartą 
mums rūpi ne Keliuočio asmuo, o jc 
straipsnio tezės, kurios yra diametraliai 
priešingos idealistinei filosofijai ir neokla- 
sicizmud“.

Paskutinysis žodis sakinyje turėjo būti: 
neokatolicizmui.

LAUKIAMA PARAMOS JAUNIMUI

Jaunimo (kongresas jau čia pat pat. Mū
sų Didžiosios Eiritanijos atstovai rengiasi 
jam, kad galėtų tinkamai atlikti savo parei
gas.

Mūsų, senesniųjų, pareiga būtų paremti 
savo atstovus materialiai — prisidėti prie 
jų kelionės išlaidų padengimo.

Kongreso finansų komitetas iš kongreso 
reikalui JAV ir Kanados lietuviuose vyk
domojo vajaus prižadėjo mūsų atstovams 
padengti tik pusę kelionės išlaidų. Kita pu
sė turi būti sudaryta čia, D. Britanijoje.

Tad atlikime savo pareigą — prisidėki
me, paremkime. Neprašome didelių aukų, 
ibet jeigu visi prisidėtų ir duotų bent po vie
ną svarą, lengvai sudarysime tuos reika
lingus 400 svarų.

Kviečiu visus ateiti į talką ir savo para
mą siųsti Kelionės Fondo kasininkui: kun.
K. A. Matulaitis, MIC, 21 The Oval, London 
E 2 9DT.

Ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į tas 
kolonijas, iš kūmų yra kongreso atstovai, 
nes jie ten bus lietuviškos bendruomenės 
ateities vadovai.

Kongreso atstovai yra: Nijolė Kutkutė, 
Aleksas Navackas, Aras Gasdūnas, Jonas 
Padvoiškis, Andrius Juras, Petras Petkevi
čius, Rimvydas Pilkauskas ir Vanda Gal- 
buogytė.

S. Kasparas,
Bendruomenės Krašto Valdybos 

Pirmininkas

LONDONAS
IŠVYKA Į PAJŪRĮ

Londono Moterų šv. Onos Draugija 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.

Manchesteris
VISI I KONCERTĄ

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba
1972 m. rugpiūčio 6 d., sekmadienį, 5 vai. po pietų, 

UKRAINIEČIŲ KLUBO SALĖJE,
31, SMEDLEY LANE, CHEETHAM, MANCHESTER 8, 

rengia

KONCERTĄ
kurio programą išpildys iš Clevelando, JAV, atvykstąs jaunimo tauti
nių šokių ir muzikos ansamblis

GRANDINĖLĖ
Mieli tautiečiai, ,,GRANDINĖLE“ šiame krašte duos tik du koncertus: 
Londone ir Manchesteryje. Nepraleiskime šios progos jų koncerto nepa
matę, nes, gal būt, kitos progos neturėsime. M anchesterio ir visų apy
linkių ir gretimų kolonijų lietuvius prašome ir kartu kviečiame jauni
mą ir senimą į mūsų rengiamąjį koncertą, o vietos bus visiems, nes sa
lė yra nemaža ir puiki.
Po koncerto bus šokiai ligi 11.30 vai. Šokiamsgros geri ukrainiečių mu
zikantai. Salėje bus galima gauti šiltus pietus, tik iš anksto reikėtų pra
nešti rengėjams.

Koncerto pradžia punktualiai 5 vai. po pietų.
{ĖJIMAS: 75 penai suaugusiems, 50 penų jaunimui.

Salė iš miesto CANNON ST. pasiekiama šiaisautobusais: Nr. Nr. 4, 35, 
60, 62, 59 ir 75.

Ligi malonaus pasimatymo koncerte !
SKYRIAUS VALDYBA

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

Kaina — vienas svaras, ir sumokama už
sirašant.

PASKUTINĖ „GRANDIES“ REPETICIJA
Paskutinė prieš vasaros atostogas „Gran

dies“ repeticija bus birželio 22 d., ketvirta
dienį.

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.

BILIETAI Į „GRANDINĖLĖS“ 
KONCERTĄ

Rugpiūčio 5 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 
Londone, Commonwealth Instituto salėje 
(Kensington High St., London, W 8) bus iš 
Clevelando (JAV) atvykstančios „Grandi
nėlės“ koncertas.

