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PARTIJOS SEKRETORIUS KELIAIS EINA Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

NEPAPRASTOS APRAIŠKOS SKIEMONYSE, SUJUDINUSIOS VISĄ

Paskutiniu laiku atėjo iš įvairių Lietu- 
vos vietų žinių, pagaiiau apie taį savaip 
rase ir „Tiesa“, jog liepos 13-14 dienomis 
JU1. Janonio kolchoze, Skiemonių parapi- 
J .1 m' merS3itei Romai Macvytei apsi 
reiškė Švč. Marija. Apsireiškimą matė ne 
tik Macvytė, bet ir keliolika kitų asmenų.

„Tiesoje“ V. Miniotas ilgame straipsny
je rašo: 1

„Roma Macvytė vakare išėjo parsivesti 
iš ganyklos karvės. Dobilienoje netoli bal
to kuolo pasirodė šviesos stulpas ir joje 
mergelė Marija. Mergaitė išsigandusi puo
lė ant kelių ir apkabino Madonos kojas. 
Dievo motina liepė jai ateiti sekantį vaka
rą. Buvo šeštadienis. Saulė jau buvo nusi 
leidusi, ir Roma vėl nuėjo į dobilieną. Ma
rija stovėjo ant altoriaus, ant kurio degė 
žvakės. Macvytė jos paklausė, kodėl ji ne
pasirodant! vyskupams ir kunigams, ši jai 
atsakė. „Tu esi verta, ir dėl to pasirodžiau 
tau“.

Marija, pagal davatkos pasakojimą, nu- 
siskundus, kad Lietuvoj tiek daug ateistų. 
Ji labai verkė, ir jos ašaros krito tokio 
dydžio, kaip 5 kapeikos. Roma ją prašė 
duoti kokią nors ašarą ,kad ji galėtų paro
dyti žmonėms ir įtikinti ,jog ji iš tikrųjų 
yra mačiusi mergelę Mariją. Marija į tai 
atsakiusi: „Aš pati padarysiu stebuklą ir 
pasirodysiu su dviem angelais“. Paskui 
Marija baigusi pokalbį šiuo pareiškimu: 
„Po to pasiliksiu Egipte du metu. Paskui 
pasirodysiu ateistams“.

V. Miniotas toliau įrodinėja, kad visa 
ta istorija yra sumontuota Skiemonių kle
bono A. Papučkos, ir toliau išaiškina Ma
rijos pasirodymą su dviem angelais taip:

„Jaunieji kolchozo komunistai dar užpy 
lė vandens ant klebono ir davatkų malūno. 
Jie, išgirdę, kad Marija pasirodysianti su 
dviem angelais, aprengė baltai dvi mote
ris, ir šios pasirodė kai kuriems jaunuo
liams, grįžtantiems iš šokių. Jie norėjo pa
juokti stebuklus, bet jų šposas geriausiu 
atveju buvo nelaimingas“.

Iš įvairių iš Lietuvos ateinančių žinių
matyti, kad Skiemonyse tikrai kas nors 
panašaus buvo. Apie tai visa Lietuva kal
bėjusi, tačiau dvasiškija į tai nesikišo, nes 
komunistinė spauda tuojau paskelbė, kad 
tai kunigų machinacija. Ką nors tyrinėti, 
tardyti dvasiškija nesiėmė. Visa kaltė su
versta Skiemonių klebonui Aleksandrui 
Papučkai.
Įvyksta atsivertimų į tikėjimą

Stebuklo gandas tuojau paplito plačiai 
po visą Lietuvą. Minios žmonių ėmė rink
tis į apsireiškimo vietą. Paaiškėjo, kad to
ji vieta (žemė) kitados buvo paaukota baž 
nyčiai pastatyti, bet kilęs karas tai sukliu 
dė. Iš Lietuvos rašoma, kad jau yra įvykę 
keletas stebuklų ir labai daug atsivertimų 
tokių asmenų, kurie buvo žinomi kaip 
smarkūs ateistai ir ilgą laiką nustoję prak 
tikuoti religiją. Skiemonyse dabar esą be
galės darbo su išpažintimis ir Sakramentų 
teikimu.
Minia norėjo nulinčiuoti iškunigį 
Ragauską

Valdžia, matydama, kaip reikalas vysto
si, įpareigojo iškunigį Ragauską, kad jis 
nuvykęs į vietą išaiškintų žmonėms, jog 
jokio stebuklo nebuvę, o tik haliucinacija. 
Bet kai Ragauskas susirinkusiai miniai 
pradėjo kalbėti, kad čia tik apgaulė, prie
tarai, tai minia įsiutusi jį apkūlė ir būtų 
visai nulinčiavusi, tik policija išgelbėjo, 
skubiai įsodindama automobilin ir nusivež 
dama šalin.

„Tiesa“ bara vietos komunistų organi
zacijas, kam nieko nedaro, kad sukliudytų 
žmonių lankymąsi apsireiškimo vietoje. 
„Ką padarė kolchozo partinės organizaci
jos? Gi Algis Bistrickas drauge su kolcho
zo pirmininku Stasiu Aukštuoliu padarė 
sode (matyt,apsireiškimas įvykęs prie so
do tvoros) paaukštinimą ir prisidėjo prie 
kitų, kurie keliais vaikščiojo dobilienoje 
aplink stulpą. Algirdui neatėjo nė į galvą 
prieiti prie žmonių, kalbėti jiems ir aiškin

LIETUVIS FILMUOJA NOTTINGHAMĄ
„Daily Mail“ vasario 21 d. rašė, kad 21 

m. amžiaus lietuviui Rimui Vainoriui pa
vesta susukti 60 minučių filmą „City be 
my overcoat“. Tema: Nottinghamo mies
tas jaunuolio akimis.

R. Vainorius yra kinematografijos stu
dentas. ir jo šį darbą remia miesto meno 
ir dirbinių koledžas.

PADĖKA Už STRAIPSNIUS BERLYNO 
TEMOMIS

Berlyno spaudos informacijos valdyba 
1963 m. sausio 25 d. raštu perdavė Berly
no burmistro Willy Brandt širdingą padė
ką Valerijai Čekauskienei-Grinkevičiūtei 
už jos straipsnius lietuvių tremties spau
doje apie dabartinį Berlyną ir jo „gėdos 
sieną“.

LIETUVĄ, NET IR KOMUNISTUS 

ti, kad nebuvo ir negali būti jokio stebuk
lo, kad viskas yra tik kunigų ir davatkų 
išmistas.

Tokiu savo pasielgimu Algis Bistrickas 
ir Stasys Aukštuolis paruošė dirvą nau
jiems plepalams: kad komunistai biją ste
buklų ir seka viską tik iš tolo“... 
Kas yra toji Roma Macvytė

Paskutinėmis žiniomis, toji mergaitė, 
Roma Macvytė, buvusi apklausinėta dau
gelio civilių ir dvasiškių ir rasta visiškai 
normali, sveika. Ji tiek prieš, tiek po regė 
jimo nepasižymėjo kokiu ypatingu pamal 
durnu: nebuvo nei davatka, nei sentimen
tali religiniuose dalykuose. Buvo prakti
kuojanti, nieku neišsiskirianti iš kitų. To
kia liko ir po regėjimo. Ji iš to nedaro jo
kios reklamos. Kieno nors paklausta, ra
miai ir visada vienodai pasakoja, kaip bu
vo. Žinoma, komunistų buvo tardyta, gra
sinta, drausta kalbėti, bet ji nebijo ir kar
toja, ką mačiusi. Yra baimės, kad ji, kaip 
žmonių dėmesio objektas, gali būti ištrem 
ta. Jos vienos liudijimą gal ir būtų galima 
paneigti, tačiau antrąjį Marijos apsireiški 
mą (tiesa, tik didelę šviesą, o ne pačią Ma
riją) matė ir kiti žmonės, tarp kurių 10 
vyrų, kurie dabar galvas guldo už regė
jimą.

Skiemonių klebonas Papučka, jau pir
miau dėl vieno dalyko turėjęs daug nema
lonumų, laikosi labai nuošaliai. Jam žino
mos fakto smulkmenos, tačiau į tą vietą 
nuėjęs tik po kelių savaičių, kur kasdien 
renkasi būriai žmonių iš visų Lietuvos 
kampų. Įvykį labai išreklamavo pati ko
munistinė spauda, pradėjusi niekinti ir 
pulti. Tada apie įvykį sužinojo ir tie, kurie 
iki tol nieko nebuvo girdėję, gyveną toli
mose vietose, ir dar labiau pradėjo lanky
ti apsireiškimo vietą. ELI

r Seįtįnįos DIENOS -Į
ŠALČIAUSIA BRITANIJOS ŽIEMA

Oro specialistai nustatė, kad ši žiema 
buvo pirmoji šalčiausia po 1740 metų.

Šaltų žiemų yra buvę ir XIX amž. gale 
(1879 m. krašto pietvakariuose tęsėsi nuo 
lapkričio iki gegužės mėn.) ir XX amž. 
(1917, 1929, 1940 m., o 1935 m. sniegas bu
vo iškritęs net gegužės 16 d.), bet ši žiema 
ypač ilga, šaltas oras patvariai laikėsi.

CHRUŠČIOVAS NETEIKIA VILTIES
Kalbėdamas rinkiminei propagandai 

skirtame susirinkime, Chruščiovas teigė, 
kad Sov. Sąjunga nedarys jokių nuolaidų 
nusiginklavimo pasitarimuose. Kadangi 
Vakarai yra „ginkluoti iki dantų“, tai ir 
sovietai smarkiau ginkluosis.

Sov. Sąjungoje vykstanti ūkinė pažanga, 
bet ne tokia didelė, kaip būtų norima. Kliu 
tis —didelę duoklę pasiima ginklavimasis.

SUIMTAS OAS VADAS
Paryžiaus policijai buvo paskambinta, 

kad už Notre Dame bažnyčios aikštėje ji 
gali pasiimti pik. Argoudą, vieną keturių 
dar laisvų teroristinės OAS vadų (kiti 3: 
Bidaultas, Soustellis ir Gardys). Jis išda
vęs, viską blogai padarydamas, ką pasi
ėmęs.

Iš tikro policija rado jį surištą sunkveži 
myje. Jis už akių jau yra buvęs nuteistas 
mirti. Dabar byla bus atnaujinta.

ARGOUDAS PAGROBTAS?
Apie 200 policijos tarnautojų Miunchene 

aiškina, kiek pagrįstas yra tvirtinimas, 
kad OAS vadas buvęs pik. Argoudas buvo 
pagrobtas Miunchene ir nugabentas į Pa
ryžių.

Vokiečių laikraščiai tokią mintį palaiko. 
„Frankfurter Allgemeine“ net kelia klausi 
mą, kad Vokietijos vyriausybė turėtų įsi
kišti ir pareikalauti suimtąjį grąžinti.

Spėliojama, kad suimtasis galėjo būti 
vaistais apsvaigintas ir tada išgabentas į 
Prancūziją.

KAS NORI POVANDENINIŲ?
Europos sostines lanko pareigūnai, ku

riems pavesta išsiaiškinti, kurie kraštai 
bus linkę pirkti NATO reikalams Polia- 
riais ginkluotų povandeninių laivų. Jūri
ninkai būtų įvairių tautybių. Tokį laivyną 
turėtų sudaryti apie 100-200 povandeninių 
laivų.

Britai pagal Nassau’ susitarimą jau yra 
įsipareigoję.

YPATINGOS PASKOLOS
Londono savivaldybė paskelbė, kad ji 

duos paskolas namams pirkti ne Londone, 
jei kas čia dirba, bet gyvena ar nori gyven 
ti toliau. Perkamieji namai neturi būti 
brangesni kaip 5000 svarų. Paskolos bus 
duodamos ilgalaikės (iki 25 metų) visai 
sumai iš 6 su puse proc,

Kiek visame tame įvykyje yra tiesos, 
sunku spręsti, turint tik nuotrupas, trum
pus užsiminimus laiškuose. Bet Viena yra 
tikra: kažkas sukrėtė visą Lietuvą, jei tuo 
turėjo susirūpinti net komunistų tūzai, jei 
apie tai su tokiu dėmesiu rašo net komu
nistinė spauda. Kaip ten su pačiu Marijos 
apsireiškimo stebuklu bebūtų, stebuklu 
jau verta vadinti vien tai, kad ne vienas 
užkietėjęs ateistas grįžta prie Dievo.
Ir kita jauna mergaitė bolševikams daro 
daug rūpesčio

Dar prieš R. Macvytės regėjimą Lietuvo 
je buvo minima 14-15 metų mergaitė, kuri, 
niekieno neskatinama, pasidarė didelė 
apaštale. Turėdama didelės įtakos savo 
vienmečiams mokiniams, padarė tai, kad 
tie ėmė uoliai lankyti bažnyčią, melstis, 
eiti prie šv. Sakramentų. To neužteko: ji 
lankydavosi antireliginiuose susirinkimuo 
se, mitinguose, paskaitose ir drąsiai gin
čydavosi su ateistais, kurie nepajėgdavo 
atsispirti jos argumentams. Kas ją viso to 
išmokė? Niekas. Komunistai įtarė kuni
gą, kad jis ją yra įmokęs, dėl to vyko ku
nigo tardymai, grasinimai, lygiai ir tėvų, 
kurie čia buvo niekuo dėti. Pagaliau tą 
mergaitę perkėlė į kitą vietą ir patalpino 
moksleivių internate, kad apsaugotų ją 
nuo pašalinės „žalingos“ įtakos. Bet po ku 
rio laiko visi internato mokiniai pradėjo 
prie stalo žegnotis, rytais ir vakarais mels 
tis, vaikščioti į bažnyčią. Ir čia mažoji 
„apaštale“ padarė savo. Bolševikams beli
ko ją išmesti iš mokyklos ir ištremti neži
nia kur. Reikia tikėtis, kad ji, kur bebūtų, 
tęs savo misiją, nes, pranešėjo žodžiais, per 
ją aiškiai veikia Šventoji Dvasia.

