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Ką reiškia politinis komisaras ir 
ką generolas?

Sovietinis artilerijos generolas majoras 
P. Petronis „Moksle ir gyvenime“ Nr. 2 pa 
rašė apie savo buvusį politinį komisarą ka 
ro metu Mažeiką. Toks tasai komisaras bu 
vo visažinantis, toks taktiškas, kad Petro
nis vis turėjo prieš jį jaustis ir mažesnis ir 
kvailesnis. Kaip komisaras pasakydavo, 
taip viskas ir įvykdavo. O jei tik vadova
vimą perimdavo Petronis, tai kas nors vis 
netaip ir netaip. Kai dabar sovietuose 
vyksta ginčas tarp karinius dalykus išma
nančių karininkų ir neišmanančių komisą 
rų, tai Petronio straipsnį reikia laikyti pro 
paganda už komisarų instituciją.

Petronis sudaro tokį įspūdį, kad be ko
misarų paskutinysis karas būtų buvęs pra
laimėtas. Nebūtų buvusios išsaugotos 
„šventos šalies sienos“, kaip Petronis sako.

Bet kai Petronis pradeda švaistytis žo
džiais apie šventų šalies sienų saugojimą, 
tai jau mums visiškai aišku, kad komisarai 
jį smarkiai šokdino. Jei ne tie Maskvai iš
tikimai tarnaujantieji politiniai komisarai, 
tai šįs generolas, tur būt, nekalbėtų apie 
šventų sienų saugojimą. Jeigu jis ir būtų 
toks neišmanėlis, kaip prisistato norėda
mas iškelti savo buvusį politinį komisarą, 
tai vis tiek galėtų žinoti ir pasakyti, kad 
sovietinės armijos kaip tik yra dažniau ne 
savo sienas gynusios, bet kitų mindžioju
sios. Jo tėvynę Lietuvą taip pat užėmė juk 
tos armijos, kurioms nėra šventos nė vieno 
krašto sienos.

Zanzibaro gvazdikai ir sovietai
Zanzibarui britai davė nepriklausomy

bę, bet netrukus ten buvo įvykdyta revo
liucija. Valdžią perėmė žmonės, kurie įta
riami simpatijomis sovietams. Tai sovietai 
tuojau ir užmetė ten akį. O gal ten bus dar 
viena sovietinė respublika? Jau daug kar
tų sovietai norėjo įkelti koją Afrikon. 
Kongui pirmosiomis nepriklausomybės die 
nomis jie buvo pradėję pristatinėti savo 
šalininkams karinius lėktuvus, bet gavo 
per nagus. Ak, Afrikoje jau daug kur jie 
yra gavę per nagus, tačiau vis bando iš 
naujo. Tai bandys ir Zanzibare.

Norą sau palankiai nušviesti padėtį Zan 
zibare juk rodo ir „Komjaunimo tiesoje“ iš 
spausdintasis S. Kūliko straipsnis. Girdi, 
Zanzibaras buvo iki šiol verčiamas remti 
savo ekonomiją monokultūra — gvazdikų 
auginimu. Tačiau argi tokie dalykai nesu
tinka su sovietų teorijomis ir praktika? 
Sovietai juk ne tik Lietuvą verčia auginti 
daugiausia mėsą, bet ir Kubą ragina vers
tis tik cukrum. Jie pirktų cukrų už pigią 
kainą, o visa kita pristatinėtų patys su di
deliais uždarbiais. Kas gi nepažįsta dar ši
tų išnaudotojiškų imperialistų! Bet Zanzi
barui jie kol kas nori tik įtikti. Jei pasi
seks patraukti į savo pusę, tai tada jie pa
diktuos, kiek gvazdikų reikia auginti ir po 
kiek valandų kasdien dirbti nuimant juos. 
O dabar Kūlikas pataikaudamas sudaro 
įspūdį, kad po revoliucijos niekam jau ne 
bereikia dirbti. Visi tik triukšmauja sau 
sostinės gatvėse ir džiaugiasi, užmiršdami 
net gvazdikų raškymą...

Ne taip tragiška, kaip sovietams 
atrodo

Sovietinė spauda mėgsta sugrupuoti į 
vieną vietą tokias žinias, kurios sudaro 
įspūdį, kad laisvasis pasaulis gyvena ant 
ugniakalnio krašto. Štai „Komjaunimo tie 
soje“ kovo 1 d. paduodama bendra antraš
tė „Streikai kapitalo šalyse“. O po ta bend
ra antrašte — žinios apie streikus Tokio, 
Tel Avive ir Romoje. Jeigu dar būtų pridė 
ta pora įžymių pasaulio miestų, tai beveik 
susidarytų įspūdis, kad laisvasis pasaulis 
tik streikais ir gyvas. Tiesa, Tokio mitin
gavo tik 5.000, Izraelyje sėdimąjį streiką 
vykdo tik 500, o Romoje streikininkų skai 
čius, matyt, toks mažas, kad jis net nepa
duodamas. Visi tie streikininkai, aišku, rei 
kalauja geresnių atlyginimų. O Sov. Sąjun 
goję ramu, niekas nieko nenori, niekas ne
streikuoja.

Kur gi iš tiesų geriau darbininkui?
Mes įsitikinę, kad geriau ten, kur gali

ma streikuoti. Gal kas nors ir tiki, kad 
partija labai išmintinga ir teisinga, kad ji 
labai rūpinasi darbininkais. Tačiau geriau 
šia, kai darbininkai gali patys savim pasi
rūpinti. O sovietuose jie negali.

Kai rusas kanda rusui
Sakoma, kad šuo nekanda šuns. Tai ru

sas okupuotame krašte neturėtų kąsti ru
so. O „Komjaunimo tiesos“ koresponden
tas I. Kobrikas, matote, be pasigailėjimo 
aptvarkė per laikraštį rusą Fiodorovą. Tie 
sa, kad tas Fiodorovas „Dainavos“ restora 
ne - kavinėje Vilniuje siautėja, kaip koks 
neribotas karaliukas. Bet vis tiek jis ru
sas. Jis naudojasi teise siautėti, kaip ir vi
si okupantiški antžmogiai...

AKMUO SKERSAI KELIO SVEIKI SULAUKĘ ŠV. VELYKĘ!
$

ATEIZMAS RUSIJOJE — PAŠVINKĘS LAVONAS
Pasklidus spaudoj žinioms, kad Sovietų 

Sąjungoje dar labiau aštrinama kova prieš 
religiją, Florencijos burmistras prof. 
Gioigio La Pirą pasiuntė Chruščiovui se
kančią telegramą:

Florencija, kovo 5 d.
„Šiandie Pravdoje paskelbtosios žinios 

apie naują ofenzyvą prieš religiją sukėlė 
Florencijos bei Italijos gyventojuose ir 
tikriausiai taip pat visose pasaulio tautose 
didelį pasipiktinimą ir gilų susijaudinimą.

„Tikriausiai tai bus stalinistų, tų Jūsų 
neprietelių, taikos ir broliško tautų ben
dravimo priešų, išpuolis.

„Kaip prieš kelias dienas, kalbėdami 
Tarptautiniame jaunimo suvažiavime Flo
rencijoje, sakėme, valstybinis ateizmas 
yra ne tik neapkančios diskriminacijos ir 
politinės bei pilietinės priespaudos ženk
las, bet ir tiek mokslinio, tiek kultūrinio 
infantilizmo bei istorinio ir politinio suse- 
nėjimo žymė. Jis yra devynioliktojo am
žiaus kapitalistinės ir subedievėjusios bur 
žuazijos neigiamos reikšmės palikimas. Jis 
nepajėgus suprasti šiame istoriniame mo
mente naujose sovietinės liaudies kartose 
ir viso pasaulio tautose kylančių didelių 
lūkesčių. Jis pati nelemčiausia išraiška 
stalinizmo, kuris bandė iš didingos krikš
čioniškos rusų tautos brutaliai išrauti gi
liausiai įsišaknijusias ir istorijoje gyvai 
pasireiškusias religines, artistines ir pi
lietines vertybes. Jis yra milžiniškas ak
muo skersai kelio, kuriuo eina tautos j tai 
ką. Tuo keliu beveik neįmanoma eiti, kol 
tas akmuo tebėra nuo jo nepašalintas.

„Siunčiu Jums šį atsišaukimą, nes esu 
be galo susirūpinęs dėl skaudžių ir neigia
mų pasėkų, kurių ta nauja ir nelaukta 
ofenzyva prieš religiją tikriausiai atneš 
Florencijoje, Italijoje ir tarptautiniuose 
santykiuose, ypačiai su vadinamojo Tre
čiojo pasaulio tautomis. Visuomet Jus ger
biau. Leiskite todėl man sovietinės liau
dies gerovei ir broliškos taikos bei broliš

r SeflųHlos DIENOS -Į
RUSIJA NESUTINKA NAIKINTI 
BOMBONEŠIŲ

J.A.V. atstovas nusiginklavimo konfe
rencijoje pasiūlė sovietams pradėti nusi
ginklavimą bombonešių naikinimu.

Tinkamiausi kovos reikalui yra ameri
kiečių bombonešiai B-47 ir sovietų TU-16. 
Dėl to buvo pasiūlyta sunaikinti kas mė
nuo po 20 tų lėktuvų.

Sovietų atstovas atmetė pasiūlymą.

ATSISAKĖ ADVOKATO
Prez. Kennedį nužudžiusį Osvvaldą nu

šovęs Rubys-Rubinšteinas buvo ginamas 
teisme plačiai žinomo advokato Bellio.

Kai jam nepasisekė apginti savo klijen- 
to, tai Rubio artimieji pašalino jį nuo tos 
bylos ir apeliacijai samdys kitą advokatą.

ABU PREZIDENTAI PATENKINTI
Savo numatytąsias keliones į Lotynų 

Amerikos kraštus Prancūzijos prez. de 
Gaulle'is pradėjo nuo Meksikos.

Abi pusės patenkintos pasitarimais, ir 
abiejų prezidentų paskelbtame pareiški
me sakoma, kad ateityje periodiškai bus 
tariamasi užsienių politikos, ekonominių 
santykių, prekybiniais ir kultūros reika
lais.

MILIJARDAS ITALIJAI
J.A. Valstybės nutarė duoti Italijai mi

lijardą dolerių paskolos.
Ta naujiena Italijos vyriausybės sluoks 

niams leido lengviau atsikvėpti.
Komunistams tai sukėlė nepasitenkini

mą, nes jie tikėjosi, kad įvairūs sunkumai 
sugriaus dabartinę vyriausybę ir duos 
jiems progų pasireikšti.

NORI ATSIIMTI ŠNIPĄ
Amerikiečiai reikalauja, kad būtų grą

žinti tie 3 lakūnai, kurie skrido ties Rytų 
Vokietija pašautu lėktuvu.

O rusai, kaip laikraščiai tvirtina, gali 
būti pasiryžę už tai reikalauti amerikie
čio inžinieriaus, kuris už šnipinėjimą so
vietams dabar yra patrauktas atsako
mybėn.

Manoma, kad lakūnai bus perduoti teis
ti Rytų Vokietijos įstaigoms, jei nebūtų 
susitarta.

NUMATOMA PLĖSTI PIETRYČIUS
D. Britanijos vyriausybė yra užsimoju

si atitraukti iš Londono šiek tiek gyven
tojų.

Dėl to krašto pietryčiuose numatoma 
plėsti visa eilė miestų. 

kos tautų vienybės vardu Jums visu rim
tumu pasakyti: Pašalinkite iš rusų žemės 
tą užsilikusį ateizmo lavoną, kaip pašali
note Stalino lavoną! Juk tas lavonas ter
šia kvėpuoti reikalingą orą.

„Sovietinis žmogus nebegali pakęsti to 
dvokimo. Tūkstančiai reiškinių, pradedant 
Pasternaku ir baigiant Tendriakovu, aiš
kiai kaip dieną rodo išsilaisvinimo troški
mą, kuris gaivina rusų tautos dvasią. Iš
metę tą ateizmo lavoną, apšvarinsite orą 
ne tik Sovietų Sąjungoje, bet drauge ir ki
tose socialistinėse valstybėse bei kituose 
pasaulio kraštuose. Tuo be galo pasitar
nausite taikai priartinti, kas yra svarbiau
sias pasaulio tautų uždavinys. Esu tikras, 
kad šis mano kreipimasis neliks be teigia
mo atsakymo. Savo krašto meilė, kuri Ju
myse sukėlė tokį entuziazmą, išraunant 
stalinizmą, įkvėps Jums dar didesnį užsi
degimą išrauti ateizmui.

„Atleiskite didžiausią dvasinį ir politinį 
veiksmą mūsų dienų pasaulio istorijoje. 
Bus milžiniškas dvasinių ir politinių jėgų 
išsiveržimas, pajėgiąs duoti tikrai naują 
kryptį mūsų laikų tautų istorijai. Tad 
priimkite šį mano kreipimąsi.

„Jis eina iš draugiškos, savo naudos ne- 
ięškančios širdies. Jis kalba tikros taikos, 
tikros pažangos, tikro sovietinių žmonių ir 
viso pasaulio tautų klestėjimo vardu. Tau
tos ir kartų kartos visuose kontinentuose 
ir visose pasaulio šalyse prisimins šį Jūsų 
atliktąjį veiksmą, kuriuo jas išlaisvinsite 
iš ateizmo lavono ir įgalinsite jose pražys
ti tikrojo gyvenimo vertybėmis, kurios 
ateina iš Dievo: gyvenimui malonėje ir 
kūrybingam civilizacijos, grožio ir pamal
dumo klestėjimui. Laukiame iš Jūsų to iš
laisvinimo veiksmo, kuris bus su džiaugs
mu priimtas danguje ir žemėje. Nuošir
džiai — La Pirą“.

(iš „Osservatore Romano“
1964.IH.6, 8 psl.)

DEANO RUSKO ATEITIS
Prez. Johnsono spaudos sekretorius 

Pierras Salingeris staiga atsistatydino ir 
įsiregistravo kandidatuoti Kalifornijoje į 
senatorius.

Dabar eina kalbos, kad nori atsistaty
dinti ir užsienių reikalų ministeris — 
valstybės sekretorius D. Ruskas.

VIENAS LAKŪNAS PALEISTAS
Ties Rytų Vokietija pašautojo ameri

kiečių lėktuvo sužeistasis lakūnas paga
liau buvo grąžintas.

Kiti du lakūnai dar tebelaikomi.

MINDSZENTYS Į VATIKANĄ?
Esą pagaliau sutarta, kad kardinolas 

Mindszentys paliks amerikiečių ambasa
dą, kurioje jis gyvena nuo 1956 m. sukili
mo, atsisakys savo vietos ir išvažiuos į 
Vatikaną, kur jam būsiančios paskirtos 
aukštos pareigos.

Taip pat išvažiuosiąs į Vatikaną ir Če
koslovakijos arkiv. Beranas, kuris 14 me
tų išbuvo izoliuotas ir tik praeitą rudenį 
paleistas.

PASAULY
— Meksikos policija suėmė vyruką, ku

ris dviejuose savo lagaminuose buvo įsi
taisęs antruosius dugnus ir ten suslėpęs 
20 kilogramų heroino; ryšium su tuo areš
tuota 19 asmenų.