Į jį jau platinami -bilietai, kurių kainos 
yra 1,50, 1,20, 1,00 ir 0,75 svarų.

Bilietai gaunami Lietuvių Namuose, Bal
tic Stores ir pas S. Kasparą.

A. + A. M. ČERNIENĖ
Gautomis iš Lietuvos žiniomis, ten Kaz

lų Rūdoje balandžio 6 d. mirė 91 m. am
žiaus M. Černienė, mūsų Lietuvių bažnyčios 
chorvedžio Justo Čemio motina.

Parapijos kunigai, Taryba ir parapijie
čiai reiškia J. Černiui gilią užuojautą.

SVEČIAI IR VIEŠNIOS
Lietuvių Namuose lankėsi D. Britanijoje 

atostogavę dr. J. Boguta, poetė T. Pautie- 
niūtė-Bogutienė ir R. Šileris iš Vokietijos.

Pravažiuodami tolyn į Europą, apsilankė 
taip p-at Vincas Lazauskas su žmona iš 
Australijos. Grįždami dar žada užsukti.

MANCHESTER^
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. Dainaus- 
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 
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

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 ir užkandžių bufetas veiks iki 12 vai. 
nakties.

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

Tad iki malonaus pasimatymo Coventry.
Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
NOTTINGIIAMAS

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 Valdyba
TRADICINIS VAKARAS

Birželio 24 d., 6 vai. p. p., šeštadienį, 
Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
Ukrainiečių Klubo salėje, 30 Bentilnck 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 užsigardži avimus, kaina vyrams 1.50 
sv., moterims 1 svaras.

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

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

DERBY
LIETUVOS GEDULO DIENAI

Su viso pasaulio tikrais lietuviais birželio 
15 d. paminėję Lietuvos gedulo dieną, bir
želio 18 d. Derbio ir apylinkės tautiečiai 11 
vai. -renkasi į Bridgate Divine Mercy kop
lyčią pamaldoms už Lietuvą.

Maloniai kviečiami visi.
Kapelionas ir ALKB Taryba

BRADFORDAS
IŠVEŽTŲJŲ — SUKILIMO MINĖJIMAS

Birželio 24 d., šeštadienį, 7 vai. v., Vyties 
klubo salėje, 5, Oak Vilias, įvyks žiauriųjų 
trėmimų ir ryžtingo sukilimo minėjimas.

Rašytojo R. Spalio-Giedraičio paskaita.
Maloniai kviečiame ir jaučiame pareigą 

priminti, kad vietos ir -apylinkės lietuviai 
turėtų šiame paminėjime dalyvauti, tuo la
biau, kad ir šiandien mūsų -broliai tėvynėje 
ryžtasi, sukyla ir aukojasi net susideginti 
liepsnose, reikalaudami laisvės Lietuvai.

DBLS Bradfordo Skyriaus Valdyba

PAMALDOS UŽ A. A. R. KALANTĄ
Birželio 18 d., 12.30 vai., St. Ann's bažny

čioje bus gedulingos pamaldos už Kaune 
žuvusį jauną lietuvį a. a. Romaną Kalantą, 
prisimenant trėmimų -aukas ir Tėvynę Lie
tuvą. Po Mišių bus giedama ,,Libera me".

Tą patį -sekmadienį — birželio 18 d., 3 
vai. p. p. — tos pačios prasmės pamaldos 
bus Leedse, Holy Rosary bažn.

Gausiai dalyvaudami pamaldose, parem- 
si-me laisvės -troškimo inspiracijas, gyvas 
Lietuvoje.

BRADFORD — birželio 18 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — birželio 25 d., 12.30 v., 

St. Patrie's bažn.
DERBYJE — birželio 18 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Minima Lietuvos Gedulo diena.
BI-RMINGHAME — birželio 25 d., 11 vai., 

19 Park Rd., Moseley.

Turime parduoti neant
spauduotų pašto ženklų, 
medalių, monetų, knygų ir 
žurnalų, viskas iš anų lai
kų prieš 1941 metus.