PEKINGAS IR MASKVA
Kinijos komunistų laikraščiai staiga išsi 

spausdino tuos sovietų straipsnius ir N. 
Chruščiovo kalbas, kur puolama kiniečių 
linija.

Dabar kiniečiai reikalauja, kad sovietai 
persispausdintų jų straipsnius, kuriuose 
puolama sovietų linija. Jeigu jūsų pusėje 
yra visiška marksizmo-leninizmo tiesa, sa
ko kiniečiai, tai išsispausdinkite mūsų 
straipsnius ir pastraipa po pastraipos įro
dykite savo skaitytojams, kad mes klysta
me. Bet sovietai, girdi, mirtinai bijo šitaip 
padaryti.

ŽVALGO AMERIKIEČIŲ 
LĖKTUVNEŠIUS

Keturi sovietų tolimo skridimo žvalgybi
niai lėktuvai suko apie amerikiečių lėk
tuvnešį Forrestalį, kuris plaukė į pietry
čius nuo Azorų.

Ties Amerikos žemynu tokių žvalgybi
nių lėktuvų dar nepastebėta.

Šįkart amerikiečių lėktuvai nulydėjo 
sovietų žvalgus tolyn. O apie laivus besi- 
sukiojantieji sovietų žvalgybiniai lėktuvai 
pastebimi jau nebe pirmą kartą.

Iki šiol sovietai neturėjo tolimo skridi
mo žvalgybinių lėktuvų.

PAGROBTI IR BIDAŪLTĄ
Prancūzų laikraščiai rašo, kad Londono 

kažkuriame priemiestyje prieglobstį susi
radęs dar vienas prancūzų OAS vadas — 
Bidaultas.

Prancūzai jį taip pat nori pagrobei ir iš
sigabenti.

Bidaultas savo metu yra buvęs Prancū
zijos min. pirmininku. Suėmus OAS vado
vavusius generolus, jis pabėgo iš savo 
krašto ir sutiko vadovauti tos organizaci
jos tarybai.

Susirūpino pakelti kiaulienos gamybą
(E) Sausio 24 d. Vilniuje įvykusiame 

LKP CK biuro žemės ūkio gamybai pasi
tarime dalyvavo daug žemės ūkio specia
listų .gamybos pirmūnų, mokslininkų. Kai 
bėjo A. Sniečkus, pranešimą padarė biuro 
pirm, ministras R. Songaila. Pasitarime 
pripažinta, kad kiaulių auginimas Lietu
voje dar atsilikęs. O šiais metais numaty
ta mėsos pagaminti 12 proc. daugiau kaip 
pernai. Pastebėta, kad kai kuriuose ūkiuo 
se 50-60 proc. ir daugiau pajamų sudaro 
kiaulių gamyba ir, esą, Lietuvos sąlygo
mis kiaulieną gaminti labiausiai apsi
moka.

Specialistai plačiai kalbėjo apie kiau
lienos gamybos Lietuvoje trūkumus, skun 
dėsi neintensyviu kiaulių auginimu. Pvz., 
užuot 90-100 kg bekoną nupenėję per 6-7 
mėn., kolchozai pernai tokį bekoną viduti 
niškai penėjo 12 mėn., o sovchozai — net 
14 mėn. Blogai išnaudojami ir pašarai.

Antisemitizmas gyvuoja
Sovietų vadai tvirtina, kad Sov. Sąjun- kytų kada nors tiesą apie Maskvoje ar So-

goję nėra antisemitizmo, nors didžioji da
lis nuteisiamųjų už ekonominius nusikalti
mus yra žydų tautybės asmenys. Britų 
„The Guardian“ rašo:

„Kiek vakariečių stebėtojai gali spręsti, 
Sov. Sąjungoje nėra ir nebuvo antisemiti
nės politikos. Klausimas tiktai kyla, ar iš 
viso yra toksai dalykas, kaip sovietinis (ar 
rusiškas, ukrainietiškas, gruziniškas ir 
1.1.) antisemitizmas, žinoma, yra. Naujai
siais laikais nebuvo tokio laikotarpio, kad 
Rusija (ir visi kiti Rytų Europos kraštai) 
būtų buvę visiškai laisvi nuo antisemitiz
mo. Net ir tada, kai Leono Davidovičiaus 
Trockio vadovaujama raudonoji armija 
sėkmingai vedė pilietinį karą, nei vėliau, 
kai po 25 metų žydus naikinusieji naciai 
tarp rusų susirado net per daug sau talki 
ninku. Į Stalino valdymo laikų pabaigą so 
vietinis antisemitizmas, be abejo, buvo pa 
siekęs labai pavojingą ribą. Pats Stalinas 
buvo jokio abejojimo nekeliąs antisemi
tas“.

BĖDŲ YRA VISUR, BET SOVIETAI 
NEDRĮSTA PRISIPAŽINTI

Negavę teisės susiorganizuoti ir komu
nistinės milicijos persekiojami, komunisti
nę Bulgariją paliko ten studijavusieji dfri 
kiečiai. Ryšium su tuo amerikiečių „The 
New York Times“ rašo:

„Tas biaurus dalykas, kuris įvyko Bul
garijoje, nebe pirmas jau toks komunisti
niame pasaulyje. Panašių sunkumų afri
kiečiai studentai yra išgyvenę Maskvoje ir 
dėl tokio elgesio pasipiktinę paliko sovietų 
sostinę. Didžiai išgarbintąjį Lumumbos 
vardo universitetą Maskvoje afrikiečiai 
studentai yra pravadinę aparteido univer
sitetu, o tai yra pasibjaurėjimą nusakąs iš 
sireiškimas dėl to, kad afrikiečiai išskiria 
mi iš sovietinių studentų masės. Trumpai 
tariant, rasiniai nesusipratimai yra kliau- 
dis, kuri užtinkama daugelyje kraštų. Tai 
yra išdava kultūrinių veiksnių, kurie ma
ža ką ar ir nieko bendra neturi su kuria 
nors ūkine sistema. Tačiau naivu būtų ti
kėtis, kad komunistinė propaganda pasa-

Chruščiovas apie kapitalistų pakasynas
(E) Maskvoje, priėmime Laoso kara

liaus garbei, dalyvaujant Kremliaus va
dams bei spaudos atstovams, N. Chruščio
vas vėl prasikišo su savo būdingomis nuo
monėmis bei keistais teigimais. Pasigyręs 
iš kanadiečio R. Thomsono dovanų gautu 
baterijiniu kišeniniu laikrodžiu, Krem
liaus valdovas, už rankos pasigavęs kinų 
ambasadorių Maskvoje, pakėlęs aukštyn 
pirštą, pastebėjo: „Aš jus patikinu, drauge 
su kinais mes užpilsime paskutinį purvo 
žiupsnį ant kapitalisto kapo...“ Dar jis pri 
dūrė, kad... „su kapitalistiniais kraštais 
mes gyvename taikoje bei draugystėje, o 
kinai mūsų broliai“.

Įmonės projektuojamos ir 
perprojektuojamos

(E) Nors sausio mėn. Lietuvoje vyko 
triukšmingi mitingai Elektrėnuose ir Kė
dainiuose, gerbiant elektrines šilumines 
ir chemijos kombinato statytojus, tačiau 
per Vilniaus radiją pagrečiui nuskambėjo 
nusiskundimai, dejavimai Lietuvoje vyk
domomis statybomis. Sausio 24 d. tas radi 
jas paskelbė iš Tauragės, kad jau 10 me
tų ten statoma čerpių-drenažo vamzdžių 
gamykla .tačiau kada ji būsianti baigta — 
niekas nežino. Kaune pilna tos įmonės 
brėžinių, o pati įmonė jau keturis kartus 
buvusi projektuota ir perprojektuota. 
Esą, planuotojai vis ginčijasi, ką gaminti 
Tauragėje. Dabar juokiamasi, kad tiems 
vamzdžiams Lietuvoje žaliavos (molio) 
pakanka, tad geriau gaminti kanalizacijos 
vamzdžius, žaliavą tiektų Baltarusija 
ir... būtų tarprespublikinis bendravimas. 
Girdi, įklimpo vargšai planuotojai, o jie, 
„regis, labai diplomuoti ir gana solydžio- 
se kėdėse sėdi“.

Kolchozininkas ir jo individualus ūkis
—(E) Vilniaus radijo korespondentas Vyt. 
Dovydaitis, apsilankęs Prienų raj. kolcho
ze „Lenino keliu“, užkalbino kolchozinin- 
ko Matjošaičio šeimą. Paklaustas, kodėl 
kolchozininkas apie savo privatinį sklypą 
triūsia ir sekmadieniais, šis atsakė, kad 
vis būsią rūpesčių, nes turima vienas ki
tas nuosavas galvijas. Nebūtų privataus 
sklypo, girdi, nebūtų ir rūpesčių, kolchozi- 
ninkai darbą baigę eitų į kiną (ir jie būtų 
dar skurdesni — E.). Jei sakoma, kad kai 
kuriuose kolchozuose (jų dauguma — E.) 
mažai mokama už darbadienius, tai komu 
nistiniai agitatoriai čia pat skelbia įprastą 
pateisinimą: žmonės nenori dirbti, tad ir 
gauną mažai už darbadienius (o kad di
džioji dalis derliaus išvežama prievolėms
— nutylima — E.).

fijoje vykstančius rasinius nesusiprati
mus“.

SUGYVENIMAS, AR ŠALTASIS KARAS?
„Corriere della Serą“ rašo:
„Vakarai laukia, kol paaiškės du daly

kai: kol sovietų kariniai daliniai bus ati
traukti iš Kubos ir sutvarkytas branduoli
nių ginklų bandymo reikalas. Jei sovietai 
abiem šiais klausimais parodytų gerą va
lią, tada tegu sau Malinovskis svaidosi 
grasinimais, kurie neatrodo pavojingi. O 
jeigu jie savo karių iš Kubos nepasilmtų 
ir vėl atnaujintų atominius bandymus, tai 
reikštų, kad jie vis dar nori šaltojo karo, 
kaip ir iki šiol, ar net biauresnio, kaip iki 
šiol“.

PRANCŪZIJA IR KITA EUROPOS 
DALIS

Prez. de Gaulle‘10 užsispyrimas neįsileis 
ti Britanijos į Europos Bendrąją Rinką pa 
sėjo nepasitenkinimą ir nepasitikėjimą. 
Kiek tai atsiliepia pačiai Prancūzijai, jų 
pačių „Combat“ rašo:

„Per sausio mėnesį Prancūzija prie sa
vo didybės nieko reikšmingesnio nepridė
jo. Užsimojusi kurti Europoje trečiąją pa
jėgą, ji nesusilaukė jokios pagalbos. Įtemp 
ti jos santykiai su kitais kraštais ir žemy 
nais neatslūgo ir nepagerėjo. Praeity taip 
pat būdavo atvejų, kad tarptautinėse kon 
ferencijose stovėdavo viena tuščia kėdė, 
būtent, Prancūzijos, ir dabartinio režimo 
šalininkei tada kaltę suversdavo anuomet! 
niams režimams. O kas dabar laimėta, jei 
šiandieninis pastovumas krypsta į tai, kad 
šiandien tuščios būna visos kėdės aplink 
prancūziškąją, nors ši yra ir su atkalte?“

Vokiečių „Die Welt“ šitaip trumpai ap
taria dėl to susidariusią ūkinę padėtį Euro 
poje:

„Europos Bendrosios Rinkos krizę lydi 
pažymėtini ūkinio gyvenimo reiškiniai. 
Kai Bendruomenę sudarančių šešių kraš
tų ūkinis gyvenimas iš įsibėgėjimo dar te
beina savo vaga, tai daugelyje kitų Euro
pos kraštų jausti sustingimas“.

Lenkų žurnalistas pasitraukė l Austriją
(E) Vasario 17 d. Austrijoje, per Čeko

slovakiją pėsčias perėjęs, atsidūrė lenkų 
žurnalistas, 37 m. amž., Zygmunt Bogda- 
nowicz. Jis paprašė jam suteikti azilio tei
sę. Bėglys nurodė, kad, būdamas „nepatiki 
mas politiškai“, jis kelis mėnesius atsėdėjo 
lenkų kalėjime. Jis paliko žmoną ir 8 metų 
sūnų.

PAISAU L Y JI
— Britai 1962 m. pardavė Amerikai 

67.054 automobilius už 99 ir pusę mil do
lerių (1961 m. 27.542 už 44 ir pusę mil.).

— Teismas Blackburne (Britanijoje) 
nuteisė po 2 mėn. kalėti jauną porą, kuri 
už 30 svarų pardavė bevaikei šeimai savo 
10 mėn. amžiaus dukterį.

— Gelbėdama upėj įlūžusį savo sūnaus 
šunį, Italijoje prigėrė moteris.