— 10 amerikiečių astronautų persikėlė 
į Grand Canyon (Kolorado), kur jie tyri
nės uolas, nes su tokiomis jie gali susi
durti nukeliavę į mėnulį.

— New Yorko viešbutyje kažkas pavo
gė žinomojo evangelisto Billio Grahamo 
raudona oda įrištą bibliją, kurią jis buvo 
pasidėjęs vežtis į Angliją.

— Komunistinė Kinija paskelbė, kad ji 
išmokės 100.000 svarų auksu, kas jai atga
bens Formozoje esantį U-2 „žvalgybinį“ 
lėktuvą arba Lockheed Neptune bombo
nešį, o už specialius motorus turinčius 
mokomuosius lėktuvus iki 2.500 svarų.

— 15 policininkų buvo sužeista, kai 800 
bedarbių statybos darbininkų Brazilijos 
sostinėje užpuolė policijos nuovadą.

— D. Britanijoje pabrangsta pienas.
— Nuo praeito pirmadienio britų elekt

rinėse dirbantieji pradeda dirbti pagal 
taisykles, o tai reiškia energijos tiekimo 
sumažinimą.

— Balandžio 27 d. Britaniją aplankys 
Italijos min. pirmininkas Moro.

Velykos. Valgom bulkas. 
Atgijo balos, lankos; 
Atskrido kovų pulkas, 
Pradėjo traukti slankos, 
Ir po durpyną, seną 
Pašėlusį kankaną 
šimtai varlių, 
Mažų ir didelių, 

Gyvena...

Juozas Mikuckis

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Galimieji Maskvos 
motyvai

Ties Vokietijos rytine zona buvo pašau
tas amerikiečių karinis lėktuvas ir suimta 
jo įgula. To įvykio proga pačių amerikie
čių „The New York Times“ rašo:

„Noras vis nutęsti lakūnų grąžinimą ne
pasitarnauja sovietų reikalui. Iš dalies jis 
primena, kad 19 metų po karo, kuriame 
buvo sugniuždintas Hitleris, Europos vi
duryje dar vis tebelaikomos 22 sovietinės 
divizijos. Jis primena, kad sovietų priešu 
lėktuvinė gynyba, nepaisant visų Maskvos 
įtikinėjimų dėl savo taikingumo, dar tebe
silaiko įsakymo „šauti kaip į įtartiną“ į 
kiekvieną lėktuvą, nors saugumo sumeti
mais tai ir nepateisinama. Jeigu nelaisvėn 
paimtieji amerikiečių lakūnai būtų buvę 
nedelsiant paleisti, tai Sov. Sąjunga būtų 
pasiekusi vieno dalyko: ji būtų atlikusi 
sabotažo veiksmą prieš pastangas pasiekti 
atoslūgio šaltajame karė“.

Austrų „Die Presse“ iškelia tuos moty
vus, kurie vertė sovietus nušauti lėktuvą. 
Šis laikraštis rašo:

„Palyginti, senstelėjusio tipo lėktuvas, 
kuris per valandą tegali išvystyti tik per 
tūkstantį kilometrų greičio, kalba prieš 
tai, kad čia būtų galėjęs būti „žvalgybinis 
skridimas“, ir kaltė nebent galėtų kristi 
sugedusiems lėktuvo įrengimams. Bet taip 
pat gali būti daroma prielaida, kad sovie
tai savo trukdytuvais ir klaidingu padė
ties nurodymu prisiviliojo tą lėktuvą. To
kio pasielgimo priežastys galėjo būti dvi. 
Maskvai galėjo rūpėti sudaryti įvykį, kad 
ji vėl turėtų progos kartoti kalbas apie 
„pavojaus židinius“, arba tai yra įrody
mas. kad prieš kapitalistinius imperialis
tus čia pasireiškė „atkaklieji“. Tačiau ne- 
išleistina iš akių ir ta aplinkybė, kad kaž
kas norėjo susipažinti su amerikiečių lėk
tuve buvusiais aparatais. Bet, kaip visuo
met, šūviai į orą šįkart maža ką tepadeda 
Rytų-Vakarų atoslūgiui, kaip ir šūviai į 
pabėgėlius, kurie trokšta atsidurti kitapus 
Berlyno sienos“.

Nauja byla Klaipėdoje
(E) Pagal Lietuvoje leidžiamą spaudą 

ir Vilniaus radiją, kovo 5 d. Klaipėdoje 
prasidėjusi nauja „fašistinių budelių“ by
la. Septyni kaltinamieji, pagal „Tiesą“ 
(Nr. 56, kovo 6 d.), kaltinti Skuode ir Di
mitrave nužudę daugiau kaip 1.200 „tary
binių žmonių“. Juos organizavęs ir jiems 
vadovavęs Skuodo gimnazijos kapelionas 
Lionginas Jankauskas. Teisiamųjų suole 
buvo šeši kaltinamieji: Albinas Meidus, 
Jurgis Embrasus, Kazys Vyšniauskas, 
Aleksandras Bričkus, Jonas Mockus ir Liu 
das Kniuipis. Panašiai kaip ir kitose pana
šiose bylose, septintoji kėdė buvo tuščia 
ir ji. anot „Tiesos“, „palikta galvažudžių 
vadeivai, kuris pabėgęs iš Lietuvos ir Jan
kaus pavarde gyvenąs JAV-se“. Laikraš
čiai paskelbė Jankausko adresą — Grand- 
st. Brooklyne ir ta proga, siekdami įtaigo
ti savo skaitytojus, nurodė, kad „BALFas“ 
esąs glaudžiai susijęs su Amerikos val
džios organais ir Vatikanu... Teismas nu
taręs L. Jankauską (Jankų) teisti už akių.

Daug žydų mirtimi nuteistųjų tarpe
(E) Pagal vasario 25 d. iš Maskvos gau

tus pranešimus, ten baigta porą mėnesių 
trukusi byla kaltinamų dėl spekuliacijos 
tekstilės prekėmis. Valstybei buvę padary
ta nuostolių už 3 milijonus rublių. Devyni 
buvo nubausti mirties bausme, keturi nu
teisti 15 m. kalėjimo bausme, kiti smul
kesnėmis bausmėmis — iš viso buvo 24 
kaltinamieji. Pagal žydų sluoksnių Mask
voje paskelbtus duomenis, iš devynių nu
teistųjų mirtimi šeši buvę žydai.

KELIONĖ Į MEKSIKĄ
Pietų Amerikos valstybės iki šiol yra 

JAV įtakoje. O dabar ten nuvažiavo 
Prancūzijos prez. de Gaulle’is. Ar jis nori 
palenkti tas valstybes į save? Dėl jo ke
lionės į Meksiką britų „The Guardian“ 
rašo:

„Ar jo ta naujoji kelionė remiama gera 
valia? Prezidentas de Gaulle’is susidomė
jo tais kraštais, kurie yra Rusijos ir Jung
tinių Valstybių įtakoje. Lotynų Ameriko
je jis ras daug tokių žmonių, kurie norėtų 
išsivaduoti iš J. Valstybių įtakos, bet ne
norėtų patekti į komunistų žabangus. Dar 
labiau jis patiks jiems ir dėl to, kad jis 
reiškia „lotyniškumą“. Tačiau labai kažko 
jis negali jiems duoti, tik nebent keltų jų 
dvasią būti nepriklausomais. Šitai taip 
pat gali jiems išeiti į gera, jeigu preziden
tas iš tikro siekia palenkti J. Valstybes 
susigyventi su savo išmintim. Tačiau jei
gu jis tik nori ten sukelti varžybas, tai jis 
gali tik užvirti košę ir palikti kitiems ją 
iškabinti“.

Dar didesnio atsargumo dėl tos kelionės 
parodo pačių amerikiečių „N.Y. Herald 
Tribūne“, kuris rašo:

„J. Valstybės įvairiais būdais yra skati
nusios Vakarų Europą susidomėti Lotynų 
Amerika ir pasistengti padėti jai. Atrodo, 
kad de Gaulle'is paklausė Vašingtono. 
Jeigu nėra tikro pagrindo įtarti, kad čia 
esama piktos valios, tai šiaurės ir pietų 
amerikiečiams patartina į tą de Gaulle'io 
kelionę šitaip ir žiūrėti. Tikrai neišmin
tinga būtų galvoti, kad Prancūzijos pre
zidento pasirodymas į pietus nuo Rio 
Grandės jau reiškia grėsmę. Lotynų Ame
rika turi daug sunkumų. Jeigu de Gaul
le'is gali padėti sumažinti juos, tai juo ge
riau. Tačiau jis gali ir pabloginti rei
kalus“.

Maskvos kampanija prieš Antibolševikinį
Tautų Bloką

(E) Ryšium su ABN — antibolševikinio 
tautų bloko 20 m. veiklos sukaktimi, Mask 
va pradėjo smarkią kampaniją prieš ABN 
ir jos veikėjus. Sovietijoje leidžiamas 
„Bielorus? spalio mėn. ABN puolė trijuo
se n-riuose. Rytų Berlyno laikraštis „Uni
on“ š.m. sausio 6 d. paskelbė straipsnį 
„Gen. sekretorius — princas“. Pasak laik
raščio, organizacijoje apsijungę „kontrre
voliucionieriai nuo Ukrainos ligi Kubos“. 
Gen. sekretorium esąs gruzinų kunigaikš
tis Niko Nakašidzė. Vadovybei priklausąs 
ukrainiečių „banditų vado“ Banderos pa
tikėtinis Jaroslav Stecko. Šioji organiza
cija, skelbia Rytų Berlyno laikraštis, tu
rinti atramą ir užjūriuose — JAV-se jos 
užnugary esą Kongreso Atst. Rūmų narys 
M.A. Feighan, senatoriai Keating. Dodd ir 
Hart ir britų gen. maj. Richard Hilton.

Ryšium su Innsbrucke buvusia žiemos 
olimpiada ir ten ABN paskleistais lape
liais, šią organizaciją pastaruoju metu 
smarkiai puolė sovietų spauda — „Prav- 
dos, „Izvestijų“ ir „Krasnaja Zvezda“ 
laikraščiai.

š.m. vasario 29 d. mirė 
JUOZAS BIRBINTAS,

B. Dauncrienės tėvas. Nepriklausomos
Lietuvos laikais jis dirbo geležinkelių 

tarnyboje.
Mirė skrandžio vėžiu, eidamas 86 metus.
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POEZIJOS
(Tęsinys iš pr. nr.)
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Vladas Šlaitas nėra nei poetas epikas, 
nei juoba poetas dramaturgas. Jis, atrodo, 
sąmoningai į šias erdves nė nesiveržia, 
pasitenkindamas nedidelės apimties lyri
niais kūriniais. Dėl to lauktina, kad, pagal 
T. Watts-Dunton teoriją, jo kūrybos im
pulsą sudarytų asmeniniai išgyvenimai 
(vadinamasis „egoizmas“), kad jo kūri
niuose būtų analizuojami jo paties jaus
mai, kad juose ne pernelyg stipriai pasi
reikštų simpatija jį supančiam gyvenimui.

Ta prasme būdingas eilėraštis „Leisk 
man būti vienam“ —

Šiuo metu,
kai minia išpažįsta tik duoną ir mėsą, 
kraują, vyną ir moteris, 
leisk man būti vienam.
Leisk man būti šitam pasauly ir ne

būti iš šio pasaulio.
Leisk man būti vienam.

Kad šios dienos pasaulis žavisi duona, 
vynu ir moterimis, — niekam nepaslaptis. 
Tačiau mūsų poetas jaučia, kad kaip tik 
ši „pasaulio dvasia“ jį ir izoliuoja nuo ki
tų žmonių, neieškančių nieko gilesnio, ir 
įstigiškai veržiasi į savo vienatvę, į savo 
„aš“ karalystę.

Poetai didaktikai, kurių kūrybos dėl per 
dide’io moralizavimo literatūros teoreti
kai kaip tik ir nenori pripažinti poezija ir 
apskritai literatūra, matydami kitų nege
roves, stengtųsi moralizuoti, mokyti. Lyri
kas VI. šlaitas didaktinį elementą palieka 
nuošaliai. Tiesa, jis iš savo „aš“ pasaulio 
mato aplinką: mato tuos, kurie „leidžia sa
vo amželį pagiriojimo smarvėje“, kurie 
„dieną ir naktį vis gieda tą pačią“ keiks
mų giesmelę, ir net jų gailisi. Tačiau jis 
nepasiryžęs „parpuolęs kryžiumi po jų ko
jomis, apeliuot į jų širdį“.

Dėl ko poetas toks abuojas ar olimpiš
kai išdidus?

Jis savo tariamąjį abuojumą pagrindžia 
Šv. Rašte viena proga pažymėtu Kristaus 
argumentu:

Neduokit to, kas šventa, šunims 
ir nemeskite savo perlų ties kiaulėmis, 
kad kartais jų nesumindžiotų savo ko

jomis 
ir apsigręžusios jūsų nesudraskytų.

(Pagal Švento Rašto žodžius).
Šitie pažodžiui pakartoti Kristaus žo

džiai Šv. Rašto egzegetų aiškinami kiek ki
tokia prasme: esą, kartais būtina diskretiš 
kai nusistatyti mūsų artimo valios dispozi
ciją, kai, pavyzdžiui, yra šventvagiškos pro 
fanacijos pavojus (plg„ „A Catholic Com
mentary on Holy Scripture“, 1953 m., 864 
psi.).

Poetas jau kur kas altruistiškesnis savo 
brolių poetų atžvilgiu. Eilėraštyje „Myli
mieji, nesvajokit apie save“ VI. Šlaitas sa
ko, kad, jeigu šiandieną jam ko nors gaila, 
tai labiausiai gaila poetų, „kurie Dievo

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
l

AP Y S A KA

(6)

Lapkr. 22 d., sekmadienis.
šiandien po pietų nuvažiavome su Alenu- 

te pas Butautus. Tai šeimyna, su kuria dažnai 
matomės. Yra jų motina, duktė ir sūnus. Pa
nelė Ona jau ne per daug jauna, mažai jai, 
tur būt, trūksta lig 30; svarbiausias jos noras 
yra ištekėti. Dėl ko lig šiol nepasiekė tos lai
mės — Dievas žino! Iš pradžių pati atstūmė 
porą konkurentų, paskui neatsirado amato- 
rių; ne per daug ji graži ir, svarbiausias daly
kas, — neturi dalies. Proto horizontas siauras, 
tačiau turi ji gerų savybių: nesėdi sudėjus 
rankas ir yra geros širdies. Jų materiali padė
tis yra gana bloga, taigi panelė Ona daug dir
ba; tarnaičių laiko mažai, pati dirba ir virėjos 
ir gaspadinės darbą. P. Juozas dar jaunas ka
valierius, pirmus metus tešeimininkauja. Kaip 
visi mūsų dvarininkai, nebegalėdamas ilgiau 
būti gimnazijoje, pagrįžo namo ir tapo ūki
ninku. Bet jis nepriklauso prie tų dvarininkų, 
apie kuriuos aukščiau minėjau: yra geros šir
dies, nepuikus, gerai apsieina su žmonėmis. 
Parako neišgalvos, bet, apskritai sakant, žmo
gelis geras. Viešėjome pas juos visą vakarą. 
P. Ona labai sujaudinta dėl naujo daktaro 
atvažiavimo. Matė jį bažnyčioj, ir patiko jai. 
Klausinėjo po šimtą sykių, kada pas mus bu

LAUKUOS
VLADO ŠLAITO „ANTROJE PUSĖJE“

duotą dovaną priskiria patys sau, kurie 
tariasi savo nuosavom rankom įsigiję poezi 
jos jėgą, kurie remiasi patys savim“. Jam 
aitru, kad kai kurie „už poezijos tariamą 
žemišką garsą yra pasiruošę mokėti bet ku 
rią kainą, įskaitant savo širdžių ir savo 
sielų praradimą“. Baigdamas savo perspėji 
mus, poetas priduria:

Mylimieji,
nesvajokit apie save.
(šis įspėjimas labiausiai liečia poetus).
Iš vienos pusės, įsigilinę į šį eilėraštį, gė

rimės poeto didele pagarba poezijai, ku
rios jis nenori matyti išniekintos, siekiant 
garbės ir pataikaujant galingiesiems, ta
čiau iš antros pusės jaučiame stiliuje („my 
limieji“) ir tone („nesvajokit“) biblinį ele 
mentą. Ana, pranašas Jeremijas, Viešpa
ties įkvėptas, pasakė:

„Štai aš prieš pranašus, prasimanančius 
sapnus, sako Viešpats, kurie juos pasakoja 
ir suvedžioja mano tautą savo melu... tuo 
tarpu, kai aš jų nesu siuntęs ir nesu jiems 
liepęs“ (Jer. 23, 32).