L. GOLDBERGS
NUMISMATIC 

The Baltic and Russian Coins
BELGIELEI 50, 2000 ANTWERPEN, BELGIE Tel. 30 26 66

Gegužės 27 d. ..Tiesa“ išsispausdino tokį 
pasikalbėjimą su R. Kalantos motina:

Ryšium su tuo, kad Vakarų buržuazinė 
spauda ii’ radijo stotys skleidžia įvairius 
gandus dėl R. Kalantos savižudybės, radijo 
klausytojams pageidaujant, Lietuvos radijo 
korespondentas Zenonas Lapinskas apsilan
kė Kauno „Silvos“ fabrike, kur susitiko su 
šios įmonės valgykloje dirbančia R. Kalan
tos motina Elena Kalantiene.

Korespondentas: Pirmiausia norime atsi
prašyti jus už trukdymą. Mums nesinorėtų 
kalbėti apie jūsų sielvartą. Tačiau užsienio 
spauda, užsienio radijo stotys skleidžia 
įvairiausius gandus apie jūsų sūnaus nusi
žudymo aplinkybes ir motyvus.

Prašome keliais žodžiais papasa-koti apie 
jūsų šeimą.

SUSITIKIMAS SU 
ALGIRDU LANDSBERGIU

LONDONE
Birželio mėn. paskutinėmis dienomis į 

Londoną iš JAV atvažiuoja rašytojas Al
girdas Landsbergis.

Bus čia jis tik keletą dienų, bet ir tą 
trumpą laiką norima gražiai išnaudoti. Tie
sa, pro Londoną pravažiuoja ar jame ir il
giau pabūna talentingų lietuvių iš kitų 
-kraštų, bet daugumui jų netenka susitikti 
su platesne visuomene, šįkart bus kitaip. Su 
rašytoju A. Landsbergiu susitarta, kad jis 
birželio 30 d., penktadienį, bus Lietuvių Na
muose ir paskaitys susirinkusiems lietu
viams iš savo draminių veikalų „Paskutinis 
piknikas“ ir „Vėjas gluosniuose“, o gal ir 
iš -išgarsėjusio „Penki stulpai turgaus aikš
tėje“. žodžiu, turėsime literatūros vakarą, 
į kurį ir kviečiami visi, -kas tik gali, kas 
yra pasielgęs tokių -gražių susitikimų ir 
progų atsigaivinti — pasiklausyti rašytojo 
skaitomo žodžio. Pradžia 8 vai. vakare.

Algirdas Landsbergis yra kūrybiškai ša
kotas žmogus. Iš pradžių reiškęsis eilėraš
čiais, vėliau persimetė į beletristiką ir dra
mą. Dramoje) galima sakyti, ir apsistojo 
pastoviausiai.

Proza su kitais išleisdino pirmąjį nove
lių rinkinį dar 1951 m. O 1953 m. „Draugo“ 
-konkurse laimėjo premiją už romaną „Ke
lionė“, -kuriame vaizduojamas jaunuolis, 
pabėgęs iš Lietuvos. Rašydamas apie sve
tur išleistuosius lietuviškus romanus kny
goje „Lietuvių literatūra svetur“, Kęstutis 
Ke-blys šį A. Landsbergio romaną priskiria 
į tuos -aštuonetą, kurie, jo manymu, išliks, 
vadinas, į -pačių geriausiųjų skaičių.

Sąskaitas su proza A. Landsbergis ligi 
šiol baigė novelių rinkiniu „Ilgoji naktis“, 
išleistu Nidos Knygų Klubo 1956 m. Iš to 
rinkinio didžiausio vertinimo susilaukė no
velė „žodžiai, gražieji žodžiai“.