— Remiantis dirbtinio skraiduolio Ma
riner duomenimis, skaičiuojama, kad Ve
neroje yra 800 laipsnių karščio (Farenhei
to), dėl to gyvybės ten negali būti.

— Iš Islandijos buvo išvaryti už šnipi
nėjimą 2 sovietų diplomatai.

— Vengrija skelbia, kad jos rinkimuose 
iš 6.915.644 balsuotojų savo balso neatida
vė 75.777, arba 1.1 proc.

— Indijos prezidentas Radakrišna pa
kviestas vasarą atvažiuoti valstybinio vizi 
to į JAV-bes.

— Vokiečių policija sulikvidavo vokie- 
čių-šveicarų kontrobandininkų gaują, ku
ri per 8 mėnesius atgabeno į Vokietiją 18 
tūkstančių šveicariškų laikrodžių už 450. 
000 markių.

— JAV-bės duoda Indijai 240 mil. dole 
rių paskolos trečiajam penkmečiui finan
suoti (paskola duodama be procentų, atmo 
kėtina per 40 metų, o per pirmuosius 10 
metų nereikia mokėti).

— Nyasalande, Afrikoje, užregistruota 
17 maro susirgimų.

— Japonas šimatsu Jošida 1914 metais 
buvo nuteistas mirti, tik paskui ta bausmė 
pakeista kalėjimu iki gyvos galvos, o po 
21 metų ir 7 mėn. jis išėjo iš kalėjimo dėl 
gero elgesio, o dabar atnaujinus bylą pa
aiškėjo, kad jis iš tikro neužmušė žmo
gaus ir neturėjo būti nuteistas.

— Paskutinė vokiečių spaudos sensaci
ja: britų kapralas nuvalė batus rusų gene- 
nerolui, kai šis pakeliui apsistojo su savo 
palydovais Bielefelde pas britų generolą.

— Peru miestuose tokios butų ir maiti
nimosi sąlygos, kad trečdalis vaikų turi 
džiovą, kaip skaičiuoja gydytojai,
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B. VALTERIENĖ EISTEDDFODE
Pasirodžius p. B. Valterienės straips

niui „Muzikos Festivaliai Valijoj“ (E.L. 
742 nr.), redaktoriui parūpo sužinoti 
smulkmenų apie jos asmeniškus patyri
mus ir pergyvenimus Tarptautiniame Eis- 
teddfode. Kadangi ji delsė šį redaktoriaus 
pageidavimą patenkinti (esą, jai nepato
gu apie save rašyti!..), tai redaktorius ir 
sako man:

— Mano žiniomis, p. Valterienė vasario 
16 dieną bus Londone. Ta proga pagauk 
ją, apklausinėk, kaip jai ten sekėsi Llan- 
gollene, ir parašyk „Europos Lietuviui“.

Bandžiau aiškintis, kad apie muziką ne
nusimanau, kad nežinosiu, ko paklausti, 
bet redaktorius nenorėjo klausyti:

— Ir gerai, kad nieko neišmanai apie 
muziką. Man užteks, jei tik parašysi, ką 
ji tau papasakos, — pasakė redaktorius ir 
įniko taisyti kažkieno prastai parašytą 
straipsni.

Man išeinant pro duris, redaktorius dar 
pridūrė:

— Beje, sužinok -šį tą daugiau ir apie 
pačius eisteddfodus!

Viskas vyko pagal planą, ir štai ką Su
žinojau. Pasirodo, kad p. Valterienę vykti 
J 1962 m. Tarptautinį Eisteddfod‘ą paska
tino anglė pianistė Kariuomenės šventės 
minėjimo Mančesteryje metu, o grįžda
mos traukiniu šį sumanymą abi išsamiau 
apsvarstė. Mat, tai pianistei jau seniau pa 
tiko lietuvių liaudies ir lietuvių kompozi
torių dainos. Lietuvių tautiniai drabužiai 
gi sukėlė jai asociacijas su eisteddfodais 
Llangollene. Jos žodžiais, p. Valterienės 
balso, lietuviškų dainų ir lietuviškų tauti 
nių rūbų kombinacija kaip tik labai tiktų 
Tarptautiniam Eisteddfodui. Ši mintis il
gai neišėjusi iš galvos, bet p. V. galutinai 
apsisprendė ir užpildė reikiamas anketas 
priešpaskutinę nustatyto termino dieną. 
Anketose reikalaujama nurodyti tautybę, 
asmeniškas detales, pasirinktų savo tautos 
kompozitorių pavardes ir dainų pavadini
mus. Vėliau keisti savo nuomonės jau ne
begalima. Viena daina kiekvienai dainavi
mo klasei būna skirta specialios Komisijos, 
ir ta daina gali būti dainuojama trimis 
kalbomis. Anketos turėjo būti nusiųstos 
4 mėn. prieš Elsteddfod'ą. Aišku, labai iš 
anksto reikia užsisakyti ir kambarį.

— Po gražių laimėjimų Leamington 
Spa festivalyje, kur, kaip žinau, Tamsta 
gavai dvi pirmąsias premijas už lietuviš-

Birutė Valterienė tarptautiniame muzikos festivalyje laimėjusi 2-rą ir 3-čią premiją. 
Anksčiau Leamingtone už lietuvių liaudies dainas gavusi dvi pirmas premijas.

kas liaudies dainas ir, susipažinusi su visa 
eiga ir tvarka, Llangollene, tur būt, jautei 
si „kaip namie“? — paklausiau.

— Taip maniau ir aš, — šyptelėjusi pa
sakė p. V. — Bet, deja, patyrimas aname 
festivalyje nebuvo naudingas šitame eis- 
teddfode. Mat, Leamingtone dainavau sa
vo pasirinktas dainas prieš publiką ir tei
sėjus-vertinto jus (adjudicators). Gi Llan
gollene visus kandidatus pirma griežtai 
„išsijoja“ (preliminary test) užkulisiuose. 

Taip iš daugiau kaip 50 sopranų ir mezzo- 
sopranų varžovių tik penkioms leido pasi
rodyti publikai. Turėjo būti šešios, nes 
kiekvienam balsui parenkama po tris var 
žoves, bet aš buvau dviejose grupėse, ir 
taip vietoj šešių likom tik penkios. Šios 
penkios dainavo tūkstančiams klausytojų 
ir tarptautinei muzikų Komisijai, spren
džiančiai, kuriai iš mūsų teks pirmoji, 
antroji ir trečioji vieta.

(Nukelta į 3 psl.)

ŠVENTASIS KAZIMIERAS
Vėliau, negu kitos Europos tautos, lie

tuviai pažino Kristaus mokslą, būtent, 
XIV-jo amžiaus pabaigoje. Tačiau kartą 
paž’nę Evangelijos tiesą, jie visa siela pa
sidavė Kristui Viešpačiui. Dirva, kuri iki 
laikui buvo nederlinga, greitu laiku pra
žydo krikščioniškomis dorybėmis ir prade 
jo duoti tų dorybių vaisius. Pirmas toks 
lietuvių tautos šventas žiedas yra ŠVEN
TASIS KAZIMIERAS, gyvenęs nuo 1458 
iki 1484 metų. Jo senelis, Didysis Lietuvos 
Kunigaikštis Vladislovas Jogaila, pats ap
sikrikštijęs, daug prisidėjo ir prie Lietu
vos krikšto ir įvedė Lietuvą į Europos tau 
tų šeimą. Jo dinastija ir davė Lietuvai pir 
mąjį šventąjį.

Šventojo Kazimiero žymiausios dory
bės: pamaldumas, gailestingumas, gerašir
diškumas beturčiams ir nelaimių prislėg
tiems, jo pastangos platinti ir ginti katali
kų tikėjimą, ypač gi meilė skaistybei, iškė 
lė jį aukščiausiai ir parodė kelią Lietuvos 
jaunimui ir tikintiesiems. Bet ypač ir šian 
dieną visiems mums lieka aktuali jo pa
rodyta tėvynės meilės dorybė. Ji suteikė 
jam ir dabartinį Lietuvos Globėjo titulą. 
Visą, kad ir trumpą, savo 25 metų gyveni
mą jis sujungė su tautos reikalais. Net ir 
miręs jis nepamiršo savo Tėvynės. Kunigų 
Brevijoriuje jo šventėje trumpai skaito
me: „Kai vieną kartą lietuviai, būdami ne 
gausūs, buvo netikėtai puolami gausiausio 
priešo ir jau buvo bepradedą svyruoti, 
padangėje pasirodęs šv. Kazimieras davė 
jiems didelę pergalę“. Taip šv. Kazimie
ras lieka lietuvių kovos už laisvę ir nepri
klausomybę simboliu.

Lygiai šv. Kazimieras rūpinosi, kad sta 
člatikių įtaka rusiškose anuolaikinės Lie
tuvos dalyse nenustelbtų katalikybės. Tai 
buvo ne tik religinis, bet ir tautinis reika
las. Kad mūsų Lietuva pasiliko Vakarų 
kultūros sferoje, gal nemaža dalimi yra 
šv. Kazimiero dangiško užtarimo nuopel
nas.

Plačiau įsižiūrėjus į šv. Kazimiero gyve 
nimą ir jo praktikuotąsias dorybes bei pa 
darytuosius stebuklus, netenka stebėtis, 

kad karaliaus sūnus buvo Bažnyčios pa
skelbtas šventuoju. Tiesa, dėl įvairių prie 
žasčių popiežiaus Leono X laikais 1516 m, 
pradėtoji jo kanonizacijos byla ilgai nusi
tęsė, tačiau spontaniškas lietuvių tautos 
pasitikėjimas nebuvo apviltas. 1602 metais 
popiežius Klemensas VIII-sis savo dekre
tu paskelbė jį šventuoju. Parvežus iš Ro
mos šv. Kazimiero vėliavą, lietuviai suren 
gė Vilniuje tikrą trijų dienų triumfą. Vi
sa Lietuva džiaugėsi įsigijusi tokį didelį 
Globėją ir Užtarytoją danguje. Ir toji mei 
lė jau niekad neužgeso lietuvių širdyse. Ji 
auga kasdien iki mūsų laikų.

Suprasdami šv. Kazimiero teikšmę mū
sų tautai, jos priešai visomis jėgomis sten 
gėsi kenkti jo garbei, ir net jo relikvijos 
atvejų atvejais neturėjo ramybės. Nepali
ko jo kūno ramybėje ir dabarties okupan
tai, ir, jiems pavertus Vilniaus katedrą 
muziejum, 1953 metais jo relikvijas teko 
perkelti į šv. Petro ir šv. Povilo bažnyčią 
Antakalnyje.

Bet ir čia jis budi mūsų tautos sargybo
je. Visam Lietuvos jaunimui jis lieka ge
riausiu dorybių pavyzdžiu ir apšviečia ke 
lią, vedantį į tobulybės kalną — sielos 
šventumą. Popiežius Pijus XII-sis specia
liai paskyrė jį Lietuvos jaunimo ypatingu 
Globėju. Bet ir visiems Lietuvos tikintie
siems, Tėvynėje ir išsklaidytiems pasau
lyje. jis rodo tikrojo krikščionies pavyzdį. 
Ne kalbomis ir svajonėmis mes įvykdysi
me savo užduotį, bet ištikimu savokasdie 
nių pareigų vykdymu. Savo meilę Tėvynei 
{rodykime ne žodžiais, bet darbais, ir 
Šventasis KAZIMIERAS tikrai išgirs mū
sų maldas ir suteiks Lietuvai naujų malo
nių laisvės siekime.

Roma, 1963 m. mons. CIeRas

LIET. PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS

NOTTINGHAM — kovo 10 d., 12.15 vai.
ROCHDALE — kovo 24 d., 11.30 vai.
BRADFORD — kovo 31 d., 12.30 vai.
PRESTON — kovo 10 d., 12.15 vai., St. Ig

natius bažn. (Meadow St.).
MANCHESTER — rekolekcijos. Kovo 16 

d., 4.30 vai. St. Chad's bažn. (Cheetham 
Hill Rd.) konferencija ir išpažintis.
Kovo 17 d. 10.30 vai. rekolekcijos bus 
tęsiamos Notre Dame seselių vienuolyne 
(Bignor St., Manchester 8). Išpažintis 
prieš pamaldas. Rekolekcijų vedėjas 
kun. J. Kuzmickis.

(Nukelta i 4 psl.)
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KAIP SUSIORGANIZAVO
SAVANORIAI
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb RAŠO A.ŠUKYS bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbi

įvyko nauji seimo rinkimai Lietuvoje 
1926 metais. Juos laimėjo valstiečiai liau
dininkai. Tačiau jie nesurinko tiek balsų 
ir nepravedė tiek atstovų, kad vieni galė
tų sudaryti vyriausybę. Tad sudarė koali
cinę vyriausybę su socialdemokratais ir 
visomis mažumomis: lenkais, žydais ir ki
tais.

Prasidėjo demokratinės laisvės.
Patamsių gaivalai, o ir tie, kuriems ma 

žiausia rūpėjo Lietuvos ateitis ir jos Ne
priklausomybė, išnaudojo šią padėtį: jie 
organizavosi ir ėmė terorizuoti ramius 
krašto gyventojus. Nuo jų neatsiliko ir ko 
munistai. Pas mus, Šakių mieste, išdygo 
komunistų partijos vykdomasis komite
tas. Ant savo būstinės stogo iškėlė kluono 
durų didumo iškabą, o iš abiejų šonų pa
kabino po raudoną skarmalą, kuriuos jie 
vadino vėliavomis. Iškabos buvo toks už
rašas: „Šakių apskrities komunistų parti
jos vykdomasis komitetas“.