Gražus paralelizmas, tik išreikštas mo
dernaus amžiaus žodžiais!

Vi. Šlaitas, kaip T. Watts-Dunton apie 
poetus lyrikus tvirtina, kartais taip užsi
ėmęs savo jausmais, kad aplinkos žmogus 
paliekamas visai nuošaliai ir netgi jam ne
leidžiama atspėti poeto „aš“ karalystės mįs 
lės. Ana, „Keturiasdešimt piramidžių“ eilė 
raštyje jis sprendžia „išsiskyrimo ir už
miršimo nelaimę“ (kuri, objektyviai galvo 
jant, tam tikrais atvejais visai nėra nelai
mė), subtiliai nagrinėdamas gerai žinomą 
posakį — „dingo žmogus iš akių, dingo iš 
atminties“. Vėliau pradedame suprasti, 
kad čia kalbama apie žuvusią meilę, supo
nuojant, kad vis dėlto „slapčiausiam šir
dies kampely“ dar turėjo likti „mudviejų 
meilės švelnus graudumas“. Rodos, jau no
rime atspėti poeto užmintą mįslę, tačiau jis 
vėl pasineria savo „aš“ karalystėje, pridur 
damas:

liko žuvusios mudviejų meilės prisimi
nimui

tavo lūpų
(ne šio pasaulio) 
prisilytėjimas.
Jei visas žmogus yra šio pasaulio dalis 

(plg.: „Jeigu sakyčiau „atskiras mano pa
saulis“, būčiau melagis, nes visi tie, kurie 
daugiau ar mažiau turėję ką nors bendra 
su manimi tam tikrą atskirą dieną, yra to 
atskiro mano pasaulio didesni ar mažesni 
dalininkai“ — Mano pasauliai), tai poeto 
skliausteliais pabrėžta pastaba — „ne šio 
pasaulio“ —mus perkelia į tikrai hermeti
nę, savitą ir uždarą poeto vidaus karalystę. 
Teoretiškai pasakytume, šį poetinį impul
są tegalėjo iššaukti lyrinė-egoistinė vaiz
duotė, sudaranti, mūsų minėto kritiko žo
džiais betariant, reliatyvinę viziją, nes ji 
sąlygojama poeto asmeniniais išgyveni
mais.

vęs, ką kalbėjęs, kaip sėdėjęs, labai pavydi, 
kad pas mus buvo, o pas juos dar ne.

— Tik veizėk tu, Viktutė, — tarė man, 
— nesugauk jo! Rimta sau, tarsi nieko neiš
mananti, o sau patyliais ir pagaus man iš pa
nosės tokį „cacą“ vaikiną!

Juokai mane ėmė! Kaip tat kiekvienas 
pagal save sprendžia!

P. Juozas juokias, kad dabar ūmai atsira
dę daugybė reikalų į miesčiuką, ir vis Onytė 
pati turinti juos atlikti. Visus arklius, sako, 
jau nuvarius bekeliaudama. Bet nelaimė, dak
taro nė sykio nesutikusi.

Nepasisekė man tą dieną. Pagrįžusios na
mo, radome mamą dar neatgulusią.

— O mes irgi svečių turėjome, — pasakė 
ji. — Buvo daktaras, atnešė gaidų, ketinda
mas padainuoti; labai gailėjosi neradęs jūsų. 
Tačiau sėdėjo gana ilgai; taip linksmai praė
jo vakaras, toks jis simpatingas. O savo gai
das paliko ten ant fortepijono.

Nubėgau pažiūrėti gaidų. Buvo ten kelios 
dainos, gražios, liūdnos — kokias mėgstu la
biausiai. Stipriai gailėjaus, kad nebuvau na
mie. Taip retai čia tegalima muziką išgirsti, 
šiandien būčiau prisiklausiusi dainavimo, o 
dabar štai tau! Kad Onytė žinotų mano gai
lestį, dar labiau sutvirtėtų jos nuomonė apie 
gaudymą. Bet mane ne tiek pats asmuo inte
resuoja, kiek muzika. Kad daktaro vietoj būtų 
kokia daktarė, vis tiek gailėčiaus negalėdama 
taip maloniai praleisti vakaro.

Lapkr. 27 d., penktadienis.
Kai dar nebuvo pas mus daktaro, mama 

davinėjo kartais patarimus susirgus. Daug pa
cientų ateidavo. Dabar juos visus siunčia pas 
daktarą, o pati gydo tiktai gyvulius, šiandien 
gavau prisijuokti. Ateina senelis žmogus ir sa
kos norįs vaistų. Klausiu jį, kas serga, ar žmo
gus, ar gyvulys. O jis verksmingu balsu sako: 
„Ne žmogus, panele, ne žmogus — boba!“

EUROPOS LIETUVIS

RAŠO J. KUZMICKIS
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Vladas šlaitas šio rinkinio eilėraščius su 

kūrė pačiame savo amžiaus viduryje. Per
kopęs 43 metus („aš kalbu apie savo am
žiaus keturiasdešimt trečiųjų metų rugsėjo 
mėnesio dvidešimt septintą dieną“), jis pa 
sijunta esąs „antroj gyvenimo pusėje“.

Kai pirmajame eilėraščių rinkinyje 
„Žmogiškosios psalmės“ (1949 m.) poetas 
iš tolo žiūrėjo į paliktus namus ir, svarsty
damas Dievo malonę, susimąstė apie žmo
nes, daiktus ir meilę; kai antrajame — 
„Ant saulėgrąžos vamzdžio“ (1959) — py
nė filosofines mintis apie ramybę, laiką,

ŠATRIJOS
„Europos Lietuvis“ savo atkarpoje pra

dėjo spausdinti Šatrijos Raganos apysaką 
„Viktutę“. ši autobiografinė apysaka yra 
vienas pirmųjų jos kūrinių, parašytas die
noraščio forma. Ryšium su apysakos per
spausdinimu ir kilo mintis nors trumpai 
supažindinti skaitytojus su autorės gyveni 
mu ir darbais.

Marija Pečkauskaitė (literatūrinis sla
pyvardis — Šatrijos Ragana) gimė 1878 
m. vasario 24 d. Medingėnuose, Žarėnų 
valse., Telšių apskr. Augo tėvo paveldėta
me Labūnavos dvare, Pavandenės parapi
joje. Jos tėvai ,nors buvo sulenkėję dva
rininkai, šalia tais laikais vartojamosios 
lenkų kalbos, mokėjo gražiai ir lietuviškai. 
Jie skaitė lietuviškus laikraščius ir pritarė 
lietuvių tautiniam judėjimui. Tai ir jų 
dukrelė iš pat jaunystės jau pradėjo do
mėtis lietuviška veikla. Marija, samdomų 
mokytojų paruošta, 1892 m. pradėjo moky
tis šv. Kotrynos mergaičių gimnazijoje 
Petrapilyje. Bet dėl silpnos sveikatos ir 
pablogėjusių jos tėvų ekonominių reikalų 
teko palikti gimnaziją ir vėl mokytis na
mie. Vėliau jos tėvai išsinuomojo Užven
čio dvarą (Šiaulių apskr.). Ten gyvenda
ma Marija susipažino su kun. Bukantą, P. 
Višinskiu, J. Žemaite ir k. Šita pažintis ją 
žymiai tautiškai sustiprino ir palenkė į li
teratūrinį darbą.

1898 m. mirus tėvui, Marija kartu su 
motina persikėlė į Šiaulius ir privačiai 
mokė vaikus. Gavusi „Motinėlės“ D-jos 
stipendiją, 1905 m. išvyko mokytis į Švei
cariją. Po poros metų grįžo į Lietuvą ir 
vėliau, išlaikiusi egzaminus, įsigijo moky
tojos teises. 1909 m. pradėjo mokytojauti 
„Žiburio“ D-jos mergaičių progimnazijoje 
Marijampolėje. Čia ėjo direktorės parei
gas iki pirmojo karo pradžios. Kilus karui, 
su motina apsigyveno Židikų miestelyje. 
Ten įsteigė šv. Vincento pauliečio vardo 
ligoninę, kurioje slaugė ir šelpė pagalbos 
reikalingus žmones.

Nors iš prigimties buvo silpna ir ligota, 
bet likimo taip jai buvo lemta, kad visą 

neviltį, vienatvę ir prarastą meilę; kai tre
čiajame — „Be gimto medžio“ (1962) —vėl 
susimąstė apie gimtąjį kraštą ir, švelniai 
palietęs svetur kerojančias piktžoles, ra
gino ir meldė ištverti, kartu išryškindamas 
džiaugsmo primatą visatoje, — kyla klau
simas, kokie motyvai dominuoja paskuti
nio rinkinio eilėraščiuose, sukurtuose 
„antroj gyvenimo pusėje“?

„Antros gyvenimo pusės“ pagrindinę 
mintį VI. Šlaitas išryškina pirmajame, ant 
raštiniame, eilėraštyje, prisimindamas 
„šviesią, skaisčią vaikystę“ ir vėlybesnį 
atitolimą nuo Dievo, kai buvo „pasaulio ir 
kūno įstatymo plėšomas“. Ši amžina žmo
giškosios sielos problema buvo klasiškai 
išreikšta didelių polėkių ir poetiškos sielos 
vyro jau bemaž prieš porą tūkstančių me
tų: „Aš, tiesa, gėriuosi Dievo įstatymu, žiū

(Nukelta į 4 psl.)

RAGANA
gyvenimą teko sunkiai dirbti. Ji platino 
lietuvišką spaudą, rašė įvairius straips
nius, mokė vaikus lietuviškai skaityti ir 
rašyti. Taip pat ir suaugusius žadino iš 
apsnūdimo, ragino skaityti ir platinti lie
tuvišką spaudą ir mylėti savo tėvynę. Tais 
laikais tokią veiklą rusai laikė didžiausiu 
nusikaltimu, ir už tai jai teko pergyventi 
įvairiausių pavojų ir sunkumų.

M. Pečkauskaitė bendradarbiavo šiuose 
laikraščiuose: Varpe, Ūkininke, Tėvynės 
Sarge, Dirvoje, Žinyne, Vilniaus Žiniose, 
šaltinyje, Viltyje, Draugijoje, Motery, 
Vaire, Naujoje Vaidilutėje ir k. Parašė 
„Lietuvos bitininką“. 1928 m. „Žinijos“ 
b-vė išleido 6 tomus jos originalių raštų. 
Daugiausia tai pedagoginiai straipsniai ir 
beletristiniai kūriniai. Vytauto Didžiojo 
Universitetas, įvertindamas jos pedagogi
nę veiklą, suteikė jai garbės daktaro 
laipsnį.

Studijuodama Ciuricho universitete, la
bai domėjosi tuomet garsaus profesoriaus 
Fr. Foersterio paskaitomis ir pedagoginio 
auklėjimo idėjomis. Vėliau išvertė į lietu
vių kalbą porą jo žymių veikalų: „Jaunuo
menės auklėjimą“ ir „Seksualinę etiką ir 
seksualinę pedagogiką“. Be to, dar išvertė 
į lietuvių kalbą H. Senkevičiaus „Dyku
mose ir giriose“, B. Prūso „Sargybą“ ir k.

Paskutiniaisiais metais kurį laiką buvo 
gydoma Kaune, Karo ligoninėje. Nujaus
dama, kad jai nebėra pagalbos, grįžo į sa
vo pamiltuosius Židikus ir 1930 m. liepos 
24 d. amžinai atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Palaidota liepos 27 d. Židikų parapijos ka
pinėse. Laidotuvėse dalyvavo rašytojas 
Vaižgantas, įvairių laikraščių atstovai, gi
minės ir tūkstantinė minia žmonių. Ir 
naujai supiltasis kapas paskendo gėlėse ir 
vainikuose.

Tai buvo stiprios dvasios moteris. Žymi 
rašytoja, auklėtoja, pedagogė. Nors ligų 
kamuojama, ji visą savo gyvenimą ištiki
mai dirbo Lietuvai.

V. Vytenietis

Mažne plyšau juokais! Jau XIX šimtme
čio galas, o vargšės bobos vis dar nėra laiko
mos žmonėmis!

Pakvietė mane į kūmus pas p.p. P. į Už
kampius. Krikštynos sekmadienį. Reiks va
žiuoti ten, nes krikštys namie. Nelabai teno
rėjau, bet sunku atsakyti.

Lapkr. 30 d., pirmadienis.
Jau ir po krikštynų... Ak, gaila! Taip buvo 

linksma, taip gera!
Bet reikia pradėti iš pradžios. Vakar atva

žiavęs iš bažnyčios p. P. prašė, kad paimtume 
ir daktarą su savim, nes ir jį pakvietęs, susipa
žinęs su juo pas save, kai atvažiavęs gydyti. 
Tėtušis prižadėjo paimti. Pavalgę pietus, iš
keliavome trijuose šia j Ūkuose po vieną arklį, 
mama su vežėju, aš su Alenu te, trečias arklys 
buvo daktarui. Nuvažiavome pirmiau, paskui 
atvyko daktaras. Maloni tai buvo kelionė: 
oras tylus, minkštas, kelias, lyg sviestu pa
teptas, nes buvo mažas atlydys. Lėkėme taip 
greitai, kaip tik arkliai galėjo pabėgti. Neži
nau dėl ko, bet man buvo taip linksma, kad 
nepasėdėjau vietoje. Pasilenkdama grobiau 
sniegus ir lipdžiau gniaužtas, tik, gaila, ne
turėjau į ką mėtyti. Užkampiuose radome jau 
kunigą, dar keletą svečių, ir tuojau prasidėjo 
krikštynos. Paskui išsiskirstė visi po kerčias 
ir ėmė šnekėtis. Prie manęs priėjo daktaras. 
Pradėjo tuojau gailėtis ir guostis esąs toks ne
laimingas:

— Tiek laiko rengiaus eiti, prisirengiau ir 
neradau tamstų namie, — sako.