O paskui rašytojas pereina į dramą. „Vė
jas gluosniuose“, iš 'kurios jis pasiryžęs iš
trauką ir dabar Londone Skaityti, yra šv. 
Kazimiero tema. Labiausiai išpopuliarėjo 
jo drama „Penki stulpai turgaus aikštėje“. 
Ši drama 1957 m. laimėjo Lietuvių Ben
druomenės Clevelando apygardos premiją. 
Kai tik drama buvo pradėta vaidinti, kilo 
dėl -jos -ginčų dėl to, ar teisingai joje pa
vaizduotas partizaninis judėjimas. Drama 
buvo suvaidinta CIevelande ir Detroite. 
Latviai ją išsivertė į savo -kalbą ir suvaidi
no Toronte, Hamiltone, Čikagoje ir CIeve
lande. Išversta ji buvo ir į anglų kalbą ir 
pastatyta New Yorke, Čikagoje, televizijoje 
ir Toronto teatre.

Jo vienaveiksmis farsas „Barzda“, kitas 
vienaveiksmis, „Sudie, karaliau“, taip pat 
nemaža kur -buvo vaidinti. Kaip matome, 
rašytojas atsiveža čia paskaityti vieną nau
jesnių dalykų — „Paskutinį pikniką“. Dar 
viena jo komedija buvo išleista — „Meilės 
mokykla“.

Be kita ko, Alg. Landsbergis yra Fair
leigh Dickinson universiteto profesorius — 
dėsto istoriją ir dramą. Jis yra suredaga
vęs lietuvių poezijos antologiją anglų kalba 
„The Green Oak“ ir lietuvių liaudies dainų 
antologiją „The Green Linden". Jis rašo 
„Lituanus“ žurnale, enciklopedijoms anglų 
kalba, yra redakcijose specialių žurnalų 
anglų -kalba. Dalyvauja, žinoma, ir lietuvių 
spaudoje.

Tai su juo ir susitiksime Lietuvių Na
muose birželio 30 d. ir jo pasiklausysime. 
Pradžia 8 vai.

Šį susitikimą organizuoja DBLS Valdyba 
su talkininkais.

Kalantiene: Turėjau keturis sūnus. Dabar 
liko trys. Du vyresnieji vedę, jauniausia
jam 14 metų, Romas, kurį ištiko nelaimė, 
buvo 19 metų. Vyriausiasis sūnus Politech
nikos institute dirba dėstytoju, antrasis yra 
Savanoriškos draugijos a-rmij-ai, aviacijai ir 
laivynui remti šaudymo treneris, Romas 
mokėsi 11 klasėje, o jaunesnysis mokosi 
septintoje. Vyras dirba Politechnikume, ko
munistas, dalyvavo Didžiajame Tėvynės ka
re.

Korespondentas: Užsienio sa-uda ir užsie
nio radijo stotys mėgina pavaizduoti, kad 
jūsų sūnus nusižudė religinių įsitikinimų 
skatinamas. Prašome pasakyti, ar jūs kal
bėdavote su -sūnumi apie tikėjimą, ar jis 
lankė bažnyčią, ar jo nusižudyme nėra re
liginių ar kokių nors kitų aspektų?

Kalantiene: Religinių -ar kokių nors ki
tokių motyvų nebuvo. Bažnyčios Romas ne
lankė ir visoje mūsų šeimoje nėra vietos re
liginiams -prietarams. Romas buvo komjau
nuolis. Kiti vaikai taip pat komjaunuoliai. 
Jauni-ausi-as — pionierius.

Korespondentas: Jūsų, -kaip motinos, nuo
monė: -kokios Romo savižudybės priežastys?

Kalantiene: Romas -buvo labai uždaras. 
Ne kartą jis skundėsi nervais, lankėsi pas 
gydytojus, vartojo vaistus. Pastaruoju me
tu buvo pareiškęs, kad jam sutrinka atmin
tis. Tą patvirtina ir sunkiai jam sekęsas 
mokslas vidurinėje mokykloje. Tikriausia, 
tai jį ir privedė-prie mirties.

ATSIRASTŲ, KURIE DRĮSTŲ 
SUSIDEGINTI...

Rašydamas „Tėviškės Žiburiuose“ apie 
Romo Kalantos susideginimą, V. Ramojus, 
be kita ko, -atveria ir tokį dalyką:

„Taip, jau prieš porą metų savo laiškuo
se Lietuvos kunigai bei tikintieji rašė, kad 
ten atsirastų jaunuolių, kurie drįstų vie
šai susideginti, jei tik būtų atkreipta pa
saulio opinija į Lietuvą, kur taip sunkiai 
kovoja tikintieji už konstitucija garantuo
tą religijos laisvę, kur didžioji dalis tautos 
reikalauja tikros piliečių laisvės. Dabar 
štai, prieš -pat JAV prezidentui išvykstant 
į Maskvą, ta didelė kovotojo auka buvo 
viešai paaukota Lietuvoje“.