Sekmadieniais ar turgaus dienomis su
sirinkę kaimo žmonės ir vietinė lietuviško 
nusistatymo visuomenė kraipė galvas ir 
klausė vienas kitą:

— Ar ilgai dar taip bus? Ar ilgai šiems 
patamsių gaivalams bus leidžiama laisvai 
organizuotis, terorizuoti ramius šio krašto 
gyventojus ir knistis po Nepriklausomybės 
pamatais?

Nekartą sutikau pažįstamų savanorių, 
drauge kovojusių dėl Lietuvos laisvės ir 
jos Nepriklausomybės. Mes visą padėtį 
svarstėme ir giliai dėjomės sau į širdį: 
kovų laukuose ištriškęs savanorių kraujas 
dar neišdžiūvo, karo invalidų žaizdos dar 
neužgijo, o komunistai ir kiti patamsių 
gaivalai kelia galvas, terorizuoja ramius 
gyventojus ir tyčiojasi iš visa to, kas lie
tuviui šventa, dėl ko jis mirt ėjo į apkasus.

Ir pikta ir šleikštu darėsi žiūrint į tokią 
padėtį.

Galvojau, kad reikia kas nors daryti, 
nes lietuviška patarlė sako: „Įsileisk vel
nią į bažnyčią, jis tuojau lipa ir ant alto
riaus“.

Kartą, tų metų rugpiūčio mėnesio pra
džioj, pasikviečiau ats. viršilą Antaną Ka
valiauską, ats. viršilą Joną Krištolaitį, 
ats. viršilą Vincą Jurgilą ir ats. vyr. pus
karininki Praną Špakauską. Pasakiau 

jiems, kodėl juos čia pakviečiau, aptariau 
tą padėtį, kurią jie kiekvienas matė, ir 
juos klausiau:

— Ką mes, savanoriai, dabar turime da 
ryti? Ar rankas nuleidę žiūrėti, kas toliau 
bus, ar veikti?

Čia pat pasiūliau organizuoti Lietuvos 
Kariuomenės savanorius į tam tikrą orga
nizaciją ar sąjungą. Visi mano pasiūlymui 
pritarė, ir nusprendėme, kad mes esame 
organizacinis komitetas, kuo greičiau su
organizuoti savanorius ir sušaukti savano 
rių sąjungos steigiamąjį susirinkimą.

Taip pat nusprendėme, kad savanorių 
sąjungą reikia kiek praplėsti, įtraukiant į 
ją ir Klaipėdos krašto atvadavimo daly
vius.

Taigi pilnas sąjungos pavadinimas ture 
tų būti toks: Lietuvos Kariuomenės Sava
norių ir Klaipėdos Krašto Atvadavimo 
Dalyvių S-ga.

Čia pat pasiskirstėme pareigomis: pir
mininkas A. Šukys, vicepirmininkas V. 
Jurgilas, sekretorius A. Kavaliauskas ir 
nariai J. Krištolaitis ir P. špakauskas.

Vieną dieną nuvykau pas Šakių apskri
ties viršininką. Pasakiau, kad atvykau sa
vanorių sąjungos suvažiavimo reikalu, 
kad tokį steigiamąjį suvažiavimą norime 
šaukti Šakiuose, ir prašiau leidimo.

Pasikalbėjimo su apskrities viršininku 
metu paaiškėjo, kad tokio leidimo jis ne
galįs duoti, nes čia yra nauja organizacija. 
Leidimą naujai organizacijai steigti gali 
duoti tik vidaus reikalų ministeris. Reikia 
paduoti prašymą ir steigiamosios organi
zacijos įstatus. Be to, prašė, kad savano
rių sąjungos steigiamojo susirinkimo ne
šauktume Šakiuose, bet pasirinktume Kau 
ną ar Šiaulius.

Tačiau mums nebuvo paranku nei Kau
nas, nei Šiauliai. Tiek vienoje, tiek kitoje 
vietoje mums reikėtų samdyti salę ir už ją 
brangiai mokėti. Būtų labai nepatogu at
likti ir kiti suvažiavimo parengiamieji 
darbai.

Kitą dieną su sekretorium Kavaliausku 
rengėme laikinuosius savanorių sąjungos 
įstatus. Aiškiai atsimenu, kad į įstatus įra 
šėme ir tokius paragrafus:

Lietuvos valstybės sostinė Vilnius.
Lietuvos Kariuomenės savanorių sąjun 

gos centro valdybos būstinė Vilnius.
Į savanorių sąjungą gali stoti tas, kuris 

tarnavo Lietuvos kariuomenėje savanoriu 
arba savanoriu dalyvavo Klaipėdos krašto 
atvadavime.

Žinoma, tie įstatai buvo netobuli. Vėliau 
jie iš pagrindų buvo pertaisyti ir perra
šyti.

Organizacinis komitetas šiuos įstatus 
priėmė, ir kitą dieną su prašymu ir įsta
tais išsiuntėme V. Jurgilą į Kauną pas vi
daus reikalų ministerį.

Ministeris V. Požėla perskaitė prašymą, 
susipažino su įstatais ir ant jų užrašė: 
„Šaukti suvažiavimą savanorių sąjungos 
steigimo reikalu leidžiu“.

Kai Jurgilas parvežė leidimą steigti sa
vanorių sąjungai, organizacinis komitetas 
atliko paskutinius pasirengimus suvažiavi 
mui šaukti. Nutarėme suvažiavimą šaukti 
Šakiuose 1926 m. rugsėjo 5 d., o apie suva
žiavimą informuoti savanorius per šiuos 
laikraščius: „Kariškių Žodį", „Trimitą“, 
„Lietuvą“, „Rytą“ ir „Lietuvos Žinias“, o 
Šakių apskrities savanorius painformuoti 
per valsčių viršaičius ir kaimų seniūnus.

Būdinga, kad tuojau, kai tik laikraščiuo 
se pasirodė mūsų skelbimai, Kauno mies
to savanoriai paskelbė, jog ir jie rugsėjo 
5 d. šaukia savanorių pasitarimą.

Nuėjau pas šakių parapijos kleboną de
kaną Čižauską suvažiavimui salės prašyti. 
Radau ten svečią — gimnazijos direkto
rių. Abu nustebo, kai pasakiau, kad noriu 
gauti salę savanorių sąjungos suvažiavi
mui šaukti. Svečias pastebėjo:

— Ar jūs čia nepradėsite muštis su 
draugais?

— Manau, kad dar jie atsimena devy
nioliktuosius metus, tai ir nesipainios po 
kojų, — atsakiau.

Ir visi skaniai nusijuokėme. Dekanas 
davė salę veltui.

Visi laikraščiai paskelbė apie šaukia
mąjį savanorių sąjungos steigiamąjį šuva 
žiavimą Šakiuose. Tik „Trimitas“ ne. O 
LŠS viršininkas parašė net grasinamą raš 
tą. Pasak jo, aš, būdamas šaulys ir dar 
Šakių būrio vadas, be jo žinios neturįs tei 
sės steigti kitos karinės organizacijos. Įsa 
kė tuojau viską atšaukti, o jei neatšauk
siu, tai bausiąs.

I LŠS viršininko raštą visai neatsakiau 
ir nekreipiau dėmesio, nes savanorių są
junga nėra karinė organizacija. Per dvi 
dienas prieš suvažiavimą „Rytas“ išsi
spausdino ilgą vedamąjį „Visi savanoriai 
rugsėjo 5 važiuoja į Šakius, į savanorių 
sąjungos suvažiavimą“. Tarp kitko, tame 
straipsnyje buvo išskaičiuota, kiek Šakių 
apskritis davė savanorių, kiek arklių, 
kiek vežimų. Skaičiau ir galvojau, kas tą 
straipsnį rašė, iš kur surinko tokią smul
kią statistiką.

šeštadienį prieš suvažiavimą per LŠS 

Šakių rinktinės štabą gavau iš Kauno te
legramą, kad į suvažiavimą iš Kauno at
važiuoja 60 savanorių, ir prašė į Gelgau
diškio prieplauką atsiųsti susisiekimo prie 
monių. Tuoj sėdau ant dviračio, nuvažia
vau pas Klišių ir Gelgaudiškio savanorius 
ir suorganizavau 10 vežimų tiems sve
čiams atvežti.

Visų svečių neatsimenu. Tačiau atsime
nu, kad jų tarpe buvo gen. Grigaliūnas- 
Glovackis, ats. karininkas Vainauskas, 
ats. karininkas Čepas ir ats. karininkas 
Matulevičius.

Suvažiavime dalyvavo beveik visi sava
noriai iš Šakių apskrities, po keliolika iš 
kaimyninių apskričių ir vienas net iš Ro
kiškio aps. Tame suvažiavime dalyvavo 
apie 500 savanorių.

Suvažiavimo salę papuošėme Vytimi, 
Dr. Vinco Kudirkos, Dr. J. Basanavičiaus, 
karininko Juozapavičiaus, kareivio Eimu
čio ir kareivio Lukšio paveikslais. Papra
šiau vieną Šakių gimnazijos mokinį, ir jis 
parašė šiuos du šūkius, kuriuos pakabino
me abipus Vyties:

1. Kur savanoris kerta, ten žolė neauga. 
Tai įsidėmėtina visiems.

2. Pirma geležis sutirps į vašką ir van
duo pavirs uola, nei mes savo pasakytą 
žodį atšauksime.

Iš lauko pusės salę papuošėme daugybe 
tautinių vėliavų. Iš tolo žiūrint atrodė, 
kad salė lyg ir paskendusi tose vėliavose.

Suvažiavimą atidarė ats. viršila V. Jur
gilas. Prezidiumo pirmininku pakvietė 
gen. Grigaliūną-Glovackį. Jį palydėjo va
liavimai ir katutės. Kitų prezidiumo narių 
jau neatsimenu.

Suvažiavimą sveikino LŠS Šakių rink
tinės vadas, Vilkaviškio regijono pavasa
rininkų atstovas, suvažiavimo pirminin
kas gen. Grigaliūnas-Glovackis ir kiti. 
Generolas tarp kitko pasakė, kad savano
riai, t.y. tie, kurie apgynė Lietuvos Nepri
klausomybę, turi būti organizuoti, nes jau 
visos raudonosios kekšės ir kiti patamsių 
gaivalai susiorganizavo. Buvo ir daugiau 
kalbų, kuriose paliesti aktualūs anų dienų 
reikalai.

Čia pat buvo perrinktas organizacinis 
komitetas. Jam buvo pavesta suorganizuo 
ti savanorių sąjungos skyrius kitose aps
krityse, sueiti į ryšį su Kauno miesto sa
vanoriais, kurie tą pat dieną turėjo savo 
pasitarimą Kaune, ir sušaukti Karių Sa
vanorių sąjungos skyrių atstovų suvažia
vimą. Taip pat buvo priimti laikinieji Ka
rių Savanorių sąjungos įstatai.

Į naująjį komitetą išrinkti: gen. Griga
liūnas-Glovackis, ats. karininkas Vainaus 
kas, ats. karininkas Čepas, atš. karininkas 
Matulevičius ir ats. viršila V. Jurgilas.

Savanoriai šakiškiai nusprendė įkurti 
savo skyrių Šakiuose ir išsirinko skyriaus 
valdybą.

Taigi man rodos, kad Lietuvos Kariuo

menės Kūrėjų Savanorių sąjungos įsistei- 
gimo data reikėtų laikyti ne 1927.1.9, kaip 
Lietuvių Enciklopedijoje nurodyta, bet 
1926 m. rugsėjo 5 d. (Lietuvių Enciklope
dija, XXVII tomas, 23 puslapis).

Skyriai apskrityse greit susiorganizavo, 
ir jau 1927 m. sausio 8-9 d. buvo sušauk
tas skyrių atstovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo per 100 atstovų. Suvažiavimas 
vyko LŠS salėje. Į suvažiavimą vyko po 
vieną atstovą nuo kiekvieno 30 narių. Iš 
Šakių nuvykome 11 atstovų.

Į suvažiavimą atvyko visas ministerių 
kabinetas su prezidentu A. Smetona ir ka
riuomenės vadovybė su kariuomenės va
du gen. S. Žukausku.

Suvažiavimą sveikino prezidentas A. 
Smetona, ministeris pirmininkas prof. A. 
Voldemaras, krašto apsaugos ministeris, 
aušrininkas gen. Bulota, aušrininkas Dr. 
J. Šliūpas ir politinių partijų ir organiza
cijų atstovai.

Po sveikinimų suvažiavimas svarstė sa
vo einamuosius reikalus. Beveik visai bu
vo pakeisti Šakiuose parašytieji ir priim
tieji ten įvykusio savanorių sąjungos su
važiavimo įstatai. Nutarta savanorių są
jungą vadinti: „Lietuvos Kariuomenės 
Kūrėjų Savanorių Sąjunga“. Taigi Klaipė 
dos krašto atvadavimo dalyviai iš šios są
jungos iškrito. Suvažiavimas vyko sklan
džiai ir pakilioje patriotinėje dvasioje.

Pirmąjį vakarą suvažiavimo dalyviai 
buvo pakviesti arbatėlei, kuri įvyko Ka
rininkų ramovės salėje, o antrąjį vakarą 
vaišino prezidentas A. Smetona preziden
tūros rūmuose.