Aš irgi pareiškiau savo gailestį.
— Ne didelė bėda! — pridūrė jis. — Ga

lima lengvai ją pataisyti.
— Prašau pataisyti kuo greičiausiai. Vi

sokios rūšies muzikai turiu pramuštą galvą.

(Bus daugiau)
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KRYŽIUS IR PRISIKĖLIMAS

EKMAuIENIO 
RiMfciAiy/

Kryžius ir prisikėlimas — dvi iš pažiū
ros sąvokos, bet jos taip artimai susijusios, 
kaip arti vienas antro yra Didysis Penkta
dienis ir Velykos.

Ar gali būti dar didesnė žmogaus, kuris 
ėjo visiems gera darydamas, kuriam nie
kas negalėjo įrodyti jokios kaltės, tragedi
ja, kaip jam neteisėtų nusikaltimų primeti 
mas, jo žiauriausia bausme nubaudimas ir 
tos bausmės įvykdymas? žmogiškomis aki
mis žiūrint, tai būtų visiška katastrofa. 
Dievas gi kitaip galvoja: „O, neišmanėliai 
ir nerangios širdies tikėti visam, ką yra 
kalbėję pranašai! Argi nereikėjo, kad Kris 
tus tai kentėtų ir taip įeitų į savo garbę?" 
(Ik. 24, 25-26).

Ir mes sakome: Iš tikrųjų, reikėjo Kris
tui visa tai kentėti, reikėjo taip įeiti į gar
bę. Žmogaus gyvenimas yra pilnas skaus
mų, vargų ir nepasisekimų. O Kristus juk 
nenorėjo niekuo skirtis nuo žmonių; jis 
netgi norėjo būti daugiau žmogus negu 
mes esame, kad niekas negalėtų skųstis 
esąs blogesnėje padėtyje kaip visi kiti žmo 
nės. Dabar, kad ir kaip skaudi kieno dalis 
būtų, vis tiek jis turi pripažinti: Kristaus 
kančios buvo dar skaudesnės.

Nušvinta Velykų rytas. Viskas staiga pa 
sikeičia. Vietoje klaikaus aptemimo — 
džiaugsmo šviesa; vietoje budėjimo prie 
Kristaus karsto — dalyvavimas jo trium
fe; vietoje Graudžių Verksmų — džiūgau
jančios sielos Aleliuja; vietoje žaizdų ir 
skausmų — garbė ir laimė; vietoje mirties
— gyvenimas.

Taip turi būti ir kiekvieno krikščionio 
gyvenime. Kristaus evangelija nėra besą
lyginės laimės pažadas, bet per mirtį ant 
kryžiaus mums atneštojo išganymo skelbi 
mas. Evangelija skelbia palaiminimus, bet 
tik tiems, kurie beturčiai dvasioje, kurie 
pakantūs, kurie liūdi, kurie alksta ir trokš 
ta teisybės, kurie gailestingi, kurie nesutep 
tos širdies, kurie taikūs, kurie persekioja
mi ir prieš kuriuos piktžodžiaujama ir sa
koma visa pikta dėl Kristaus vardo.

Taip pat ir šv. Pauliaus laiškuose visuo
met eina drauge: mirtis ir gyvenimas, kan 
čia ir paguoda, pažeminimas ir garbė, silp
nybė ir pergalė. Šv. Paulius pats patyrė 
Prisikėlusiojo galybę, kuri jį, krikščionių 
persekiotoją, parbloškė ir pakeitė. Todėl 
visa, ką jis mato Kristuje, mato bendroje 
visumoje. Kai kalba apie Kristaus pažemi
nimą, negali nepaminėti ir jo išaukštini
mo: prikalė ant kryžiaus garbės Viešpatį 
(pig. I Kor. 2,8). Dėl to ir Kristaus kry
žius, pagal jį, yra pergalė, Kristaus mirtis
— didelis laimėjimas, sąmoningu klusnu
mu atitaisęs Adomo neklusnumą ir nešąs 
viešpatavimą gyvenime per Jėzų Kristų. 
Kristaus mirtis tampa gyvenimo šaltiniu: 
„Kaip per žmogų atėjo mirtis, taip per 
žmogų ir mirusiųjų prisikėlimas. Ir kaip 
Adome visi miršta, taip ir Kristuje visi 
bus atgaivinti“ (I Kor. 15, 21-22).

Todėl krikščionis nepraranda vilties 
skausmuose ir nelaimėse, nepasimeta, at
ėjus mirties valandai. Kaip Dievo Sūnui 
mirti reiškė išrauti mirties geluonį, „taip ir 
mums kentėti reiškia dvasios jėga nugalėti 
negales ir blogybes; krikščioniškai mirti— 
įeiti į gyvenimą. Vargą, suspaudimą, badą, 
plikumą, pavojų, persekiojimus, kalaviją
— „visa tai, — sako šv. Paulius, — mes 
nugalime dėl to, kurs mus mylėjo“ (Rom. 
8, 35-37).

Kryžius ir prisikėlimas neretai yra ir 
tautų likimas. Šiandie mūsų tėvynėje esan 
ti tautos dalis dvasiškai kryžiuojama. Bet 
po Didžiojo Penktadienio visuomet eina 
Velykos. Tai teikia vilties, kad ir mūsų 
tauta atgis šviesiam ir našiam gyvenimui. 
Tikiu į Prisikėlimą!..

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — rekolekcijos: balandžio 11 d., 

6.30 vai. konferencija ir išpažintys, o ba
landžio 12 d., 10.30 vai. išpažintys ir šv. 
Mišios su pamokslu.

BOLTON — St. Patrick's bažn. kovo 30 d., 
10 vai. Išpažintis prieš Mišias.

BRADFORD — kovo 29 d„ 12.30 v.
BRADFORD — balandžio 5 d.. 12.30 vai.

REKOLEKCIJOS
Šiais metais Š. ir V. Anglijos lietuviams 

rekolekcijas ves Mons. Kl. Razminas iš 
Romos. Iš anksto prašau visus ko gausiau
siai dalyvauti:
NOTTINGHAM — balandžio 11 d., 11 vai.

Mišios ir 5 v. p.p. išpažintis su konferen
cija. Balandžio 12 d. — 12.15 vai.

KEIGHLEY —- balandžio 14 d., antradienį, 
7 v.v. St. Anne's bažn.

LEEDS — balandžio 16 d., ketvirtadienį,
7 v.v. Holly Rosary bažn.

BRADFORD — balandžio 18 d., 11 v. Mi
šios; 4.30 v. p.p. konferencija ir išpažin
tis; balandžio 19 d. — 12.30 v.
Tolimesnę rekolekcijų eigą paskelbsiu 

vėliau.
Kun. J. Kuzmickis
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GIEDRIOS DIENOS
DBLS suvažiavimo dienomis orelis buvo 

tikrai nekoks. Kaip kovo 14 d. nuo anksty
vo ryto pradėjo įkyriai lyti, taip ir išlijo 
kiaurą dieną ir kiaurą naktį, o rytojaus 
dieną užėjo debesys su sniegu. Oras tikrai 
kaip Vaižganto „Pragiedrulių“ įžangoje — 
pats tinkamiausias bartis, tu’žiai išlieti, 
nepagrįstoms sąskaitoms suvedinėti.

Tačiau suvažiavime reikalai buVo aiški
namasi taip, tarytum už lango saulutė že
me ridinėtų. Žmonės giedrūs mintys pozi
tyvios ir giedrios ir dar visus supa tasai 
senasis entuziazmas, kuris buvo žinomas, 
iš anų jau senų laikų, kai pati DBLS buvo 
steigiama.

Tiesa, mūsų gretos mažėja. Nedaugei 
mūsų, broliai, kaip sakė Maironis. Taip, 
nedaugei, ir dar vis mažėja. Va, atidaręs 
suvažiavimą DBLS Pirmininkas inž. Vil
činskas kaip tik paprašo susikaupimo mi
nute pagerbti neseniai mirusį VLIKo Pir
mininką Dr. A. Trimaką. Rytojaus dieną 
už velionį DBLS yra užprašiusi mišias 
Lietuvių Bažnyčioje, ir atstovai kviečiami 
ten dalyvauti.

Suvažiavimui pirmininkauti išrenkamas 
D. Banaitis, o sekretoriais jis pasikviečia
A. Kublinską ir J. Zoką.

Pasveikinęs Pasiuntinybės ir Ministerio
B. K. Balučio vardu, žodį taria Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas (spausdiname 
atskirai). Raštu sveikina kun. P. Dauknys 
iš Pietų Australijos, prel. J. Gutauskas iš 
Škotijos, DBLB Krašto Valdybos vardu J. 
Alkis ir S. Kasparas, Lietuvių Skautų Ra
jono vardu J. Alkis.

Į Mandatų ir Nominacijos Komisiją iš
rinkus Dr. K. Valterį, K. Bivainį .ir V. 
Zdanavičių, pradedami Suvažiavimo dar
bai. Paskaitomas praeito Suvažiavimo pro
tokolas ir šiek tiek pataisytas priimamas. 
DBLS Pirmininkas inž. J. Vilčinskas ap
žvelgia praeitų metų veiklą, meta žvilgsnį 
j ateitį (šis jo pranešimas spausdinamas 
atskirai) ir nušviečia tarptautinę politiką, 
Vakarų-Rytų santykius, kiek tai susiję su 
galimybėmis pavergtiesiems. DBLS Iždi
ninkas V. Strimas supažindina Suvažiavi
mą su Sąjungos piniginiais reikalais. 
DBLS Revizijos Komisijos Pirmininkas T. 
Vidugiris paskaito revizijos komisijos pro
tokolą.

PRO PINIGUS Į JAUNIMĄ

Paskui pamažu įsisiūbuoja pasisakymai 
dėl pranešimų. Suvažiavimuose būna pa
linkimo aptarti kapeikos reikalus. Išlaidų, 
kaip J. Levinskas sako, buvo daugiau pa
daryta, negu pajamų turėta. Reikėjo ma
žini išlaidas, nors Suvažiavimo ir buvo 
leista imti iš rezervo. Dr. S. Kuzminskas 
tikisi, kad kai kurios išlaidos buvo tik 
vienkartinės, ir tokios jau nebesikartos. 
Tačiau juk keliamas jaunimo klausimas, 
ir dėl to, sako, tur būt, reikės pinigų. Bet 
pasirūpinti jaunimu ar nebus svarbiau, 
negu laikyti atsargoje 600 svarų,. Pinigo 
negalima padaryti tikslu. J. Benderius nu
rodo, kad išlaidos buvo tikslingos. Bet pi
nigų reikia pasirūpinti, nes neturėjimas 
jų pasiskirtiesiems uždaviniams vykdyti 
reikštų pačios Sąjungos mirtį. Z. Juras 
galvoja, kad Iždininkas daugiau iš parei
gos reiškia didelį susirūpinimą, nors pini
gų ir reikia. K. Bivainis nurodo, kad jo 
skyrius išleidęs per metus 130 svarų, tai 
centras, aišku, turi jų dar daugiau turėti 
ir išleisti.

Tačiau Suvažiavimo dalyviai, matyt, pa
junta, kad ši tema šiandien jau išsemta. 
Tai Dr. K. Valteris pereina į DBLS Pir
mininko pranešimą. Jis turėjęs būti deta
lesnis. Po to dar D. Mikulėnas kiek grįžta 
atgal į piniginius reikalus, į jų persiunti
mo ir priėmimo tvarką. Bet po to S. Kas
paras grįžta į pagrindinę Suvažiavimo te
mą, kuri buvo pabrėžta ir DBLS Pirminin
ko pranešime, — į jaunimą. Jo galvojimu, 
jaunimas bus tiek lietuviškas, kiek tėvams 
rūpės tas reikalas. Taigi pirmoje eilėje 
tektų nukreipti dėmesį į tėvus. Jis siūlo 
čia pasimokyti iš žydų. Jie, jei ir nebemo
ka žydiškai, vis tiek jaučiasi žydais. Jau
nimą turėtų remti klubai. S. Kasparą iš 
dalies paremia ir Z. Juras. Jei kurioms 
šeimoms reikia pagalbos padėti vaikams 
lietuviais išlaikyti, tai reikėtų padėti. Ka
dangi apie pinigus ir lietuvybę kalbant 
Dr. S. Kuzminsko buvo suminėtas Man- 
chesterio Lietuvių Klubas, kuris turįs juo
dai dienai sutaupęs 2.000 svarų, tai J. Ben
derius nurodo, kad Manchesterio Klubas 
ne vien tik pinigus krauna. Jis iš seno yra 
davęs kambarį mokyklai ir ta mokykla rū
pinasi. Jis perka knygas savo bibliotekai, 
jis rūpinasi nelaimės atveju savaisiais. J. 
Bendorių papildo A. Kublinskas, be kita 
ko, nurodydamas, kad Manchesteryje pa
dėtis nėra bloga. Tik mokyklos klausimas 
ten vis opus. Vaikų apie 50, bet nepavyks
ta jų sutraukti. Sako: tėvai kalti. Jo nuo
mone, „Europos Lietuvis“ turėtų dažniau 
pasisakyti tais mokyklos klausimais, steng 
tis palenkti tėvus. P. Mašalaitis galvoja, 
kad Manchesterio Klubo veiklos negalima 
lyginti su DBLS centro veikla. Jei su kuo 
lygintina, tai tik su vietinio DBLS sky
riaus veikla.

DBLS SUVAŽIAVIMO

1964 M. KOVO 14 - 15 D. D.

PROTOKOLINIS APRAŠYMAS

Z. Juras vėl kviečia grįžti į vieną temą. 
Jį paremia Dr. S. Kuzminskas. Grįžti į 
vieną temą — į jaunimą. Klausimas sun
kus. Dr. S. Kuzminskui nepatinka mintis, 
kai viskas daroma, organizuojama, kvie
čiamas jaunimas ir jam sakoma: duosim 
pinigų, tik jūs taip ir šitaip darykit. Tėvai 
tokiuose jaunimui skirtuose suėjimuose 
gražiai susodina net jau ir panas apsikabi
nusius savo vaikus, ir jie, žinoma, sėdi, 
kaip būna tėvų liepiami. Tačiau jaunieji 
patys turėtų organizuoti ir viską daryti ir 
tėvus kviesti. Kur jaunimas organizacijų, 
klubų valdybose? Ne pasyviam, bet akty
viam gyvenime reikia jaunimo.

Čia D. Banaitis pažeria duomenų apie 
jaunimą iš savo apylinkių. Jaunimas turi 
savo orkestrą, jaunimas vadovauja skau
tams. To įvairaus amžiaus jaunimo apie 
Manchester! jau yra apie 140. Tik kol kas 
nepavyksta jo į vadovybes įtraukti. Bet 
senimas nelabai linkęs užleisti savo postus 
ir šiaip jaunimo reikalu padaro žalos, 
kliudo, rodo nepasitenkinimą, jei jauni
mas dirba kitokia, savita forma. Taigi 
reikia šviesti vyresniųjų protus, kad ne
kliudytų, nes jaunimas organizuojasi, dar
bas šia linkme vyksta.