KĄ DARYS STUDENTAI?
Baigiasi mokslo metai, ir Kauno Poli

technikos instituto darbo ir poilsio stovyk
lų viršininkas R. Kazėnas pa-pa-sakojo „Tie
sai“, ką atostogų metu darys instituto stu
dentai. Pagal jį:

„Šiais metais respublikoje veiks 26 sto
vyklos. Mašinų gamybos fakulteto studen
tai darbuosis Biržų rajono J. Janonio kolū
kyje, Telšių teritoriniame statybos treste, 
tiesiant geležinkelį į Mažeikių naftos per
dirbimo įmonę. Chemikai padės Palangos 
prekybininkams aptarnauti -kurorto lanky
tojus. Jų atstovai taip pat darbuosis Jona
vos ir Varėnos kolūkiuose.

„Busimieji automatikos specialistai še
fuoja Šakių rajono „Pergalės“ kolūkį. Ten 
ir šiemet iškils jų stovyklos vėliava. Žada
ma vykti ir į kitus rajonus. Numatoma at
likti užduočių už sumą, viršijančią milijo
ną rublių.

„Jubiliejiniais metais daug dėmesio ski
riama internacionaliniams stovyklautojų 
ryšiams. 130 studentų būrys statys gyve
namuosius namus Tomsko srityje. Nemaža 
busimųjų inžinierių sutiksime Sachaline, 
prie Baikalo, Karelijoje. O apie šimtą 
mokslo pirmūnų pabuvos aštuonetoje sto
vyklų užsienyje. Mūsų respublikoje, Šir- 
vintuose, veiks tradicinė tarptautinė darbo 
ir poilsio stovykla. Joje KPI studentų sve
čiais bus bulgarai, lenkai, vokiečiai ir kitų 
šalių pasiuntiniai.

„KPI studentai skaitys paskaitas kaimo 
gyventojams, ruoš meno saviveiklos kon
certus“.

TRYS VIETNAMIEČIAI
Klaipėdos „Baltijos“ -laivų statykloje tre- 

j-is metus praktikavosi trys šiaurės Vietna
mo vyrai.

PROTESTO VERTINIMAS

Sąjungos vietų. O -po to yra dar buvę ir 
kitų protesto ir streiko atvejų.

„Bet Kauno riaušių apimtis buvo ypatin
ga. Sunku pasakyti, kiek plačiai jose su
vaidino vaidmenį nepasitenkinimas dėl re
liginių reikalų, o 'kiek nacionalistinis, bet 
jeigu galima sprendžiant vadovautis jauno 
lietuvio jūrininko Simo Kudirkos byla, vy
kusia 1971 m. gegužės mėn., tai gali būti, 
kad abu tie motyvai yra susipynę. Teisia
mas už bandymą pabėgti iš Sov. Sąjungos, 
Kudirka aštriai puolė sovietinę valdžią už 
varžymą jo tautos kultūrinių ir tautinių 
teisių ir tuo pačiu pabrėžtinai prašė leisti 
jam, jei būtų nuteistas mirti, pasina-u-doti 
paskutinių kunigo patarnavimu, kadangi 
jis esąs „giliai tikintis katalikas“.

„Pastaraisiais mėnesiais Lietuvoje buvo 
teisiami keletas kunigų ne -už ką nors dau
giau, o vien tik už savo parapijiečių vaikų 
mokymą katekizmo. Valdžiai buvo įteikta 
keletas protestų, kurie rodo, kad protestuo
jantieji kalba ir kaip katalikai ir kaip lie
tuviai. Iš tikrųjų jie -protestuoja prieš ne- 
atlaidų sovietinimą savo krašto, kuris jo 
kaimyno jėga -buvo prisijungtas truputį 
daugiau kaip prieš 30 metų“.
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