Suvažiavimo dalyviai didelėje preziden
tūros salėje susėdo prie atskirų staliukų. 
Mes, šakiečiai, susėdome prie vieno stalo. 
Prie kiekvieno stalo prisėdo kas nors iš 
vyriausybės ar kariuomenės vadovybės 
narių. Prie mūsų staliuko pats pirmasis 
atsisėdo prezidentas A. Smetona ir, kiek 
pasikalbėjęs, nuėjo prie kito staliuko. 
Taip vyriausybės nariai ir kaitaliojosi. 
Pagaliau prie mūsų stalo atsisėdo kariuo
menės vadas gen. S. Žukauskas. Kai pasi
sakėme, kad esame iš Šakių apskrities, 
generolas pastebėjo, kad Plokščių valsčiu
je yra daug gerų arklių. Kurį laiką kalbė 
jomės apie arklius. Pasirodė, kad jis daug 
ką žinojo apie arklius ir juos labai mėgo. 
Besikalbant prisiminiau tuos laikus, kada 
aš prieš generolą tempiausi, kaip styga.

Kartą jis, lankydamas frontą, apžiūrėjo 
mūsų kuopą ir, priėjęs prie manęs, paro
dė į eilinį Ulevičių ir paklausė:

— Viršila, kada šiam kareiviui išduoti 
batai?

— Rugpiūčio mėn. 18 d., Tamsta vade. 
— atsakiau.

Aš ir pats nustebau tada, kad netikėtai 
paklaustas taip greit atsiminiau tą datą.

Suvažiavimas vietoj numatytų dviejų 
dienų tęsėsi tris dienas.
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Vasario 16 Vokietijoje EISTEDDFODAI
(Atkelta iš 2 psl.)

VASARIO 16-JI MIUNCHENE
Lietuvos Nepriklausomybės šventę 

Miuncheno apylinkės lietuviai paminėjo 
specialia programa. Minėjimas įvyko Va
sario 17 d. Miuncheno mieste, Susitikimo 
Namuose. Atidarė PLB Miuncheno apyl. 
valdybos pirmininkas kun. J. Tautkevi- 
čius. Jis trumpai apibūdino Vasario 16 — 
Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo 
Akto reikšmę lietuvių tautai ir ypač iškė
lė aukas — žuvusiuosius už Lietuvos lais
vę, Žuvusiems prisiminti ir pagerbti visi 
minėjimo dalyviai valandėlei atsistojo ir 
susikaupė, Po to sugiedotas Tautos Him
nas.

Minėjimui skirtą paskaitą skaitė Dr. J. 
Sakalauskas. Prelegentas pabrėžė, kad Va 
sario 16 Aktas drauge yra ir testamentas 
visiems lietuviams — siekti Lietuvai lais
vės ir ją išlaikyti. Kad tai lengviau būtų 
atsiekti, šio laiko ypač sunkiose mūsų gy
venimo sąlygose svarbiausias mūsų užda
vinys pirmoj eilėj yra tarpusavio sugyve
nimas, pagarba lietuvio-lietuviui, solidaru 
mas. Tik iš čia išplauks ir mūsų lietuviš
kasis pajėgumas, kurs bus drauge ir garan 
tija atgauti Lietuvai laisvę.

Minėjimo metu trumpą sveikinimo žodį 
su nuoširdžiais linkėjimais tarė ir latvių 
veikėjas Gracis latvių bendruomenės 
Miunchene vardu.

Ta pačia proga trumpai buvo paminėtas 
ir kitas Lietuvai labai reikšmingas įvykis
— Klaipėdos Krašto sukilimo ir prijungi
mo prie Lietuvos 40 metų sukaktis.

Antroji minėjimo programos dalis — 
meninė. Jos metu muzike Irena Agola, 
akompanuojant jos vyrui M. Agolai, smui 
ku atliko eilę kurmių: lietuviškų liaudies 
dainų melodijų pynę ir keletą svetimųjų 
autorių veikalų. V. Hermanienė, akompa
nuojant Irenai Agolai, solo padainavo dvi 
liaudies dainas: „Oi kas sodai, do sode
liai“ ir „Kas bernelio sumįslyta“ (abiejų 
dainų muzika Br. Budriūno). Užbaigai Irę 
na Agola saksofonu pagrojo du linksmus 
dalykėlius, visus dalyvius gardžiai prajuo 
kindama.

Programos metu pranešinėjo stud. O. 
Hermanaitė.

Po meninės minėjimo dalies buvo paro
dyta keliolika spalvotų šviesos paveikslų
— vaizdų iš Lietuvos pajūrio, Kuršių ma
rių, Kuršių Neringos ir Lietuvos žvejų gy
venimo nepriklausomybės laikais, kas da
lyviams priminė mūsų gražųjį kraštą ir 
sužadino jo ilgesį.

Visa minėjimo programa jaukioj, 
viškai šeimyniškoj dvasioj praėjo 
greitai, dalyvius nuteikdama tikrai 
tiškai. ELI

lietu- 
labai 
šven-

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Memmingene jvyko vasario 16 d. tiek 

lietuvių, tiek svečių vokiečių ir pabaltie- 
čių pilnoje salėje.

Bendruomenės pirmininkas kun. Dr. J. 
Petraitis pasveikino susirinkusius, nes 
„jei susirenkam, tai tuo įrodom, kad nenu- 
stojom nepriklausomybės vilties“ — sakė 
jis.

Kun. Dr. J. Aviža istorinėje paskaitoje 
iškėlė valstybingumo idėjos stiprumą lie
tuviuose nuo pat Mindaugo laikų. Lietuvis 
yra buvęs visais laikais sąmoningas tautos 
laisvės būtinumu ir kovojo su kiekvienu, 
kas tik kėsinosi jį pavergti.

Visa eilė latvių ir estų organizacijų at
stovų sveikino lietuvių bendruomenę Mem 
mingene žodžiu ir raštu.

Po to kun. Dr, Petraitis pasiūlė minėji
mo dalyviams priimti šio turinio rezoliuci
ją, kuriai smarkiais plojimais buvo pri
tarta:

„Memmingeno lietuviai, susirinkę Lietu 
vos Nepriklausomybės paskelbimo 45-tųjų 
metinių paminėti, reiškia tvirtą viltį, kad 
Lietuva vėl bus nepriklausoma. Bet prašo 
pagalbos ir iš didžiųjų Vakarų Europos ir 
Amerikos valstybių. Šiuo metu lietuvius 
Tėvynėje galima pasiekti tik radijo ban
gomis. Todėl prašome JAV, Laisvosios Eu
ropos ir Vokietijos radijo vadovybes siųs
ti radijo bangomis atitinkamą tautinę pro 
gramą lietuvių, latvių ir estų kalbomis. 
Už tai būsime nuoširdžiai dėkingi — lietu 
viai tremtiniai Memmingene ir visame pa
saulyje išblaškyti lietuviai“.

Meninę šventės programą sudarė dekla
macijos, pianino muzika ir tautiniai šo
kiai. Deklamavo Alma Mikalauskaitė ir 
Bronius bei Romas čepulevičiai; skambi
no pianinu Dalia Radzevičiūtė, kuriai taip 
pat tenka didžiausias nuopelnas už tauti
nių šokių grupės suorganizavimą ir „juo
dąjį“ repeticijų darbą (šokių pamokyti 
atvyksta laikas nuo laiko iš Miuncheno A. 
Grinienė), šį kartą 8 mergaičių grupė pa
sirodė su trim naujais šokiais — Kubilu, 
žiogeliais ir Audėjėle, o mažųjų porelė — 
Kristina Radzevičiūtė ir Povilas Dreslius 
— simpatingai pašoko Klumpakojį. Sma
gu buvo žiūrėti, kaip visą meninę progra
mą išpildė vien tik jaunimas. Tad ir publi 
ka ją nuoširdžiai, šiltai priėmė. O pir-kas 
kun. Petraitis, užbaigdamas minėjimą, 
taikliai pažymėjo, jog visa programa — 
pirmosios dalies rimtis ir turtingumas, o 
meninės dalies jaunatviškumas ir jausmin 
gumas — palydi visus su pragiedrėjusia 
nuotaika į kasdienybę.

Tą giedrią nuotaiką dar labiau pakėlė 
po oficialiosios minėjimo dalies įvykęs

skautų Kęstučio draugovės devynių narių 
įžodfs. Tvarkingai, uniformuoti, su vėlia
vomis skautukai išsirikiavo plačiai sceno
je. įžodį pravedė dr-vės adjutantas Br. 
čepulevičius, pakviesdamas dvasios vadą 
kun. Dr. J. Petraitį uždėti kaklaraiščius, o 
A. Grinienę užrišti mazgelius. įžodį davu
sius pasveikino Vok. PLB Krašto Tarybos 
narys ir Bendruomenės atstovas prie Ba
varijos krašto valdžios kun. Dr. J. Aviža 
bei dvasios vadas kun. Dr. J. Petraitis.

Prieš keletą metų Memmingeno lietuvių 
kolonijoj vyravo seneliai ir maži vaikai. 
Dabar negali atsidžiaugti, matydamas gra 
žiai augantį jaunimą. Dar gražiau, kad jis 
organizuojasi, jungiasi į kultūrinę Ben
druomenės veiklą.

Memmingeno nepriklausomybės šventės 
minėjimas buvo baigtas kitą dieną, sekma 
dienį, pamaldomis už Lietuvą. Mišias lai
kė ir pamokslą pasakė kun. Dr. J. Aviža.

ELI

VASARIO 16—JI BAD ZWISCHENAHN
Lietuviai, išblaškyti po mūsų Žemelę, 

nepameta vilties dar sugrįžti į savąją ša
lelę. Kiekviena proga subėgę vienas antrą 
žadina, kad kada nors mums išauš laisvės 
rytelis, vėl kvėpuosime šviesaus rytmečio 
oru.

Bad Zwischenahn negausi lietuvių kuo
pelė pasistengė Vasario 16 atitinkamai pa
minėti. Jos paminėjimas buvo visų jaus
mais sujungtas su mūsų visų ateitimi; 
duok, Dieve ,kad šių ir visų kitų norai 
įvyktų.

Minėjimo metu buvo P. Kazirskio žo
dis, perskaitytas Vyr. Išlaisvinimo Komi
teto Žodis Lietuviams; J-nis papildė eilė
raščiu; visi pagerbė žuvusiuosius 
jimu ir susikaupimu. Minėjimas 
himnu.

Ta pačia proga buvo pravestas
Apylinkės susirinkimas. Pirmininkas P. 
Kazirskis išsamiai apibūdino Valdybos 
veiklą ir visas veikimo galimybes. Kontro 
lės Komisijos pirmininkas Gružas padarė 
apyskaitą, kiek gauta pajamų ir padaryta 
išlaidų. Liko dar 138,36 DM. Iš šio kasos 
likučio paskyrė: 30 DM lietuviškos katali
kų ir evangelikų spaudos palaikymui, 30
DM Vasario 16-sios Gimnazijai ir dekano Tas pat kartojosi grįžtant namo ir kitą 
šarkos leidžiamam „Aušros Vartų“ biule- dieną vykstant į festivalį ir atgal. įvairių 
teniui 10 DM.

Minėjimas baigtas pakilia nuotaika 
viltimi netolimoje ateityje šią lietuvių 
torinę Dieną minėti laisvoje Lietuvoje.

J. J-nis

atsisto- 
baigtas

metinis

su Kuprevičiaus 
ir Scarlatti „La

— Na, ir kaip pavyko? — nekantriai 
paklausiau.

— Galėjo būti geriau, bet galėjo būti ir 
blogiau: kaip sopranas 
„Lakštingalos giesme“
violetta“, kurią dainavau itališkai, buvau 
trečioji; o kaip mezzo-sopranas už Kavec- 
ko „Na, tai kas“ ir „Ar žinai šalį tą“ iš 
Ambroise Thomas Mignon“, kurią daina
vau prancūziškai, — gavau antrąją premi
ją (amerikietė iš Kalifornijos „paglemžė“ 
pirmąją premiją...).

— Ar buvo kokių sunkinančių aplinky
bių? — paklausiau.

— Aišku, buvo. Jau pati neįprasta ap
linka „ant nervų grajino“. Be to, labai blo
gai nuteikė sopranų klasėj pianistės akom 
panavimas „Lakštingalos giesmei“. Mūsų 
kompozitorių akompanimentai yra labai 
sunkiai parašyti ir pianistams sunkiai 
įkandami. Tik labai patyrę pianistai gali 
pakenčiamai paskambinti iš anksto nepa
sipraktikavę. Leamingtonan gaidas reikė
jo pasiųsti per 2 savaites prieš festivalį, 
ir pianistė turėjo laiko pasilavinti, o Llan- 
gollene pianistė gaidas gavo tik eisteddfo
do išvakarėse, na, ir, aišku, neturėjo lai
ko parepetuoti...

— Koks bendras įspūdis iš Eisteddfo
do? — pasiteiravau.

— Labai geras! —-nedvejodama atsakė 
p. V. — Puiki gamta, gera eisteddfodo or
ganizacija, nepaprastai įvairi festivalio 
programa (chorai, solo dainos, tautiniai 
šokiai, koncertai), pilnos gatvės įvairių 
tautybių žmonių, kurių dalis tautiniuose 
drabužiuose, — paliko neužmirštamą įs
pūdį!