Dr. K. Valteris prisimena, kad savo me
tu yra buvusi įsteigta jaunimo sąjunga. 
Bet jis manytų, kad Suvažiavimo dalyviai 
nėra kaip reikiant pasiruošę šia tema kal
bėti. Dėl to jis siūlo tuos metus iki sekan
čio Suvažiavimo skirti mąstymui. Bet ir 
P. Mašalaitis tarytum paremia D. Banaitį, 
pateikdamas žinių apie jaunimo veiklą iš 
Londono. Čia jaunimas lietuviams atsto
vauja Baltų Taryboje. Lietuvių Klube ry
tiniame Londone nuolat renkasi šokėjai. 
Jaunimas net ir vaidinimui ten ruošiasi!

J. Lūža yra priešingas, kad jaunimas 
būtų paliekamas vienas. Iš kur gi jis žinos, 
vienas sau paliktas, apie savo kraštą, ir 
kaip jis tą kraštą pamils nežinodamas nie
ko apie jį? Reikia jaunimui vadą. Sveti
mame krašte gyvenant, galima sutikti su 
svetima darbo forma, bet turinys turi būti 
lietuviškas. Ir tam jaunimo reikalui nega
lima gailėtis nei pinigų, nei laiko. Jauni
mas gali turėti savo vadus, bet už jų pe
čių turi stovėti vyresnieji. Dr. S. Kuzmins
kas dar primena, kad vis dėlto laikas tuos 
dalykus pradėti praktiškai spręsti, traukti 
jaunimą į darbą. J. Benderius abejoja, ar 
iš tiesų ne klaidą darome, kai norime, kad 
jaunimas eitų būtinai tuo pačiu keliu, 
kuriuo mes ėjome. Laisvės reikėtų duoti.

Inž. S. Nenortas ypač priešingas, kad 
dar ištisus metus tas klausimas būtų ap
mąstomas ir ruošiami planai. Suvažiavi
mo balsas svarbus, ir jis turi būti išgirs
tas. Kun. S. Matuliui pasiūlus ypač susi
rūpinti priešmokyklinio ir mokyklinio am
žiaus jaunimu, nes vėliau jau sunku pa
lenkti suaugusius, jeigu iš mažens nebūna 
pratinami prie lietuvių kalbos, — priima
ma šitokia inž. Stp. Nenorto pasiūlytoji 
rezoliucija:

1. Suvažiavimas kviečia skyrius ir visas 
organizacijas kreipti ypatingą dėmesį 
į jaunimo ir lietuviškos mokyklos 
reikalus 1964 metais.

2. Suvažiavimas įpareigoja DBLS Valdy
bą rūpintis ir remti jaunimo sąskrydį 
per Sekmines ir jaunimo stovyklą So
dyboj.

3. Suvažiavimas kviečia jaunimą jung
tis į lietuviškų organizacijų veiklą.

Kartu patvirtinami ir apyskaitiniai pra
nešimai.

KAI VISKAS VYKSTA GERAI

Dr. S. Kuzminskas tada DBLS vardu 
pasidžiaugia, kad viskas vyksta gerai. To
bulinama net ir tokia svarbi sritis, kaip 
spaustuvė, kuri iki šiol buvo priversta 
laukti savo eilės. O ką daryti toliau, ypač 
su Lietuvių Namų Akc. B-vės laisvais pi
nigais? Tuos dalykus išsiaiškinęs, jis Ta
rybos vardu siūlo, kai bus jau laisvų pini
gų, investuoti juos statybos bendrovėse, 
kurios duoda paskolas namams pirkti. Bet 
kol kas tektų taip susitvarkyti, kad būtų 
sutelkta pinigų skoloms apmokėti. Kitas 
klausimas, kuris rūpėjo Tarybai, tai jauni, 
mas. Bet Suvažiavimas jį aptarė. Toliau 
jis dėkoja visiems, kurie rūpinasi, kad 
Lietuvių Namų Akc. B-vės padėtis vis ge
rėtų, ir siūlo Bendrovės direktoriams duo
ti po 2 savaites nemokamų atostogų So
dyboje.

Dr. S. Kuzminskui užsiminus dėl pra
eitais metais kilusių rūpesčių dėl kai ku
rių DBLS skyrių, D. Banaitis iškelia gražią 
Manchesterio apygardos iniciatyvą — su
važiavimus, kuriuose dalyvauja 5 skyrių 
valdybos ir svarsto visus aktualiausius 
klausimus. Bet diskusijos nebeišsivysto, ir 
Lietuvių Namų Akc. B-v-ės Pirmininkas 
inž. Stp. Nenortas tada supažindina su B- 

vės veikla (jo pranešimas spausdinamas 
atskirai). Po to dar užverda pasikeitimas 
nuomonėmis dėl tų Dr. S. Kuzminsko su
minėtųjų atostogų direktoriams. Vieni (K. 
Valteris, J. Bendorius, S. Kasparas) remia 
pasiūlymą, o kiti (V. Strimas ir kt.) pro
testuoja.

VALDŽIA SU JAUNIMO ATSTOVAIS

Antrosios dienos posėdis pradedamas ta
da, kai atstovai grįžta iš bažnyčios. Klebo
nijoje ten jiems priėmimą jau suruošė kle
bonas kun. Dr. S. Matulis, ir jie rinkdamie 
si dalijasi įspūdžiais. Bet čia vėl laukia to
limesni darbai. Reikia išrinkti valdžią, rei 
kia išklausyti sumanymų ir apsvarstyti 
juos.

Pora asmenų perrenkama į Lietuvių Na
mų Akc. B-vės direktorius ir DBLS Valdy
bą. Valdybos sudėtis lieka ta pati: inž. J. 
Vilčinskas — pirmininkas, P. Mašalaitis 
— vicepirmininkas, J. Lūža — antrasis vi
cepirmininkas, A. Pranskūnas — sekreto
rius, V. Strimas — iždininkas, S. Nenortas 
ir Z. Juras — nariai.

Taryboje: Dr. S. Kuzminskas —pirminin 
kas, o nariai: J. Zokas, J. Bendorius, K. Bi
vainis, A. Šukys, D. Banaitis ir A. Vilčins
kas — sekretorius.

Revizijos komisija: pirmininkė —P. Jag
minaitė, nariai: T. Vidugiris ir V. Petraus
kas.

Vadinas, bešnekant apie jaunimą, du 
šaunūs jo atstovai — P. Jagminaitė ir inž.
A. Vilčinskas — įsijungė į DBLS valdžią!

REZOLIUCIJA DĖL PINIGŲ

Tačiau balsus atidavę atstovai ir vėl su
sidūrė su Iždininko V. Strimo keliamuoju 
piniginiu klausimu. Tai ir vėl'keliama ir 
šiokių ir tokių sumanymų. Keliems pasi
sakius, inž. Stp. Nenortas pasiūlo šitokią 
rezoliuciją, kuri Suvažiavimo priimama:

1. Suvažiavimas įgalioja Valdybą 1964 
m. daryti išlaidas iš gaunamųjų iš skyrių 
įnašų pagal Valdybos nuožiūrą. Jei būtų 
ypatingo reikalo, Suvažiavimas įgalioja 
Valdybą panaudoti DBLS rezervą.

2. Suvažiavimas kviečia DBLS narius 
ir DBLS nepriklausančius tautiečius pa
remti DBLS veiklą, tampant DBLS rėmė
jais. DBLS rėmėjais skaitomi asmenys, ku 
rie aukoja jos veiklai paremti.

Pastaba: DBLS rėmėjų mokestis siun
čiamas Sąjungos Valdybos Iždininkui.

Po to dar iškyla keletas klausimų ir rei
kalų.

ATSTOVŲ ATSIVEŽTOSIOS MINTYS

Dr. K. Valteris siūlo ateityje suvažiavi
mams nustatyti vedamąją mintį. Sakysim, 
tokia vedamoji mintis galėtų būti jauni
mo ar spaudos klausimai. Iš anksto žinant, 
kas bus svarstoma, galima visiems tinka
mai pasiruošti.

D. Mikulėnas aiškinasi, kiek gi laiko ga
lima laikyti narį, kuris nemoka nario mo
kesčio. V. Strimas galvoja, kad, remdamie
si įstatais, tą dalyką geriausiai gali nu
spręsti patys skyriai, nes jie geriau žino 
vietos reikalus. Tokią pat nuomonę pareiš
kia ir P. Mašalaitis

J. Levinskas, susižavėjęs Australijos ir 
Argentinos lietuvių metraščiais, norėtų, 
kad ir čia toks būtų išleistas ir apimtų 
bent DBLS ir apskritai lietuvių veiklos 20- 
metį. Siūlo Valdybai ir Tarybai apsvarsty
ti ir numatyti tam darbui žmones.

V. Strimas, S. Kasparas, K. Bivainis, A. 
Šukys pasisako, kuria tvarka būtų rinkti
nos aukos Vasario 16 Gimnazijai ir Tautos 
Fondui. D. Banaitis nurodo, kad skyriai pa 
geidauja centro bendraraščių dėl veiklos ir 
tai, kad centro atstovai dažniau lankytų 
skyrius, ypač silpnesniuosius. S. Kasparas 
nori, kad „E. Lietuvyje“ dažniau būtų ra
šoma apie DBLS.

Lietuvių Namų Akc. B-vės Valdybos Pir 
mininkas inž. Stp. Nenortas pasinaudojęs 
proga nuoširdžiai padėkoja Suvažiavimui 
už pasiūlymą direktoriams pasinaudoti ne
mokamomis atostogomis Sodyboje. Tačiau 
jis čia pat pareiškia, kad direktoriai visi 
vieningai sutarė nepriimti to pasiūlymo ir 
nepasinaudoti nemokamomis atostogomis.

Inž. J. Vilčinskas siūlo paskatinti lietu
viškų klubų vadovybes papuošti savo pa
talpas Lietuvos'prezidentų ir kitų žymiųjų 
veikėjų paveikslais, kaip Lietuvių Namai 
jau yra savo salę papuošę Nepriklausomy
bės akto signataro prof. Stepono Kairio 
paveikslu.

Jis Valdybos vardu prašo Pasiuntinybės 
Patarėją V. Balicką padėkoti Ministeriui
B. K. Balučiui už sveikinimus ir perduoti 
jam Suvažiavimo linkėjimus. Kitiems svei 
kinusiems padėkos Valdyba. S. Kasparo 
siūlymu nutariama pasveikinti Britanijos 
Ministerį Pirmininką ir Opozicijos Lyderį. 
K. Bivainis prašo padėkoti Suvažiavimo 
vardu klebonui Dr. S. Matuliui už atsto
vams suruoštąjį priėmimą.

J. Zokas atkreipia dėmesį į Vokietijoje 
kasmet ruošiamąsias studijų savaites. Jis 
pats kartą buvęs ir parvažiavęs didele gal
va, tiek minčių ten buvę prikrauta. Ar, sa

ko, skyriai negalėtų paremti jaunimo, kad 
jis ten galėtų nuvažiuoti?

NAUJASIS GARBĖS NARYS
VINCAS BALICKAS

Besiklausant atstovų pasisakymų, DBLS 
Pirmininkas inž. J. Vilčinskas. praneša, 
kad Pasiuntinybės Patarėjui V. Balickui 
gegužės mėn. sueina 60 metų amžiaus. 26 
metus išdirbęs Pasiuntinybėje, jis visada 
yra lydėjęs DBLS žingsnius, dalyvavęs jos 
Suvažiavimuose ir darbuose, visokeriopai 
talkinęs jai. Sukakties proga Valdyba siū
lo išrinkti V. Balicką DBLS’ garbės nariu.

Suvažiavimas nuoširdžiais plojimais iš
reiškia savo pritarimą.

Naujasis garbės narys Patarėjas V. Ba
lickas dėkoja ir ta proga pasisako, kad ku-

UGNIAKURAS TEBEKURSTOMAS
LIETUVOS PASIUNTINYBĖS PATARĖJO 
V. BALICKO ŽODIS, PASAKYTAS DBLS 

METINIO SUVAŽIAVIMO PROGA
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Pasveikinęs DBLS metinio suvažiavimo 
dalyvius Lietuvos Pasiuntinybės vardu ir 
perdavęs Min. Balučio geriausius linkėji
mus, Patarėjas tęsė:

Metiniai Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjungos suvažiavimai yra tarytum kilo
metriniai stulpai ant kelio, kuriuo mes ke
liaujame. Prisiartinę prie jų, mes stabtelė- 
jam, apsidairome ir apžvelgiame savo 
gretas. Tos gretos, deja, jau ne didėja, bet 
eina mažyn. Mat, tam tikra mūsų tautie
čių dalis vis dar išvyksta į užjūrio kraš
tus, o tam tikrą jų procentą kasmet išplė
šia negailestingoji mirtis. Pagaliau atsi
randa ir tokių, kurie savo noru pasitrau
kia iš bet kokios lietuviškos veiklos. Vieni 
tai daro gal dėl to, kad tariasi atradę nau
ją gyvenimo prasmę, kiti — vėl kitais su
metimais. O vis dėlto šiose britų salose 
dar lieka gražus būrys lietuvių entuziastų, 
kurių dėka lietuviškas ugniakuras tebėra 
stropiai kurstomas. Jums, o per Jus ir vi
siems šios rūšies entuziastams, lietuviško 
židinio kurstytojams nuoširdžiai linkiu iš
tvermės, kad ir toliau išsaugotumėte tą 
šviesųjį lietuvišką idealizmą, kurio dėką 
laikosi ir spaustuvė, ir Nidos knygų leidyk 
la, ir visa kita lietuviškoji veikla. Linkiu, 
kad ir toliau mus visus jungtų toji bendra 
lietuvybės idėja, kurios puoselėti ši orga
nizacija ir buvo įsteigta. Mes vykdome tai, 
ką mūsų lietuviškoji širdis diktuoja. O ji 
mums sako, kad nuo tėvynės, nuo Lietuvą 
ištikusios skaudžios tragedijos, pabėgti ne
galima. Iš patyrimo taip pat žinome, kad 
kiekviena gyvybinė kova, kartą pradėta, 
turi būti tęsiama ligi galo, o dezertyrai, 
nors jų. visuomet būdavo, niekada nėra 
nulėmę kovos eigos.

Mūsų tarpe, tiesa, nors ir nedaug, bet 
vis tiek vienas kitas ir paklydėlis atsiran
da. Tokie paprastai šitaip argumentuoja: 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymas, 
esą, yra tiktai nereali svajonė, ir* todėl ko
va už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, 
anot jų, esanti beprasmiška. Prisiminkime 
tačiau, kad Lietuvos okupantas jau dau
giau kaip 20 metų šitokius argumentus 
kartoja. Tai sovietų tezė. Ir, kai mes girdi
me šią tezę ginantį žmogų, mes žinome, su 
kuo reikalą turime...