— Lietuviški tautiniai drabužiai, atro
do, minioms padarė didelį įspūdį, — tęsė 
p. V. — Kai gatvėmis vaikščiojau „civi
liai“ apsirengusi, tai niekas manęs nepa
stebėjo. Bet viskas staiga pasikeitė, kai 
apsirengiau tautiniais drabužiais Ir ė^au 
daugiau kaip mylią kelio į „egzaminus“! 
Vos tik išėjusią pro vartelius, mane su
stabdė mokyklinio amžiaus vaikai ir prašė 
pasirašyti į autografų knygutes. Taip pa
keliui pasirašinėjau, kol pasiekiau salę. 
Po kiekvienu parašu didesnėmis raidėmis 
rašiau „Lithuanian“, žmonės į mane žiū
rėjo atsisukdami ir sakydami vienas ki
tam: „Look!“ „Look!“ (Žiūrėk! Žiūrėk!).

paveikslų pa-

KODĖL BENDRADARBIAUJAMA SU 
LIETUVIŲ TAUTOS IR VALSTYBĖS 

NIEKINTOJU?
Sausio 29 d. „Europos Lietuvio“ Nr.5 

išspausdinta žinutė iš Vokietijos apie vo
kietį žurnalistą Erik Verg, kuris lankęsis 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje ir savo įs
pūdžius yra paskelbęs „didžiausiame Vo
kietijos dienraštyje“. Anot žinutės kores
pondento: „Ten aprašomas ir lietuvių da
bartinis gyvenimas. Ypač įdomūs yra pa
sisakymai apie Lietuvos sostinę Vilnių“. 
Šią žinutę reikia trupučiuką papildyti. 
Minimasis žurnalistas nepasitenkino vie
nu straipsniu „Hamburger Abendblatt“ 
dienraštyje, bet savo „išmintį“ skleidžia 
ir kituose Vokietijos ir net Austrijos spau
dos organuose, be to, š. m. sausio 25 d. jis 
Hamburge suruošė viešą
skaitą. Juodu kryžiuočių kryžiumi pa
puoštame pakvietime į šitą paskaitą, ma
no dideliam nusistebėjimui, rengėjų tarpe 
figūruoja taip pat Hamburgo Lietuvių 
Bendruomenės Komitetas! Akivaizdoje ši
tokių reiškinių jaučiu pareigą atkreipti 
lietuvių visuomenės Europoje dėmesį į E. 
Vergo skelbiamosios „išminties“ apie Lie
tuvą pobūdį, nes Hamburgo Lietuvių Ben
druomenės Komitetas, gal be blogos va
lios, matyti, nėra į Vergo rašinių mintis 
gilinęsis.

E. Vergas priklauso prie tų vokiečių, 
kurie Lietuva niekad nesidomėjo ir savo 
pirmykštę nuomonę apie lietuvių tautą 
susidarė iš anuomet nacių prieš Lietuvą 
varytosios propagandos. Todėl pusę Vergo 
reportažo apie Vilnių, kuriame jis pernai 
vasarą vos vieną dieną buvojo, užima ne
priklausomosios Lietuvos laikotarpio nie
kinimas tvirtinant, kad Lietuvos valstybė, 
kol ji buvo laisva, buvusi nepaprastai atsi
likęs ir skurdus kraštas, kuris negalėjęs 
vystytis, nes Lietuvoje nebuvę apsišvietu
sių žmonių. Nepriklausomosios Lietuvos 
pasiektosios pažangos Vergas nė vienu 
žodž'u nepaminėjo! Lietuviai — tai ne
paprastai tamsi ir nešvari tauta: apie šitą 
tariamąjį lietuvių nešvarumą Vergas rašo 
taip šlykščiai, kad galima sakyti, jeigu 
jis tais p'ač’ais žodžiais, pvz., parašytų 
apie žydų tautą, tai šitoje Federalinėje 
Vokietijos Respublikoje jis tikriausiai bū
tų tučtuojau areštuotas ir pasodintas į ka
lėjimą! (Aš nenoriu gerb. „E.L.“ skaityto-

jams šitų žodžių pakartoti). Estijai ir 
Latvijai sovietų okupacija, girdi, padariu
si kai kurios žalos, bet Lietuvai sovietų 
okupacija, Vergo nuomone, tik didelę nau
dą atnešusi! Tik dabar, prijungus prie 
Lietuvos Vilnių, lietuviai gavo universite
tą (suprask: prieš karą lietuviai jokio uni
versiteto neturėjo!), tik dabar pradėta sis
temingai ruošti specialistų kadrai (su
prask: laisvoji Lietuva neturėjo jokios 
švietimo sistemos!), tik dabar per Vilniu
je gyvenančius lenkus —, kurie už lietu
vius esą daug aukštesnės kultūros (!), — 
lietuviai susipažįsta su teatru (!), tik da
bar — po sovietų valdžia — galinti atsi
rasti „šiokia-tokia sava lietuviška litera
tūra ir mokslas“! Prieš karą Lietuva netu
rėjusi jokio eksporto, nes niekas nenorė
jęs pirkti Lietuvos žemės ūkio produktų, 
o dabar Lietuva eksportuojanti į Sovietų 
Sąjungą (!) ir pinigai plaukią Lietuvon, 
todėl dabar Lietuvoje suklestėjusi tokia 
gerovė, apie kokią anksčiau joks lietuvis 
nė svajoti negalėjęs! Sovietai, Vergo nuo
mone, esą nepaprastai tolerantiški katali
kų Bažnyčios atžvilgiu Lietuvoje! Jis pats 
matęs, kaip moterys meldžiasi prie Aušros 
Vartų, ką jis nufotografavęs, kaip dar nie
kieno negirdėtą sensaciją (šita nuotrauka 
išspausdinta laikraštyje)! Šitokios „išmin
ties“ apie Lietuvą E. Vergas pasisėmė iš 
komunisto Gregor Berlowicz, kuris buvo 
paskirtas Vergą lydėti porą valandų tru
kusio pasivaikščiojimo po Vilnių metu. 
Kaip pats Vergas pareiškė: „aš neturėjau 
jokio pagrindo jo argumentams priešta
rauti“!

E. Vergo reportažai apie Estiją yra pla
tesni ir geriau pavykę, todėl kai kurie 
Baltų Draugijos Vokietijoje nariai estai 
pernai norėjo Vergą kviesti į Baltų Drau
gijos darbo suvažiavimą Koenigsteine 
lapkričio mėn. Kaip šitos draugijos valdy
bos narys, griežčiausiai užprotestavau, 
kad šitas lietuvių tautos niekintojas būtų 
kviečiamas į suvažiavimą draugijos, sie
kiančios taip pat vokiečių-lietuvių tautų 
bičiulystės, ko pasėkoje draugijos genera
linis sekretorius pakvietimą Vergui at
šaukė. Baltų draugijos valdyba dabar 
svarsto priemones E. Vergo tolimesnei 
prieš lietuvių tautos garbę nukreiptai pro 
pagandai sustabdyti. Todėl labai stebiuos, 
kad Hamburgo Lietuvių Bendruomenės 
Komitetas su šituo įžūliu ignorantu ben-

mimo šiaurės Valijos princui Maelgwn 
Gwynedd globojant.

Garsiam Valijos karaliui Howel Gera
jam (Howell the Good) karaliaujant (jis 
mirė 950 m. po Kr.), vyriausiam poetui 
(pencerdd) karaliaus rūmuose buvo rezer 
vuota kėdė. Atrodo, kad tai buvo „pereina
moji kėdė“, t.y. joje turėjo teisę sėdėti poe 
tas, nuvaržęs visus kitus poetus metiniuo
se eisteddfoduose.

Bene pirmas labai gausus eisteddfod 
įvyko Cardigan pilyje 1176 m., globojant 
vienam didžiųjų vakarų Valijos princų 
Rhys ap Gruffyd. šio eisteddfodo data 
skelbiama visoj Didžiojoj Britanijoj jau 
prieš metus laiko!

šiaurinės Valijos princas Griffith ap 
Cynan, kuris buvo gimęs Airijoj, atsigabe
no į savo kraštą airių muzikų. Savo pus- 
šimtmetinio viešpatavimo metu jis įvai
riais būdais skatino poetų, dainių ir muzi
kų meninę pažangą. Dvylikto šimtmečio 
pradžioje šis princas organizavo Caerwyse 
(Flint grafystėj) eisteddfodą, kuriame da
lyvavo varžybininkai iš visos Britanijos.

Kai 13-tame šimtmetyje Valija buvo prl 
jungta prie Anglijos, tai karalius Eduar
das I patvirtino dainių eisteddfodą žino
muoju Rhuddlano statutu,

Vėliau po trijų šimtų metų, karalienės 
Elžbietos I {sakymu dvidešimčiai žymiau
sių šiaurinės Valijos muzikų buvo suteik
ta teisė lyg ir egzaminuoti visus, norinčius 
vadintis tikrais poetais ir muzikais, ir jų 
vertiems išduoti atitinkamus pažymėji
mus. šių priemonių buvo griebtasi dėl to, 
kad atsirado visokių valkatų ir apgavikų, 
pasivadinančių dainiais ir viliojančių pi
nigus ir dovanas iš žmonių, o ypač didikų.

Cromwellio valdymo laikais eisteddfo- 
dai kaip ir išnyko; jie buvo vėl atgaivinti 
tik po Napoleono karų, kai atbudo valų 
tautinis susipratimas.

Modernieji eisteddfodą! gimė 19-to am
žiaus pradžioje, ir ryšium su tuo buvo iš
dirbtos {vairios įspūdingos ceremonijos, 
sudaryta speciali Komisija, kuri visaip 
stengėsi palaikyti ir stiprinti valų kalbos 
ir kultūros meilę. Eisteddfod turi vykti tik 
valų kalba! Su ypatingomis ceremonijomis 
būna sutinkami atvykstantieji valai ir 
atstovai iš kitų keltiškųjų kraštų.

Valija yra tikra eisteddfodą šalis: ten 
organizuojami kaimų, miestų, grafysčių ir 
sričių eisteddfodai, tautiniai jaunimo eis- 
teddfodai ir visos Valijos tautiniai eistedd 
fodai.

Kaip p. Valterienė rašė, metiniai TARP-

v

tautybių ir spalvų žmonės prašė autogra
fų, kvietė su jais nusifotografuoti, prašė 

7 leisti mane nufotografuoti. Dauguma gi fo 
tografavo neatsiklausdami, ypač pasiraši- 
nėjimo metu. Laikraščių reporteriai taip TAUTINIAI EISTEDDFODAI pradėti or- 
pat kalbino ir fotografavo. Vienas Eistedd ganizuoti Llangolleno miestelyje tik prieš 
fodo pareigūnas sakėsi buvęs Maskvoj ir 16 metų. Šie eisteddfodai greit išgarsėjo 

dradarbiauja! Žinių apie dabartinį Vilnių matęs pabaltiečių tautinius rūbus. Iš ten pasaulyje ne tik gausiu varžovų ir lanky- 
mums šiandien netrūksta, todėl E. Vergo dar atsimenąs, kaip atrodo lietuvių tauti- tojų skaičiumi, bet ir savo aukštu meniniu 
reportažas šiuo atžvilgiu mums nieko nau nįai drabužiai ir gintarai. Beje, išėjus i lygiu. 1951 metais ten lankėsi net karalie- 
jo neduoda. Bet mes neturim jokio pagrin sceną, pranešėjas, pasakęs pavardę, tau- nė Elzbieta II su savo vyru Edinburgh© 
do toleruoti, kad asmuo, neturįs elementą- tybę ir mūsų kompozitorių dainų antraš- kunigaikščiu.
riausios nuovokos apie lietuvių tautos is- tęs, atkreipė publikos dėmesį į lietuvių Llangollen yra mažas miestelis (gyven- 
toriją ir kultūrą, Vokietijos viešumoje to- tautinius drabužius! Laimėtojų pavardės tojų apie 4 tūkst.) šiaurinėj Valijos daly, 
kiu plačiu mastu niekintų nepriklausomą- buvo skelbiamos per radiją, televiziją ir Denbingh grafystėj, gražiame upės DEE 

spaudą. Mano pažįstami vėliau atsiuntė slėnyje, apsuptame aukštų kalnų. Festiva- 
„Daily Express“, „Western Mail" ir kitų nų metu šiame miestelyje gyventojų skai- 
laikraščių iškarpas su mano pavarde. Gi £įus patrigubėja: ir aštuonių mylių spin- 
vyro pažįstami, paskaitę spaudoj, sveikino duliu visos gyvenvietės būna perpildytos! 
jį su... dukters laimėjimais... (Mat, ten jei ši trumpa Eisteddfodų apžvalga, be 

GGGGGGGGGGGGGGG buvo tik mano pavardė, o nepridėta paįįų žinių apie juos, paskatins pavienius 
„Mrs.“). lietuvius menininkus ar meninius viene-

Kiek patylėjusi p. V. tęsė: tus (chorus, tautinių šokių grupes) varžy-
— Gal reikėtų dar pridėti, kad per tas boms ir tuo lietuvių vardo garsinimui, tai 

TAUTIEČIAI, kelias dienas nemačiau nė vieno girto žmo ne veltui bus sugaištas mano laikas.
jeigu jums iki šiol jau pa- gaus nei gatvėj, nei festivalio rajone, ne- 

TAURAS, tai jūs žinote, mačiau šiukšlių gatvėse ir palapinių mies ~___ * _ _ ______ _ _______
būna pasitarnaujama greit, telyje, negirdėjau girtų šūkavimų turisti- daug nuotraukų: aštuonios iš jų yra spal- 
siunčiamos tik geros prekės, niuose autobusuose, o svarbiausia — iš Votos, ir jų tarpe — latvių tautinių šokių 
išbandyti visus tuos, kurie tūkstančių klausytojų festivalio milžiniš- grupės su atitinkama parašte. Kaip būtų 

iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar- koj palapinėj nė vienas nebandė rūkyti! 
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS

ją Lietuvos valstybę ir tautą.
Dr. Povilas Rėklaitis

Marburg/Lahn, 1963 m. vasario 16 d.
Federalinė Vokietijos Respublika

TAURAS VISADA TAURUS

sitamaudavo 
kad visada 
sąžiningai ir

Kviečiame

su 
is-

Praeitų metų Tarptautinio Eisteddfodo 
programoj — knygutėj yra išspausdinta

malonu (aišku, ir naudinga propagandinę
— Iš paskutinių pastabų atrodo, kad prasme!) matyti panašią lietuvių-lietuvai- 

Tamsta esate vyro gerokai indoktrinuo- gjų grupę šiose programose, kurių kasmet 
ta!.. — pastebėjau su neslepiama šypsena, išplatinama apie 100.000 egzempliorių.

Ponia V. staiga surimtėjo, atsistojo ir Londonas, 1963 m. vasario 18 d. 
pasakė:

— Aš tik pasakiau, kaip elgiasi kultu- Gintautas
ringi žmonės gerai suorganizuotame pa-

G ARSIN IMASPrieš atsisveikindamas dar paklausiau:
— Ar vyras labai džiaugėsi Tamstos pa

sisekimu?
— Nežinau, nes jis savo jausmų nei žo

džiais, nei veiksmais neišreiškė. Žinau tik, tuvių kalba. Kas ją perskaitys, tikrai 
kad jis iš esmės nemėgsta solo daininin- džiaugsis ir suramins savo širdį. Jos var- 
kių. Jam patinka tik bosai ir vyrų bei miš das yra Dieviškas Amžių Planas, su Brai- 
rūs chorai. žinių, arba Studijavimas Švento Rašto,

Nebežinodamas, ko daugiau klausti, at-. pirmas tomas. Šioje knygoje smulkme- 
sistojau, padėkojau už įdomias informaci
jas ir atsisveikinau.

Tik išėjęs į gatvę atsiminiau, kad redak- 
(A. BRIEDIS) torius liepė pasidomėti ir pačiais eistedd-

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE fodais! Bet no»': Sriši atgal... Nutariau už-
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS SUkti * * Pasiskaityti šiuo klau-

LONDON, W.3 EISTEDDFOD, aišku, yra vališkas žo-
ENGLAND dis ir reiškia „posėdis“, t.y. poetų ir muzi

kų posėdis. Praktikoj tai buvo poetų, dai
nininkų, muzikų ir dainių varžybos pagal 

_ — — — nustatytas taisykles. Tokie „posėdžiai“ iš-
fGGGGGGGGGGGGGG sivystė i metinius festivalius su solo, dai- 

— Per 15 mėnesių antikvariatuose iš se nų, chorų, orkestrinės muzikos, poezijos, 
nų knygų apdarų išpiaustęs varinių ir plie dramos, literatūros, įvairaus meno ir dai- 
ninių apkaustymų-pagražinimų už apie lės varžybomis.
100.000 markių vertės, Tuebingene gj’ve- Pirmasis eisteddfod, apie kurį turima 
nęs vokietis gavo 4 metus kalėjimo (tuos smulkesnių žinių, įvyko ant Conway upės 
apkaustymus jis pardavinėdavo), krantų šeštajame amžiuje po Kristaus gi-

DĖMESIO ANGLUOS LIETUVIAMS
Ką tik išėjo iš spaudos svarbi knyga lie-

Tel. ACO 4374

niškai rašoma apie Ateiti, kas buvo išpra
našauta prieš tūkstančius metų ir kas 
įvyks šiame tūkstantmetiniame amžiuje 
Kristaus karaliavimo. Knyga drobės ap
darais, 368 puslapių, kaina tik 1 dol. Tu
rim Biblijų, Seno ir Naujo Testamento. Tu
rim Naują Testamentą patobulinta lietu
vių kalba. Gražiu viršeliu, 2 dol. Ten yra 
ir Psalmės sudėtos. Turim Gražių Giesmių 
rinkinėlį su 190 Giesmių, J50 cnt. Dieviška 
Manna, su kiekvienos dienos tekstu ir 
paaiškinimu 50 cnt. Štai Jūsų Karalius, 
25 cnt., Dievas ir Protas, 15 cnt. Jėzus 
Pasaulio Išganytojas, 10 cnt. Neturtin
giems siunčiam nemokamai knygelių ir 
traktatų. Reikalaudami kreipkitės šiuo ad
resu: L.B.A. 212. E. 3rd., Spring Valley, 
m., U.S.A.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

DBLS PINIGINĖ APYSKAITA 
UŽ 1962 METUS

PAJAMOS
1. Solid, mokestis: Birmingham Sk. — 

11.5.0, Bolton — 7.10.0, Buckminster — 
6.0.0, Buxton — 4.0.0, Centrinis Sk. — 
61.1.0 (antnorm, po 1 sv. aukojo: Paukštie
nė, Strumskis ir Bielskis), Corby — 8.0.0, 
Coventry — 25.0.0, Derby — 10.0.0, Fla- 
ckw. H. — 4.10.0, Gloucester — 8.5.0, Ha
lifax — 9.0.0, Kettering — 7.10.0, Leicester
— 20.10.0, Leeds — 6.0.0, Mansfield (liku
tis) — 1.17.6, Preston — 5.2.0, Rochdale — 
20.1.3, Sheffield — 7.10.0, Wolverhampton
— 14.0.0, S. Nenortas (1 sv. antnorm.) — 
2.0.0, Sirutis (antnorm.) — 1.0.0, V. Stri- 
mas (antnorm.) ■— 1.0.0, Dr. Valteris (ant
norm.) — 2.0.0.

Viso 242.1.0
2. Aukos: 106.0.0 (100 sv. P. Varkalos 

auka spaudai)).
3. Kitos pajamos: 131.9.8 (35.9.8 — iš 

Free Europe Co., 96.0.0 — grąžinta pasko
la).

Iš viso pajamų 479.11.5
IŠLAIDOS

1. Raštinės — 30.11.5, 2. Kelionės — 
27.1.9, 3. Reprez. ir pareng. — 39.4.0, 4. Pa 
rama, šalpa — 52.9.0, 5. Spauda (P. Varka
los auka)—100.0.0, 6. Kitos išlaidos —3.2.3.

Iš viso 252.9.1
1963 m. sausio mėn. 1 d. Saldo + 227.2.4 

Sudėjus Saldo su turimu rezervu 555.10.2, 
Sąjunga turi iš viso 782.12.6.

Iždininkas

DBLS SĄMATOS PROJEKTAS 1963 M.
PAJAMOS

1. Solid, mokestis — 200.0.0, 2. Aukos — 
6.0.0, 3. Palūkanos už paskolą L. N. B-vei
— 90.0.0, 4. Iš DBLS Rezervo — 102.0.0.

Viso 398.0.0
IŠLAIDOS

1. Raštinės — 35.0.0, 2. Kelionės—30.0.0, 
3. Reprez. ir pareng. — 45.0.0, 4. Parama, 
šalpa — 60.0.0, 5. Liet, išlaikymui ir jauni 
mui —- 150.0.0, 6. Sol. mok. DBLB-nei — 
15.0.0, 7. Kitiems nenumat. reik. — 63.0.0.

Viso 398.0.0
Iždininkas

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Kovo 10 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų, 

bus Londono Lietuvių Parapijos metinis 
susirinkimas.

Jis šaukiamas Parapijos salėje — 345A, 
Victoria Park Rd., London, E.9.

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už laikraštį ir kalendo
rių, aukų yra pridėję šie tautiečiai: 16.6 
šil. V. Verseckas, 14 šil. A. Stankevičius, 
po 4 šil. I. Grundulas, I. Tamašauskas, I. 
Kunigiškis ir V. Olencevičius, 2.6 šil. P. 
Iškauskas.

PO ROCHDALĖS — COVENTRY

Taip jau atsitiko, kad ateinančią vasarą 
lietuviai atostogaus Sodyboje stambesnė
mis grupėmis — paskirais miestais ar ra
jonais. Ir tai yra beveik idealu. Žmonės, 
kurie gyvena tame pačiame mieste, atos
togų metu susitinka naujose, nerūpestingo 
se sąlygose. Nebereikia gaišti laiko susi
pažinti, apsiklausinėti. Iš karto gimsta dai 
na, pramogos ir juokas...

Pirmieji pradėjo rochdeliečiai. Nuo bir
želio 15 d. jie vyrauja Sodyboje. Iki šiol 
jau užsisakė kambarius Sagurskai, Kava
liauskas, Liaugaudai, dvi Banaičių šei
mos, Sasnauskai. Prie jų jungiasi Sumaus 
kai iš Doncasterio. Turima vilties, kad ši
tą šaunią grupę paseks ir likusieji. Juk 
čigonas dėl kompanijos ir pasikaria...

Antra stambesnę grupę pradėjo organi
zuoti coventriškiai. Jų atostogos prasidės 
nuo liepos vidurio. Pirmieji užsisakė Po
viliūnai. Juos pasekė Adamonių šeima su 
gausiu draugų būriu. Sniego kamuolys ri
tasi... Reikia tikėtis, kad jis pasidarys 
toks didelis, kaip anais gerais laikais.

Bank Holiday savaitėmis susidarys tre
čia ir gal pati didžiausia lietuvių grupė. 
Bet ji, greičiausia, bus mišrir-Tada stovyk
laus lietuviškas jaunimas ir skautai. Tuo 
tarpu daugiausia iniciatyvos rodo londo- 
niškiai (Puidokai, Petrauskai ir kt.). Lai
kas būtų ir kitiems susirūpinti kambarius 
užsisakyti.

Linkėtina, kad Rochdalės ir Coventry 
pavyzdį pasektų ir kitos kolonijos. Džiugu 
būtų turėti Bradfordo, Nottinghamo, Man 
chesterio, Stoke-on-Trento savaites. Prie 
jų prisijungtų mažesnės kolonijos, ir 
skambėtų Sodyboje visą vasarą lietuviška 
daina.

Laikas apsispręsti, kol dar ne vėlu. 
Oras ateinančią vasarą pagal šimtmetinį 
kalendorių turėtų būti labai gražus. Tad 
niekas nesigailės atvykęs pailsėti į ramų 
ir saulėtą savos žemės kampą. ji.

BRADFORD AS
PAGELBĖKIME LIETUVIAMS 

LENKIJOJE
Susidaręs Komitetas iš O. Peleckienės, 

A. Žukausko ir K. Vaičekausko, priima at
liekamus, dėvėtus, bet tinkamus ir švarius 
drabužius ir avalynę, kurie bus persiųsti 
pagalbos prašantiems lietuviams Lenkijo
je.

Bradfordo ir apylinkės lietuviai prašo
mi tą rinkliavą savo aukomis paremti.

Aukos priimamos šeštadieniais ir sekma 
dieniais Vyties Klube, 5, Oak Villas, Brad
ford 8.

Komitetas

’ PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams su 

Šv. Komunija laikysiu kovo 10 d., 14 vai., 
Bradforde, Vokiečių bažnyčioje, 29, Great 
Horton Rd.

Kun. A. Putcė

15-KOS METU SUKAKTISr

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo Ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu. 
Jūsų su taupos duos didžiausių 

pelną, jei jas investuosite i 
BALTIC SAVINGS 

& 
INVESTMENTS Co., 

421, Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734. 

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Vali jos 

bankus. 
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, Iškaičius nuošimčio 

mokestį, 9%. 
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

Z. Juras, 
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

VISI SKAITOME!
Kan. A. Steponaitis — Tėvynėje ir pa

saulyje — 1.9.4. Prisiminimai ir apybrai
žos.

J. Daumantas — Partizanai — 1.13.0.
Prel. Jūras — Didysis ramybės šaltinis

— 1.9.4. Labai patraukli maldaknygė.
Alė Rūta — žvaigždė viršum girios —ro 

manas — 1.9.4.
Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinės 

Lietuvių Kalbos žodynas — 5.6.6. Apie 
45.000 žodžių.

Sagatas — Plauk, mano laiveli — eilės
— 0.14.8.

Baronas — Užgesęs sniegas — romanas
— 0.18.6.

Brazdžionis — Vidudienio sodai—prem. 
eilės — 1.9.4.

Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą sta
tant — 1.16.8.

Spalis — Alma Mater — 1.16.6.
Žodynai, plokštelės, žemėlapiai. Perio

dika.
Neatsiskaitę už 26 ir 27 tomus Liet. En

ciklopedijos prašau neuždelsti.
Rašyti:

DAINORA, 14, Priory Rd., Kew. Surrey.

WOLVERHAMPTONAS
PELNAS TAUTOS FONDUI

Iš surengtojo Nepriklausomybės šventės 
minėjimo Wolverhamptone vasario 23 d. 
gauta pelno 12.2.3, kuris yra persiųstas 
Tautos Fondo Atstovybei.