Priešo strategija visuomet siekia nu
mušti mūsų kovingumą ir tuo atimti iš 
mūsų bet kokią laimėjimo viltį. Tam tiks
lui Kremliaus agentai į padanges kelia 
Sovietų Rusijos galingumą ir neįveikia
mumą. Jie stengiasi sudaryti įspūdį, tary
tum nebūtų pasaulyje jėgos, kuri galėtų 
Maskvai pasipriešinti. Prisiminkime, ko
kią didelę propagandinę ofenzyvą jie buvo 
išvystę, kai pirmasis rusų sputnikas buvo 
paleistas. Šio simbolinio įvykio paskatinti, 
komunistai kalbėjo, kad, girdi, „rytiniai 
vėjai jau užviešpatavo pasaulį“, kad ko
munizmas laikąs raktą į mokslinę ir tech
nologinę ateitį ir t.t. Ryšium su tuo sekė 
Berlyno ultimatumas ir didelė presija 
įvairiose pasaulio dalyse. Sovietų ofenzy
va pasiekė savo apogėjų, kai buvo panau

DARBAI IR PLANAI
PRANEŠIMAS DBLS SUVAŽIAVIMUI
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DBLS veikla pasireiškia Londone ir pro 
vincijoje per rriūsų Skyrius. Nors šiame 
Suvažiavime ne visi Skyriai atstovaujami, 
tačiau, kalbant apie veiklą, reikia paminė
ti ir mažuosius Skyrius, turinčius vos po 
kelis narius. Jų vien tik būvimas jau liu
dija, kad nesame pensininkai ar pasenę ir 
kad viskas, kas vyksta toliau nuo mūsų na 
mų, nėra mums nerūpimas dalykas. -

Visi Skyriai, dideli ir mažesnieji, ruošia 
mūsų tautinių švenčių minėjimus, paskai
tas bei kultūrinius parengimus. Vieni iš jų 
pergyveno šiokius tokius negalavimus, o 
dabar atgijo, didėja narių skaičiumi. Jų 

rį laiką jis net buvęs DBLS nariu, kol tai 
leido einamosios pareigos.

OFICIALUSIS LIET, NAMŲ AKC. B-VĖS
SUSIRINKIMAS

Kai Lietuvių Namų Akc. B-vės veikloje 
nebėra didesnius rūpesčius keliančių kab
liukų, tai ir jos susirinkimai nebekelia su
sidomėjimo.

Tiesa, tuose susirinkimuose reikia na
riams dalyvauti, reikia pabalsuoti, reikia 
perrinkti direktorius, kurie įstatymų reika 
laujama tvarka turi pasitraukti.

Visas tas ir kitas formalybes atstovai at
liko ir šiame susirinkime.

Suvažiavime dalyvavo 16 atstovų iš 15 
skyrių. Jie atstovavo 497 narius.

dotas atominis šantažas prieš Ameriką 
Kuboje.

Šitoji posputnikinė ofenzyva jau yra iš
sisėmusi, nes pirmieji sovietų pasiekimai 
erdvėje jau seniai nustojo savo propagan
dinės reikšmės, ypač po to, kai atsirado di
delis miltų ir duonos trūkumas Rusijoje 
ir prasidėjo masiniai Maskvos duoninių 
javų užpirkimai laisvojo pasaulio rinkose.

Kaip dalykai klostysis toliau — šiandien 
niekas pasakyti negali, tačiau, kaip atro
do, po buvusio aštraus įtempimo kurį lai
ką vėl seks vadinamojo taikaus sugyveni
mo periodas, kuris iš tikrųjų gali būti net 
pavojingesnis už buvusių įtempimų bei 
grasinimų padėtį. Mat, vyravęs įtempimas 
privertė laisvąjį pasaulį pasitempti. Tuo 
tarpu miglotos kalbos apie taiką bei sugy
venimą labai raminamai veikia vakarų 
pasaulio žmogų, ir jis, gyvendamas taikos 
iliuzijomis, prieina dažnąi išvados, kad to
limesnis ginklavimasis jau yra beprasmis 
ir kad kariniai blokai jau pasidarė nebe
reikalingi. Todėl NATO jau pajuto savo 
krizę.

Nežiūrint to, mūsų tikėjimas į laisvojo 
pasaulio visišką pranašumą pasilieka gy
vas ir nesukrėstas. Mes netikime, kad so
vietai laisvąjį pasaulį nugalėtų. Lygiu bū
du netikime, kad sovietų despotizmas Lie
tuvoj būtų amžinas.

Didžiosios Vakarų valstybės principe 
tebestovi už laisvę visoms tautoms, taigi 
ir Lietuvai. Lietuvos suverenumas, kurio 
vykdymą okupacija padaro negalimą, nė
ra sunaikintas, nes yra gyva tauta — svar
biausias suverenumo šaltinis. Lietuvos tei
sę atstatyti savo nepriklausomybę pripa
žįsta visi geros valios žmonės. Jungtinėse 
Tautose ir kitur nekartą sovietų okupacija 
Lietuvoje buvo cituojama, kaip ryškiau
sias Sovietų Rusijos kolonializmo pavyz
dys. Visa tai liudija, kad Sovietų vyriausy
bės pastangos palaidoti Lietuvos klausimą 
yra bergždžios. Kad tos pastangos ir to
liau paliktų tuščios, tai nuo mūsų pačių 
priklauso. Jei mums patiems nėra įmano
ma nulemti tarptautinių įvykių raidos, tai 
mes galime įtaigoti-jėgas, kurios tą raidą 
lemia. Yra šimtai gerų progų mums akty
viai reikštis ir panaudoti viešosios opini
jos formavimo priemones.

Bolševikai daro visa,' kad tik Lietuvos 
vardas niekur nebūtų minimas. Mūsų už
davinys todėl yra kaip tik priešingas — 
daryti viską, kas yra įmanoma, kad Lietu
vos reikalas Vakarų pasaulyje visad būtų 
gyvas ir aktualus.

Pagaliau būkime apdairūs. Neužmerk
dami akių prieš esamuosius sunkumus, 
drauge dėl kiekvieno nepasisekimo neįpul- 
kime į neviltį ir apatiją. Esamomis aplin
kybėmis atrodo, kad laimėtojas bus tas, 
kas pajėgs ilgiau ištverti, nes rungtynės 
dar gali užtrukti daug „rundų“. šitokios 
aplinkybės visuomet reikalauja daug 
kantrumo ir kieto ryžto, šitų savybių, ti
kiuosi, mums nepritruks, kadangi tiek 
mūsų garbinga praeitis, tiek ir neaiški 
ateitis kiekvieną dabarties lietuvį įparei
goja nepamiršti savo uždavinių, nes, anot 
Maironio,

Ar šviečia mums saulė, ar orai aptemę, 
Tu mūsų brangiausia prabočių šalis.

Dar kartą nuoširdžiai visus sveikindamas, 
linkiu, kad šis suvažiavimas būtų našus ir 
sėkmingas.

skaičiuje reikėtų paminėti Manchesterio ir 
Derby Skyrius. Kiti laikosi pastoviai. Jei
gu žymios veiklos ir neišvysto, tai savo na
rio mokesčiu ir aukomis remia naudingą 
lietuvišką darbą kitur.

Išeivija, jeigu ji nori būti naudinga savo 
kraštui, turi turėti platesnį akiratį, turi su
prasti politinę padėtį ir žinot, kaip geriau
siai išnaudoti esamąją padėtį, kad priar
tintume mūsų tėvynei laisvę. Įvykius mes 
sekame iš savo spaudos, o kartą metuose 
susirenkame čia, kad pasidalytume minti-

(Nukelta į 4 psl.)
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PELNAS VISOSE SRITYSE POEZIJOS LAUKUOSE
Gerbiamieji Akcininkai,

tlūsų Bendrovės apyskaita už 1963 m. ro
do patenkinamus rezultatus ir tolimesnį 
B-vės stiprėjimą. Tačiau šių rezultatų ne
galima būtų vadinti geru šuoliu pirmyn. 
Tenka tik pasakyti, kad buvo padarytas 
žingsnis gera kryptimi. Kaip jau buvo pa
skelbta, 1963 metų pelnas yra mažesnis, 
palyginus su 1962 — „šuoliniais“ — me
tais.

Praeitais metais į Bendrovės kasas bu
vo užpajamuota iš viso £29.593. Išlaidų vi
suose skyriuose padaryta £27.687. Pelnas, 
neskaitant valstybinių mokesčių, yra 
£1.906. Palyginus šią sumą su riebiųjų
1962 metų pelnu — £2.674, matyti nema
žas skirtumas, kuris atsirado dėl pajamų 
sumažėjimo Lietuvių Namuose.

Lietuvių Namai turėjo £13.055 pajamų, 
o 1962 metais jų buvo £14.615. Nuomos 
pajamos siekė £4.181 (1962 m. — £4.282), 
įvairių smulkių pajamų buvo £109 (1962 
m. — £119), o klubo pajamos siekė tik 
£8.765. Klubo pajamos sumažėjo po poli
cijos apsilankymo Lietuvių Namų klube 
finansinių metų pradžioje. Klubui buvo 
iškelta byla už gėrimų pardavinėjimą už
draustu laiku. Byla pasibaigė laimingai, 
bet teko turėti apie £130 išlaidų. Klubas 
dabar laikosi nustatytų taisyklių, ir tiki
masi, kad pajamos šiais metais pasieks
1963 metų lygį. Lietuvių Namai iš viso tu
rėjo išlaidų, įskaitant atlyginimus, baro 
prekes, savivaldybinius mokesčius, šviesą, 
kurą, remontus ir t.t., £9.174. Pelnas iš 
Lietuvių Namų siekė £3.881 (1962 m. — 
£4.786), Nežiūrint pajamų sumažėjimo, 
Lietuvių Namai yra pagrindinis Bendro
vės pajamų šaltinis.

Sodybos pajamos 1963 metais padidėjo 
ir siekė £10.004. Už nuomą ir maistą gau
ta £6.220, iš klubo — £3.784, kitų pajamų 
buvo £388. Maistui, atlyginimams, kurui, 
šviesai, remontams ir kt. išleista £6.596, 
už baro prekes sumokėta £2.569. Iš viso iš
laidų buvo £9.165. Sodybos pelnas — 
£1.227 (1962 m. — £1.002). Galima pasi
džiaugti, kad Sodyba progresuoja. Yra vil
čių, kad lietuvių susidomėjimas Sodyba 
nesumažės ir dar ilgus metus ten turėsime 
lietuvišką židinį jaunimui ir senimui. Be 
abejo, to židinio klestėjimas priklausys 
nuo mūsų pastangų jį palaikyti.

Sodyba yra nuolat gerinama. Pereitais 
metais jos reikalams buvo nupirktas auto
mobilis. Šiais metais į eilę kambarių buvo 
įvestas vanduo. Vedamos derybos su Wey 
Valley Water Company dėl malūno ir dar 
vieno papildomo žemės plotelio pardavi
mo už £700, su sąlyga, kad Sodybai bus 
privestas vandentiekio vanduo. Tikimasi, 
kad sutartis neužilgo bus pasirašyta.

Spaudos skyrius turėjo £5.981 pajamų 
(1962 m.—£6.764). Už „Europos Lietuvio“ 
prenumeratą ir skelbimus gauta £1.983 
(1962 m. — £1.933), už įvairius spaudos 
darbus gauta £1.082 (1962 m. — £1.764), 
Spaudos Baliaus pelnas — £19. Išlaidų 
buvo £5.814 (1962 m. ■— £6.959). Tokiu 
būdu Spaudos skyrius pirmą kartą parodė 
£167 pelną (1962 m. — -£195 nuostolio). 
Šis rezultatas yra ypač džiuginantis, nes 
prieš porą metų buvo būkštaujama, ar mū
sų Bendrovė pajėgs Spaudos skyriaus 
nuostolius dengti. Kruopščios Spaudos 
skyriaus tarnautojų pastangos davė gra
žius rezultatus ir vilčių ateičiai.

Spaustuvei buvo nupirktos moderniš- 
kesnės spausdinamoji ir plaunamoji maši
nos, o ateityje norima įtaisyti geresnį li- 
notipą. Spaudos skyriaus veikla galėtų 
duoti dar geresnių rezultatų, jei spaudos 
rėmėjai ateityje dar uoliau remtų mūsų 
spaudos darbuotojų pastangas. Valdyba 
yra labai dėkinga visiems rėmėjams, ypač 
tiems, kurie, atsilygindami už leidinius, at
siunčia ir auką spaudos reikalams. Toks 
gražus mostas iš rėmėjų pusės yra labai 
vertinamas, ir tikimasi, kad ir ateityje rė
mėjų talka nesumažės, ypač tuo metu, kai 
bus perkamas geresnis linotipas, kuris ga
li kainuoti apie £2.000. Pereitų metų bėgy
je mūsų spaustuvėje buvo spausdinami 
„Europos Lietuvis“, „Šaltinis“, „Darbi
ninkų Balsas“ ir Nidos knygos.

Pelnas iš visų Bendrovės skyrių suplau
kia į centrinę Bendrovės įstaigą. Bendro
vės Centras, kaip matyti iš Pelno ir Nuos
tolio sąskaitos, turėjo įplaukų iš skyrių 
£5.275. Pridėjus £165 pajamų už investa- 
cijas ir telefoną, iš viso Centran įplaukė 
£5.440. Centro išlaidos, įskaitant turto nu
rašymus, palūkanas už paskolas, atlygini
mus, pašto išlaidas ir kt., siekė £3.534. To
kiu būdu susidarė £1.906 pelnas, iš kurio 
valstybiniams mokesčiams buvo rezervuo
ta £907. Atmokėjus valstybinius mokes
čius, Bendrovei lieka £999, kurie perkelti 
į Apyvartos rezervą balanse.

Bendrovės Centras yra įstaiga, kuri rū
pinasi visų Bendrovės skyrių reikalais ir 
teikia jiems patarnavimus, bet savo paja
mų beveik neturi. Jei Centras galėtų šiek 
tiek prisidėti, ksd pajamos būtų pakeltos, 
tai būtų nemažas laimėjimas. Bandant to 
siekti, buvo pradėta Siuntinių Tarnyba. 
Pradžia jau padaryta, ir tikimasi, kad pa
tarnavimai klientams atneš papildomų pa
jamų. Tarnybos tikslas yra padėti mūsų 
tautiečiams pasiųsti siuntinius savo arti
miesiems už prieinamą kainą. Ypač kvie
čiami Centro patarnavimais pasinaudoti

LIET. NAMŲ BENDROVĖS VALDYBOS 
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kituose kraštuose gyveną tautiečiai, nes 
Anglijoj siuntinio pasiuntimas nesudaro 
problemų.

Peržvelgus pajamas ir išlaidas, tenka at
kreipti dėmesį ir į Bendrovės finansinę 
padėtį. Paskola iš finansinės firmos dar te
bėra — £8.800 iš 6 proc., bet paskolos iš 
lietuvių sumažėjo £2.387. Tai galima būtų 
laikyti geru ženklu, bet būtų dar geriau, 
kad Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 
būtų tik lietuviškose rankose. Bendrovė 
yra pajėgi, kasmet eina stipryn ir daro 
pažangą. Būtų gera, kad Anglijos lietuviai 
tai įvertintų ir pradėtų žiūrėti į Bendrovę, 
kaip į jiems priklausantį ir lietuviams 
naudingą ekonominį vienetą, ir pasinau
dotų Bendrovės siūlomomis galimybėmis. 
Bendrovei būtų daug maloniau palūkanas 
mokėti savo tautiečiams, o ne finansų fir
moms. Finansinės firmos paskola galėtų 
būti atmokėta, jei atsirastų pakankama 
suma depozito paskolų iš mūsų tautiečių, 
ir tada visas Bendrovės turtas atsidurtų 
vien tik lietuvių kontrolėj. Valdyba kvie
čia tautiečius susidomėti šiuo reikalu ir 
pasvarstyti taupomųjų sąskaitų - depozitų 
atidarymo klausimą nuosavoje Bendrovė
je. šiuo metu taupomųjų depozito sąskaitų 
skaičius yra nedidelis. Jauniausias narys 
yra 12 metų amžiaus, o vyriausias — dau
giau kaip 70. Tokių sąskaitų skaičius tu
rėtų būti žymiai didesnis.