A.A. ADOMO VILIAUS LAIDOTUVĖS
Vasario 23 d. Wolverhampton© miesto 

kapinėse buvo palaidotas senosios kartos 
lietuvis evangelikas Adomas Vilius. Velio
nis tik ką buvo įžengęs į 91 metus.

Jau anksti iš ryto susirinko tautiečiai 
paskutiniam atsisveikinimui į Martos ir 
Česlovo Renčeliauskų namus, kur velionis 
buvo pašarvotas.

I liuteronų bažnyčią ir miesto kapines 
palydėjo ir religines apeigas atliko Re v. F. 
Ailt iš Birmingham© (pastoriaus Rev. A. 
Putcės atstovas).

Gausus tautiečių būrys iš Wolverhamp 
tono ir apylinkės miestų įrodė-gerą susi
klausymą, o gėlės ir vainikai bylojo pagar 
bą ir meilę senosios kartos lietuviui.

Giedant liuteronų bažnytinius himnus, 
karstas buvo nuleistas į duobę. Pamokslą 
anglų ir vokiečių kalbomis pasakė pasto
rius F. Ailt. Atsisveikinimo žodį Wolver- 
hamptono lietuvių vardu tarė D. Narbu
tas.
_ Po laidotuvių Renčeliauskų bute buvo 
suruoštos vaišės, pagal seną lietuvių tra
diciją, dalyvaujant visiems laidojusiems.

D. N.

IŠVYKO Į VALIJĄ
Sumažėjus darbui ir užmokesčiams vie

tinėse kasyklose, į Valijos anglies kasyklas 
išvažiavo iš Wolverhamptono Justinas 
Snabaitis ir Antanas Radušis.

Mieliems tautiečiams linkime sėkmės.

Vasario 16 d. suėjo penkiolika metų 
nuo pirmojo Paryžiaus lietuvių tautinių 
šokių grupės pasirodymo. Tai įvyko 1948 
metais, Geografijos salėje (St. Germain 
bulvare). Programoje buvo sudarytas net 
ištisas vaidinimas, paremtas mūsų tauti
nėmis tradicijomis ir šokiais (pavadintas 
„Subatos vakarėlį“), dalyvaujant baleto 
solistei A. šlepetytei,

Paryžiaus lietuvių tautinių šokių gru
pės organizatorė — Dr. Aldona Šlepetytė, 
kuri tuo metu studijavo Paryžiuje, Sorbo 
nos u-tete. Ji grupei vadovavo keletą me
tų, kol išvyko į J.A.V. Toliau tautinių šo
kių grupei kurį laiką vadovavo stud. Van
da Augustaitytė, po jos — skulpt. Anta
nas Moneys (buv. „Čiurlionio“ ansamblio 
narys). A. Mončiui po kelių metų iš šių 
pareigų pasitraukus, grupės vadovavimą 
perėmė arch. Leonas Pabedinskas. Jam te 
ko ilgiausiai būti tautinių šokių grupės 
vadovu. L. Pabedinskui išemigravus į J. 
A.V., šiuo metu tautinių šokių grupei vėl 
vadovauja A. Moneys.

Pradžioje tautinių šokių grupės akom
paniatorium armonika buvo inž. J. Bulo
ta; po jo, dabar jau 14-ka metų, kaip akor 
deonu tautinių šokių pasirodymus ir repe
ticijas palydi Birutė Šlepetytė-Venckuvie- 
nė, vis besirūpindama grupės gyvastin
gumu.

Su malonumu Paryžiaus lietuviai prisi
mena Amerikos lietuvių jaunimą, kuris, 
atvykdamas studijoms į Paryžių, vis mie
lai įsijungdavo į tautinių šokių grupę, gy
vai joje dalyvaudamas. Iš jų ypač tenka 
paminėti Iloną Marijošiūtę, Feliksą Pabi- 
lionytę ir šiais metais Gailutę Vaičiūnai
tę — mergaičių tautinių šokių vadoves.

Iš šiuo metu Paryžiuje gyvenančių il
giausiai lietuvių tautinių šokių grupėje

NOTTINGHAMAS
KUN. KAPELIONO SUKAKTIS

Vasario 16 d. J. ir Br. Oželių namuose 
Nottinghamo Moterų Draugija surengė 
jaukias vaišes, norėdama atžymėti savo 
kun. kapeliono 50 metų amžiaus sukaktį. 
Vaišių pradžioje Draugijos pirm. B. Ože- 
lienė trumpa kalba pasveikino sukaktuvi
ninką, įteikdama piniginę dovaną. Po to 
kalbėjo pats sukaktuvininkas, kuris dėko 
jo moterims, kad jos pastebėjo jo sukaktį 
ir taip įspūdingai ją atžymėjo.

Vėliau visos moterys kartu sukaktuvi
ninkui sugiedojo „Ilgiausių metų“.

šoka: Ada Marija Martinkaitė, Ona Pag- 
nier, Ričardas Bačkis, Antanas Mončys ir 
Petras Klimas. Savo tarpe dar turime ir 
tautinių šokių grupės vieną pirmųjų šokė 
jų — Adolfą Venskų.

Paryžiaus lietuvių bendruomenė yra la
bai dėkinga skulptoriams broliams Mar
tel už leidimą naudotis jų patalpomis šo
kių grupės repeticijoms. Tatai labai pa
lengvina jos darbą.

Per visą šį 15 metų gyvavimo laikotar
pį mūsų šokėjai yra dažnai pasirodę lietu
viškuose minėjimuose bei įvairiose šven
tėse. Taip pat yra dalyvavę ir tebedaly
vauja tarptautiniuose folkloro festivaliuo 
se (kaip, pvz., Sorbonos u-tete ir kitur), 
ne kartą yra rodę lietuvių tautinius šo
kius ir prancūzų visuomenei Paryžiuje ir 
provincijoje. Galima drąsiai tvirtinti, kad 
mūsų tautinių šokių grupė yra daugiau 
negu eilinė šokių grupė. Mūsų kolonijoje 
ji yra vienas lietuvybės židinių, į kurį su 
dideliu judrumu yra įsijungęs lietuviškas 
jaunimas ir net kitataučiai jų draugai. 
Per šios grupės susibūrimus jie išmoksta 
giliau pažinti Lietuvą, įvertinti ir pamilti 
jos tradicijas bei tautos dvasią.

Išsilaikyti tautinių šokių grupei mažoje 
Paryžiaus lietuvių kolonijoje — neleng
vas dalykas, reikalingas nuolat nemažo pa 
siryžimo, didelės ištvermės. Grupė yra gra 
žiai globojama Pr. L.B. Kr. V-bos, kuri 
nuolat remia visas jos pastangas.

Šiais metais tautinių šokių grupėje da
lyvauja: R. Bačkis, Ž. Bernotaitė, P. Kli
mas, L. Masiulis, A.M. Martinkaitė, A. 
Mončys, J. Matorė, M. Martel, P. Liutkus, 
O. Pagnier, M. Pagnier, V. Tallat-Kelpšai- 
tė, G. Vaičiūnaitė. Vasario 16 minėjime 
Paryžiaus lietuvių tautinių šokių grupė 
pasirodė išpildydama šiuos šokius: Vaka
ruškas, Jonkelį, Malūnėlį, Kepurinę, Miki 
tą, Kubilą ir Rugučius.

(PLŽ)
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COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba kovo 
9 d., 6 vai. vak., Ukrainiečių Klubo salėje, 
Leicester Causeway, kampas Newland Rd, 
rengia

Nepriklausomybės šventės Minėjimą.
Programoje: J. Zoko paskaita, šokiai, 

dainos ir loterija, veiks baras ir užkandi
nė.

Mielus tautiečius su pažįstamais iš toli 
ir arti prašom atsilankyti.

Salė pasiekiama šiais autobusais: nr. nr. 
3, 14 ir 22.

Skyriaus Valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS ŠVEICARIJOJ
Metinis Š.L. Bendruomenės susirinki

mas ir Vasario 16 minėjimas šiais metais 
įvyko vasario 17 d. Berne.

Prof. Dr. kun. Juraitis iš Sitten, Wallis 
kantono, atlaikė universiteto koplytėlėje 
lietuviškas pamaldas su tautinei šventei 
pritaikytu pamokslu.

Po pamaldų tautiečiai susirinko „Bris
tol“ viešbutyje, kur po bendrų pietų prof. 
Dr. J. Grinius, atvykęs iš Muencheno, skai 
tė įdomią išsamią akademinę paskaitą: 
„Lietuvos respublikos idėjiniai pagrin
dai“. Stasiulienė, atvykusi iš Zuericho su 
savo tautinių šokių grupe, pradžiugino vi
sus susirinkusius su gražiai, grakščiai ir 
su šveicarišku preciziškumu išstudijuotais 
lietuvių tautiniais šokiais. Turint galvoje, 
kad Stasiulienės beveik visi šokėjai — 
mergaitės ir vyrai, yra šveicarai, jos nuo
pelnas lietuvių tautinio meno puoselėji
mui yra dar didesnis. Paminėtini dar ir vi 
sų šokėjų gražūs lietuviški tautiniai rū
bai, kurie yra taip pat Stasiulienės rūpes
čio, darbo ir išlaidų rezultatas. A. Gegec- 
kas jun. Maironio eilėraščiu — „Ant ketu
rių Kantonų ežero“ priminė mums senus 
lietuvių santykius su Šveicarija.

Po šventės-minėjimo įvyko Bendruome
nės posėdis, kur buvo aptarta mus liečią 
klausimai. Bendruomenės valdyba buvo 
perrinkta ta pati.

šventė pavyko gerai. Bendruomenės na
riai, kaip įprasta, dalyvavo gausiai.

AK.

MANCHEŠTERIS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Manchesterio apylinkės lietuviai gra
žiai paminėjo Vasario 16. Seniai ši mums 
svarbiausia metinė šventė bebuvo sutrau
kusi t;ek daug dalyvių, nors ir visos aplin 
kinės kolonijos ją minėjo tą pačią dieną. 
Gražioje ir erdvioje Cheetham Town sa
lėje, be manchesteriškių, buvo matomi 
Boltono, Leigh, Rochdalės, Eccles ir Old- 
hamo lietuvių veidai. Apytikriai iš viso 
dalyvavo daugiau kaip 150 asmenų. Minė
jimą suruošė DBLS-gos Manchesterio sky 
rius.

Šiai progai pritaikytą prasmingą paskai 
tą skaitė iš Derby atvykęs J. Zokas, iškė
lęs ypač daug gražių minčių apie tautinio 
atsparumo išlaikymą.

Meninę dalį išpildė Peleckienė (iš Brad 
fordo) ir Karnauskas melodeklamacijo
mis. Manchesterio mišrus choras įvairiais 
dainų varijantais. Chorą vedė Burokas (iš 
Bradfordo), o melodeklamacijas ir kai ku
rias dainas gitaros muzika lydėjo Lukšai- 
tis. Pabaigai Manchesterio jaunimo taut, 
šokių grupė pašoko „Kalvelį“.

Apylinkės lietuvių orkestras, ved. Lau
kio, grojo šokiams, o linksmąją dalį paįvai 
rino loterija Gugas (iš Rochdalės). Be to, 
minėjimo proga buvo pravesta sėkminga 
Tautos Fondui rinkliava.

Minėjimas laikytinas visapusiškai pa
vykusiu. P. A.

LIET. PAMALDOS IR REKOLEKCIJOS
(Atkelta iš 2 psl.)

KETTERING — rekolekcijos kovo 8 d., 8 
vai. vakare.

CORBY — rekolekcijos kovo 9 d., 8 vai. 
vakare, ir kovo 10 d., 12.15 vai. Occupa
tion Rd.

STOKE-ON-TRENT — rekolekcijos kovo 
16 d., 8 vai. vakare, ir kovo 17 d., 12 vai., 
Tunstall.
Rekolekcijas veda kun. Juozas Budzei- 

ka, MIC. Visus tautiečius kviečiame daly
vauti.

Kun. S. Matulis, MIC

PAIEŠKOJIMAI
AUSTINSKAS Jonas, sūnus Petro ar 

Prano, apie 60 m. amžiaus, buvęs Lietuvos 
kariuomenės karininkas, 1944 m. pasitrau 
kęs į Vokietiją, 1949 ar 1950 m. gyvenęs 
Anglijoj, pats ar žinantieji apie jį prašom 
rašyti „Europos Lietuvio“ Administraci
jai.
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NAUJI PASIKEITIMAI SIUNTINIŲ Į LIETUVĄ REIKALU
x i

Dabar jau galime siųsti į Rusiją ir Pabaltijo Valstybes ne 
tik rūbus, avalynę, medžiagas, maistą ir visus kitokius 

smulkesnius dalykus, bet taip pat galime pasiųsti:
Auto mašinas, motociklus, dviračius, 
skalbimo mašinas, šaldytuvus ir t.t.

Be to, prašome nepamiršti:
Duodame lengviausias išsimokėjimo sąlygas. 
Pasiunčiame Jūsų pačių paruoštus siuntinius. 
Mūsų sąskaitos suteiks Jums teisę gauti 
mokesčio nuo Jūsų uždarbio sumažinimą 
(Income Tax).

Dėl visų informacijų ir kainoraščių prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2., ENGLAND. 
Tel.: SHO 8734.

2.
3.

7H1V

TAZAB & CO. LTD H

I

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 
LIETUVIŲ SKYRIUS

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški kainoraščiai.

Visas susirašinėjimas vykdomas lietuviškai.
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