Šiaip įsiskolinimas nesudaro valdybai 
rūpesčių. Palūkanos yra mokamos regulia
riai, ir atmokėjimai depozitoriams išmo
kami tuoj pat, gavus pareikalavimą reikia-

DARBAI IR PLANAI
mis apie mūsų pasiekimus ir ateities užda
vinius.

Vienas mūsų svarbiųjų rūpesčių nuo se
no buvo lietuvybės išlaikymas priaugančio 
je kartoje. Ankstyvesniais metais mes ne
mažai kalbėdavome apie sekmadienio mo
kyklas ir net šiek tiek jas šelpdavom. Pra
eitais metais, kaip atrodo, mokyklų globė
jai nenorėjo apsunkinti mūsų biudžeto ir 
todėl į mus nesikreipė dėl pagalbos. Mokyk 
los veikia Londone ir keliose provincijos 
vietose.

Sekmadienio mokyklos tačiau, kaip ma
tėme, problemos neišsprendžia. Jaunajai 
kartai reikia daugiau lituanistikos žinių, 
kad ji pamiltų savąją kalbą, neatitoltų nuo 
tautos ir jaustų pareigą savo tėvynei. To
dėl jau praeitų metų suvažiavime mes kal
bėjome, kad reikia sudaryti sąlygas pomo- 
kyklinio amžiaus jaunimui studijuoti litua 
nistikos dalykus. Priėjome išvados, kad 
mūsų sąlygomis geriausiai būtų patarti 
jaunimui užsirašyti į neakivaizdinį kursą 
Lituanistikos Institute Čikagoje. Sąjungos 
Valdyba nutarė ir tą nutarimą paskelbė E. 
Lietuvyje, kad norintieji tokiu būdu stu
dijuoti lietuvių kalbą ir istoriją gali gauti 
mūsų stipendiją mokesčiui už mokslą užsi
mokėti. Deja, matyti, per mažai tą dalyką 
mes garsinome, kad norinčių neatsirado.

Tačiau rankas sudėti dėl to nereikėtų. 
Mes buvome susisiekę su Čikagos Institu
tu, ir jie yra pasiruošę ateiti čia, jeigu mū 
sų jaunimas nenori kreiptis ten. Institutas 
siūlo įsteigti čia, Anglijoje, filiją, kad su
mažėtų susirašinėjimo išlaidos ir sutrum
pėtų atstumai. Jeigu atsirastų bent keli 
jaunuoliai, kurie susidomėtų Lituanistikos 
Institutu, atrodo, kad galėtume nugalėti li
kusias kliūtis.

Europos Lietuvis taip pat buvo atkrei
pęs dėmesį į jaunimą, paskelbęs konkursą 
jaunimo rašiniams. Keturi ar penki jau
nuoliai susidomėjo tuo kvietimu ir rašinė
jo tol, kol gavo premijas. Maža iš jų beraši 
nė j a ligšiol. Mūsų siekimas buvo, kaip 
lengva suprasti, pritraukti jaunąją kartą 
nuolatiniais laikraščio bendradarbiais. Rei 
kia tikėtis, kad jaunieji žurnalistai tą su
pras. Europos Lietuvis taip pat buvo įve
dęs „Mūsų jaunimo“ skyrių, kuriame iš
spausdino kai kurių jaunuolių fotografijas 
ir davė trumpas jų biografijas. To skyrelio 
tikslas ne visų skaitytojų buvo teisingai 
suprastas. Laikraštis nenorėjo vienus iškel 
ti, o kitus, nepatekusius į laikraštį, paže
minti. Tikslas buvo labai kuklus: leisti jau 
nuoliams, gyvenantiems išsisklaidžius po 
visą salą, vienas kitą arčiau pažinti. Tam 
pačiam tikslui mes kvietėme jaunimą į 
Sekminių sąskrydžius Lietuvių Sodyboje, 
ir numatome kviesti šiais metais. Jaunimo 
bendravimas prisideda prie lietuvybės iš
laikymo. Todėl jaunimui bus suruoštas pa
silinksminimas Sekminių išvakarėse, o 
Sekminių dieną — visiems.

Skautų vadovybės ruošiamos ir DBLS re 
miamos Skautų ir Jaunimo Stovyklos Liet. 
Sodyboje neabejotinai kasmet atgaivina 
lietuvybę kiekvienoje jaunoje sieloje. Tie 
parengimai turėtų vykti ir ateityje.

Dėl lėšų stokos mums teko atsisakyti 
vieno gražaus sumanymo, iškelto praeitų 

mą sumą išmokėti. Apmokėjusi palūkanas, 
Bendrovė rodo neblogą pelną, kuris kas
met keliamas į Apyvartos atsargą. Ateity
je reikės svarstyti galimybes skirti dides
nes sumas turto nurašymams, parodant 
mažesnes pelno sumas, kad turimasis kil
nojamasis turtas būtų greičiau nurašytas. 
Toks nurašymas neturės įtakos į Bendro
vės piniginį stovį, bet duos geresnį vaizdą 
balanse.

Pagal pereitų metų Suvažiavimo priim
tąją rezoliuciją, Bendrovės akcininkams 
dividendai nemokami, tikintis, kad tokia 
tvarka padės išvengti valstybinių mokes
čių mokėjimo. Pasiteiravimai dėl atleidi
mo nuo valstybinių mokesčių jau padary
ti, ir laukiama Inland Revenue įstaigos 
atsakymo. Teigiamas atsakymas sutaupy
tų Bendrovei apie £600 į metus. Tai, be 
abejo, palengvintų mūsų veiklą ir įgalintų 
valdybą skirti daugiau pinigų įvairiems 
pagerinimams bei kultūriniams ir sociali
niams reikalams. Jei susidarytų žymesnis 
piniginis perteklius, Bendrovė galėtų dary
ti vienkartinius pamokėjimus akcinin
kams, atsižvelgiant į turimąjį akcijų skai
čių.

Bendrovės reikalai gan sklandžiai rieda 
pirmyn. Patenkinama padėtis yra tarnau
tojų pastangų rezultatas. Todėl jiems šian
dien reiškiame padėką ir linkime sėkmės 
jų darbuose, būdami giliai įsitikinę, kad 
Bendrovės ir jos tarnautojų darbai yra 
skiriami ne Tik mūsų bendruomenei, bet ir 
Lietuvai. Gili padėka priklauso taip pat 
visiems Bendrovės rėmėjams, bendradar
biams ir klientams.

Žvelgdami į ateitį, mes turime ir toliau 
stengtis Bendrovę stiprinti, remti DBLS 
veiklą ir kultūrinius bei socialinius lietu
vių reikalus. Reikia tikėtis, kad stiprėjanti 
Bendrovė, visų Anglijos lietuvių remiama, 
sėkmingai atliks visus jai statomuosius 
uždavinius.

(Atkelta iš 3 psl.)

metų suvažiavime, būtent: suruošti tauti
nių rūbų (kostiumo) konkursą. Reikia tikė 
tis, kad tas sumanymas bus įgyvendintas 
kada nors vėliau.

Nario mokesčio sumažinimas jaunimui 
.nedaug tepadėjo įtraukti jam į DBLS. 
Kiek sėkmingesnė buvo kultūrinė veikla, 
kaip tautiniai šokiai ir pramogos.

Gražus pavyzdys Baltų Taryboje, kur 
mūsų atstovais yra jaunuoliai.

Po jaunimo seka vidurinio amžiaus iš
eiviai, DBLS nariai, kurie, būdami darbin
gi, ne tik atlieka daug gerų darbų, bet taip 
pat paskiria dalį savo pajamų svarbiems 
tikslams:

1) aukoja Vasario 16 gimnazijai Vokie
tijoje. Aukoms rinkti mes esame paskyrę 
savo atstovą čia Anglijoje. Juo yra mūšų 
iždininkas V. Strimas;

2) neužmiršta Tautos Fondo, kuris finan 
suoja Lietuvos laisvinimo veiklą;

3) gyvai atsiliepia į kitus atsišaukimus.
Visiems jiems DBLS Valdyba yra nuo

širdžiai dėkinga.
Tų, kurie neužmiršta bendrų reikalų, 

būdami jauni ir suaugę, DBLS ir Lietuvių 
Namų B-vė neapleidžia, kai jie tampa pen 
sininkais ir vėliau. Dabar kasmet vis dau
giau vyresniojo amžiaus žmonių atvyksta 
apsigyventi Lietuvių Sodyboje, savųjų tar 
pe. Deja, kai kam tenka ir atsisveikinti su 
šiuo pasauliu. Ir tuo atveju S-gos narių, ar 
Skyrių Valdybų, ar Centro Valdybos patar 
navimas dar kartą reikalingas. Gal ir to
kia mintis verčia mūsų tautiečius pagalvo
ti, kad DBLS atlieka naudingą darbą. Tas 
darbas užima labai platų barą. Čia buvo 
paliesta tik tas, kuo gyvename dabar.

Bet mūsų buvimas išeivijoje ir mūsų 
kad ir kukli veikla labai aukštai vertina
ma pavergtoje tėvynėje. Tų visų vargų, ku 
riuos pergyvena mūsų broliai ir seserys tė
vynėje, niekas laisvame pasaulyje nežino
tų, jeigu nebūtų gausios ir susipratusios 
išeivijos. Mūsų uždavinys, kur tik galima 
ir kada tik galima, kelti visas tas skriau
das, kurios yra daromos mūsų tautai, ir 
reikalauti atstatyti tokias teises, kokiomis 
naudojasi kitos tautos. Sujungtomis jėgo
mis tą uždavinį mes galėsime sėkmingai at 
likti. Štai dėl ko mes kviečiame visus lietu
vius D. Britanijoje dėtis į mūsų organiza
ciją, ir štai dėl ko mes kasmet renkamės 
šioje salėje aptarti mums rūpimųjų klau
simų.

UŽMŪRYTAS ŽVIRBLIS
Kerčėje buvo stebėtas labai įdomus įvy

kis. Žvirblis įsitaisė kregždžių lizde, pasi
naudojęs šeimininkų išvykimu. Iš. pradžių 
dvi-trys kregždės bandė įsibrovėlį išvyti, 
bet jis atkakliai tupėjo patogiuose namuo
se. Tada kregždės pradėjo šauktis savo 
drauges. Prie lizdo lėkė vis naujos ir nau
jos kregždės. Dalis jų liko prie lizdo „bu
dėti“, o kitos tuoj kažkur išskrido ir vėl 
sugrįžo. Pasirodo, kad jos skrido statybi
nės medžiagos, kuria per 7-10 min. užmūri
jo žvirblį lizde. Paskui dauguma kregždžių 
išskrido, tačiau kai kurios periodiškai su
grįždavo prie lizdo, tarytum norėdamos pa 
tikrinti, ar patikimai atliktas jų darbas.

(Atkelta iš 2 psl.)

rint vidujinio žmogaus, bet matau savo są
nariuose kitą įstatymą, pasipriešinantį ma 
no proto įstatymui ir darantį mane belais
vį nuodėmės įstatymo, kurs yra mano są
nariuose“ (Šv. Povilo laiškas Rom., 7,22).

Kaip Povilas šaukėsi „Dievo malonės 
per mūsų Viešpatį“, kad jį išlaisvintų „nuo 
to maraus kūno“, taip mūsų poetas mini 
kovą „už pralaimėtas pozicijas“ po skais
čios vaikystės ir meldžia:

O, mano Jėzau,
pasigailėk manęs:
leisk man,
po mirties,
išbučiuoti dulkes nuo Tavo kojų...
Mirties juodi sparnai suplazdena ir vė

liau: kaip vidudienio plynas dangus, „kai 
debesėliai būna nuo dangaus nušluostyti, 
yra graudus ir tuščias“, taip gal analogiš
kai ir žmogaus gyvenimo vidudienis, besi
leidžiant į antrąją pusę, atrodo graudus ir 
tuščias, bet vis dėlto
- kiekvienas mirštantis žmogus

prieš mirtį su savim pasiima
po trupinėlį mėlyno dangaus, kaip užsta

tą 
naujam gyvenimui.

(Apie vidudienį)
Poeto gilus nusižeminimas, išpažįstant 

gyvenimo vidudienio graudžią tuštumą ir 
nusilenkimas pomirtinio gyvenimo tiesai, 
kartu su džiuginančia viltimi, kad vis dėl
to ir plynoje tuščio gyvenimo padangėje 
pasitaiko „trupinėlis mėlyno dangaus“ — 
užstatas „naujam gyvenimui“ — mūsų poe 
tą ištraukia iš jo egoistinės karalystės ir 
įveda į T. Watts-Dunton minėtą poetų epi- 
kų (o gal net dramaturgų) gretas; poetas, 
prieidamas prie universalių buities prob
lemų, pradeda atstovauti ne tik savo „aš“, 
bet, Adomo Mickevičiaus žodžiais beta
riant, milijonus.

Tačiau poetas ne tik konstatuoja žmogiš
kosios buities likiminį kelią: jis, įkvėpimo 
uždegtas, išsiveržia iš minios ir 'drąsiai, 
atvirai, net kategoriškai, kaip senaisiais 
laikais karalius Dovydas, skelbia atgailos 
reikalą, šiais apokaliptiniais laikais, kada 
„minia išpažįsta tik duoną ir mėsą, kraują, 
vyną ir moterį“, tautos šauklių - poetų kū 
ryboje šis atgailos motyvas labai retas ir, 
deja, nepopuliarus. Tačiau VI. Šlaitas nie
kuomet nesiveržė į populiarumo netikrus 
vandenis: jo kūrybos pagrinde glūdi retas 
žmonių santykių įprasminimo laidas —

A. a. KLARA ŠEPETIENĖ
Kiek pavėluotai gavau žinių, kad vasa

rio 1 d. Weesen, Šveicarijoje, mirė Klara 
Šepetienė, susilaukusi beveik 84 metų am
žiaus.

Su Klaros Šepetienės mirtimi lietuvių 
tauta neteko žymios asmenybės.

Velionė buvo žinomo evangelikų refor
matų kunigo Jono Šepečio, mirusio 1942 m.
Lodzėje, našlė. Jos asmuo buvo įdomus 
jau tuo atžvilgiu, jog ji nebuvo lietuviškos 
kilmės, tačiau daug nusipelnė mūsų tau
tai. Gimusi 1879 m. vasario 4 d. Vecaucėje, 
Kurše, ji 1900 m. susituokė su kun. Jonu 
šepečiu, 1893 m. baigusiu Tartu (Dorpato) 
universitetą. Ilgus metus išgyvenusi Švo- 
biškyje, kur kun. šepetys buvo evangelikų 
reformatų klebonas, Klara Šepetienė greit 
sulietuvėjo ir kartu su vyru gyvai dalyva
vo lietuviškame gyvenime, ypač tikybinia
me bare. Kaip žinoma, kun. Šepetys leido 
pirmąjį evang. reformatų laikraštį „Pasiun 
tinys“, kuriame ir Klara Šepetienė veikliai 
bendradarbiavo.

Pirmojo pasaulinio karo metu abu Šepe
čiai mokytojavo Martyno Yčo gimnazijoje 
Voroneže, kur ji dėstė vokiečių kalbą. Ji 
parašė kelis vadovėlius gimnazijos kursui. 
Po karo Šepečiai apsigyveno Vilniuje, kur 
abu prisidėjo prie lietuviškos veiklos. Kun. 
Šepetys buvo Vilniaus distrikto superinten 
dentas.

Deja, neturiu išsamesnių žinių apie Kla
ros Šepetienės tolesnę veiklą. Gal ją iš vė
lesnio periodo prisimins buvusieji jos mo
kiniai. Žinau, kad kun. Šepetys buvo Lietu 
vos kariuomenės evangelikų kapelionas.

Po antrojo pasaulinio karo, mirus jos 
vyrui, Klara Šepetienė pateko Šveicarijon, 
kur 1951 m. buvo apgyvendinta evangelikų 
pabėgėlių namuose „Pelikan“ Weesen, 
Saint-Gallen kantone. Čia ją kelis kartus 
aplankiau. Tuose pat namuose rado prie
glaudą prof. Dr. Povilas Jakubėnas, Lietu
vos evang. reformatų gen. superintendent 
tas, ten pat 1953 m. miręs.

A.a. Klara Šepetienė iki amžiaus galo gy 
vai domėjosi lietuvių visuomenės reika
lais. Ją lankydamas, visada gėrėdavausi 
jos šviesiu protu ir nuostabia atmintimi. 
Tiktai per paskutinį apsilankymą pastebė
jau joje atmainą: jos atmintis pradėjo jau 
nebe taip tiksliai tarnauti. Bet ji iš savo 
kuklių išteklių- iki paskutinių dienų dos
niai rėmė lietuviškus reikalus.

Vasario 4 d. Klara šepetienė buvo palai
dota Weeseno kapinėse. Idiliško Waleno 
ežero pakrantėje surado prieglobstį du įžy
mūs Lietuvos evangelikų reformatų veikė
jai: kun. prof. Dr. Povilas Jakubėnas ir 
kunigo šepečio našlė Klara Šepetienė.

A. Gerutis ■ 

meilė, kurią taip nuoširdžiai ir neegoistiš 
kai pažėrė dar pirmojo rinkinio „Neišsaky
toje meilėje“:

Eilėraščius, kuriuos aš jums skaičiau, už 
mirškit.

Eilėraščius, kuriuos aš jums rašiau, sude 
ginkit.

Tik mano meilę jums,
kurią aš jums norėjau išsakyt eilėraš

čiuose 
ir kuri liks tarp jūsų ir manęs neišsa

kyta, 
tik mano meilę pasilikit sau.
Gilaus nusižeminimo mintis ir meilė 

žmogui įgalina VI. šlaitą labiau nei kurį 
kitą poetą drįsti pasukti į naujumo laukus 
ir atvira širdimi šūktelėti apie tokį nepo
puliarų, nemodernų atgailos motyvą. Jis, 
tas motyvas, pagrindžiamas loginiu silo
gizmu apie labiausiai šitą gyvenimą my
lėjusį katiną („nes jam buvo duotas tik 
vienas šitas gyvenimas, ir už tai apie jokį 
kitą pomirtinį gyvenimą jis niekados nė 
nemąstė“); jis graudžiai nuaidi, kalbant 
apie žmones, „kurie leidžia savo amželį pa 
giriojimo smarvėje“; jis sudunda, palie
čiant net tokius tariamus tautos šauklius - 
poetus, „kurie už poezijos tariamą žemiš
ką garsą yra pasiruošę mokėti bet kurią 
kainą, įskaitant savo širdžių ir savo sielų 
praradimą“; jis, pagaliau, maestriškai išsi
tiesia rinkinio finaliniame Confiteor — iš
pažįstu, liečiant kraštutinį egoizmą („bu
vo tik trys dalykai mano pasaulyje: buvo 
tik Aš, ir buvo tik MANO, ir buvo tik 
MAN“) ir ekstaziškai kreipiantis į Abso
liutą:

Tu, kursai tyrinėji žmonių širdis, 
pataisyk mano širdį: 
duok, kad aš pykčio, 
kurs iš tikrųjų tik man priklauso, 
neužmesčiau kitiems ant sprando.

(Apie save)
5 -------
Jau anksčiau minėjome Percy Lubbock, 

kuris pažymėjo, jog skaitytojas tam tikra 
prasme turįs pasidaryti kūrėju, „niekuo
met neleidžiąs sau pačiam suponuoti, kad 
knygos sukūrimas yra tiktai autoriaus rei
kalas“. Toliau jis pridūrė: „Mes sekame 
rašytoją nuo taško iki taško, nuolat atsi
mindami patį subjektą, kad suprastume jo 
galvojimo eigos logiką“ (The Craft of Fic
tion, 23 psl.).

Mes taipgi stengėmės įsileisti į VI. Šlaito 
poetinės kūrybos eigą, stengėmės suprasti 
jo minties logiką, stengėmės, kaip Ad. Mic 
kevičius įkvėpimo pagautas pažymėjo, Jo 
giesmę atbaigti savo širdyje.

Ar tai pavyko, — ne mums spręsti. Poe
zija yra plati kaip visata ir pilna galimy
bių. Ją puošia vaizdi kalba, gražina poeti
nė forma, bet įprasmina esminė jos dalis 
— gilus žemiškos ar empyrinėš tikrovės 
išgyvenimas.

VI. Šlaitas turi savo būdingą formą, tu
ri savo poetinį žodyną ir vaizdines priemo 
nes (kurių tarpe itin gausiai vartojamas
palyginimas), taipgi jis nuolat su kiekvie
nu nauju rinkiniu pateikia mums naujų 
minčių bei idėjų ir dar daugiau — išjudi
na mus iš apsnūdimo ir priverčia susimąs
tyti apie pilnutinį gyvenimą.

Štai dėl ko esu giliai įsitikinęs, kad jo 
„Antroje pusėje“ poezijos rinkinys turi bū 
ti kiekvieno raštą paskaitančio lietuvio na 
muose ir labai dažnai atidžiai, susimąsčius 
skaitomas.

VI. Šlaitas pažėrė mums tikrų minties 
perlų, kurie, be abejo, praturtina mūsų 
dvasios pasaulį.

1964.11.25

KILMONYTĖ KAUNE
Vakarų laikraščiai kovo 18 d. pateikė ži

nią iš Vilniaus, kad filmų artistė Rūta Lee- 
Kilmonytė jau . atsidūrė ten.

Ten paaiškėjo, kad 84 m. amžiaus vėžiu 
serganti jos senelė iš gyvenamosios vietos 
buvo jau nugabenta į Kauną. Jos gyvena
moji vieta yra apie 80 mylių nuo Kauno.

Į Kauną paprastai neleidžiami eiliniai 
keliautojai. R. Kilmonytei daroma išimtis. 
Ją iš Vilniaus į Kauną palydės atsakingi 
pareigūnai ir leis pasimatyti su senele.

Danguolė Sealey

SEKMADIENIS NAMUOSE
PAVASARĖJANT

Užmerk akis, 
Brangusis. 
Aidi žolė tyloj.

Panersime rankas 
Į gelmę 
Volungės 
Ulbavimo.

Už lango temsta.
Užmerk akis, 
Brangusis.

Bilda 
Snieguolės 
Ausyse.

4
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TREMTINIO DALIA Skaitytoju taukai
(13)

— Man nesuprantama, — pastebėjo A. 
Smetona, — kodėl mūsų pasai neketinami 
mums grąžinti. Jie gauti, kada Lietuva te
bebuvo laisva, ir vizuoti Vokiečių Pasiun
tinybės Kaune. Ir tik dabar ji Sovietų Są
jungos smurtu užgrobta, vadinasi, tik de 
facto nebelaisva, o teisiškai niekas tos 
okupacijos negalėjo patvirtinti, šit ir vo
kiečių spaudoje esu skaitęs, jog nei JAV, 
nei Anglija nesutiko Sovietų Sąjungai iš
duoti Pabaltijo kraštų aukso atsargų, ten 
bankuose jų sudėtų. Be to, ir Pabaltijo 
atstovybės Anglijoje ir Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse ir daug kur kitur tebepri
pažįstamos.

— Taip, tai taip. Bet Vokietija negi gali 
pyktis dėl Lietuvos su Sovietų Sąjunga. 
Netrukus, reikia manyti, Italija irgi pripa
žins Sovietų Sąjungos faktą, sudarytą Pa- 
baltiio kraštuose, sutiks, tur būt, su juo ir 
Anglija, o gal ir Jungtinės Amerikos Vals
tybės.

— Taigi, o mes lietuviai dargi negalime 
šūktelėti prieš tokį smurtą, prieš tokią ne
teisybę. Mes belaisviai, svetimų sąskaitų 
auka.

Nutrūkus kalbai apie politiką, A. Sme
tona dr. Greefe pasiteiravo apie lietuvių 
būklę, kaip jie laikosi Suvalkų Trikampy
je. Dr. Greefe atsakė, kad jie nebedejuoją 
atskirti nuo Lietuvos, o džiaugiasi išvengę 
bolševikų režimo.

— Gal kas iš maniškių, kaip pik. Žukai- 
tis, Suvalkų Trikampyje galėtų gauti lie
tuviškos mokyklos mokytojo vietą? — pa
siteiravo A. Smetona.

— Kol kas lietuviškų mokyklų ten nėra, 
atsakė dr. Greefe.

A. Smetona nepamiršo ir Garbėnų sto
vykloje esančių lietuvių — Br. Dirmeikio, 
Br. Railos, A. Valiukėno etc., prašydamas 
jiems padėti susirasti darbo įstaigose. Dr. 
Greefe pasižymėjo jų pavardes ir pažadė
jo. Iš A. Smetonos kambario nulipęs į sve
tainę, dr. Greefe dar kurį laiką šnekučiavo 
su gen. K. Musteikiu, bet nieko naujo ne
pasakė.

— Dabar jau daug abejonių paaiškėjo, 
daug iliuzijų išnyko, reikia ruoštis kelio
nei, — rašo A. Smetona. — Uždavinys su 
daugybe nežinomųjų: kur važiuoti, kaip 
gyventi, kas veikti, iš kur toliau rasti lė
šų. Vis tiek reikia jis spręsti, reikia ryžtis. 
Aš su savo gausinga šeima vis tiek turiu 
važiuoti Berlynan. Ten vietoje, pasimačius 
su įgaliotu ministru Škirpa, su Lietuvos 
pasiuntinybės liekanomis, bus lengviau 
susidairyti, kaip ir kas daryti.

10
Jadvyga Tūbelienė su savo dukterim 

Maryte jau buvo išvažiavusios Karaliau
čiun, kur ketino išbūti kelias dienas. Jie
dvi rūpinosi vizomis savo kelionei į Jung
tines Amerikos Valstybes. Karaliaučiuje 
JAV konsulu buvo Mr. Keykendall, gerai 
lietuviams pažįstamas, nes prieš kelerius 
metus Kaune atstovavo savo valstybei. Jis 
ir jo žmona, labai simpatinga moteris, nuo 
širdžiai atjautė Lietuvos nelaimę ir dabar 
stengėsi, kuo galėdami, lietuviams padėti.

— Ar po dviejų dienų, p. Tūbelienei iš
važiavus, ir mes ruošėmės Berlynan, — 
rašo A. Smetona. — Dėjomės daiktus, 
skirstydami visokius mažmožius. Kas va
žiuoja ir kas dar lieka? Važiuojame aš su 
žmona, mano sūnus su žmona ir vaikeliu, 
pik. Valušis su žmona. Lieka: mano adju
tantas pik. Žukaitis, abi Musteikiu šeimos 
ir Chodakauskai. Išgyvenome visi, kurie 
buvome atvykę iš Eitkūnų, drauge du mė

nesius. Drauge čia liūdėjome, kartu iliuzi
jomis gaivinomės, Lietuvos linkui, ilgesio 
žadinami, dairėmės kas mielą dienelę. Da
bar reikia skirtis. Kur mus nuneš likimas? 
Ar kada besusitiksime? Ar grįšime Lietu
von? Ir kokion Lietuvon? Mums, jau pasi- 
nešusiems vykti iš čia, negaila Šventaičio 
ežero, negaila nė tų svetimų žmonių, tarp 
kurių buvome, bet su kuriais niekas, joks 
santykis, mūsų nesurišo. Mes čia buvome 
jiems svetimas, įterptas, elementas, ken
čiamas tik, atsitiktinai čia patekęs, kaip 
keleiviai paukščiai. Mums tik gaila neda
lios draugų, bendros nelaimės susietų, pa
liekančių likimo valiai. Va, jau 15 ar 16 d. 
rugpiūčio, ir mes Chodakauskų automobi
liu gabensimės su savo našuliais, skrynio
mis ir lagaminais Angenburgo stotin. At
sisveikiname, jaudinamės, sudiev sako
mės. Labai liūdna! Kas gailesnės širdies, 
tiems ir akys pasruvusios ašaromis. Vieni 
kitų prašo rašyti, atsiliepti bent kur kas 
būsiąs. Gal kokios paramos iš kur bus ga
lima susilaukti, gal įmanomo darbo kur 
rasis. Vieni kitus drąsiname, kad Lietuva 
atsikels karo verpetuose. Tik tikėti, tik 
nenusiminti! Du ar tris kartus reikėjo au
tomobiliui sukarti, kol visi buvo nugabenti 
geležinkelio stotin. Iš Eitkūnų Karaliau
čiun, iš Karaliaučiaus Jaegerhoehen anuo- 
kart mus lydėjo pats dr. Greefe su dviem 
karininkais. Šiandien lydi vienas palydo
vas iš Gestapo, tarnaująs kariuomenėje, 
bet dabar civiliai apsirengęs. Iš profesijos 
jis liaudies mokytojas, dvidešimt kelerių 
metų, tylus, nekariškas, taip sau geras ber
niokas. Jis, rodos, patenkintas savo misija. 
Pamatys Berlyną, kur turįs pažįstamų, o 
paskum-, jei pasirinksime gyventi kurį Pie
tų Vokietijos miestą, tai palydės mus ligi 
tenai, pristatys vieton ir pamatys jo gir
dėtus, bet dar neregėtus kraštus. Valgyk
los šeimininkas prašo mane pasirašyti at
minčiai svečių knygoje. Pasirašiau. Ją be
vartydamas, pastebėjau ir vieno kokio Ja
ponų atstovo parašą. Kas pasirašęs, tai ke
lis žodžius atsisveikinti pridūręs. Ir aš tą 
pat padariau. Įrašiau lietuviškai: Likite 
sveiki! Beje, valgykloje mums prie stalo 
tarnavo dvi lietuvės iš Klaipėdos krašto. 
Viena mažai, o antra gerai mokėjo lietu
viškai. Sakėsi kelerius metus buvusi Kau
ne, Monikos kavinėje. Tik pernai iš tenai 
turėjusi išvažiuoti, nes negavusi leidimo 
verslui. Gėrėjosi, kad Lietuvoje buvę pa
togu gyventi: sotu ir apsčiai galima užsi
dirbti. Ir šeimininkas sakėsi esąs klaipė
dietis ir mane atsimenąs iš 1923 metų. 
Tuomet jis buvęs Viktorijos viešbučio ve
dėjas. Mums visą laiką buvo mandagus ir 
paslaugus. Prieteliškai atsisveikinome.

Po pietų, vos spėjus visiems išvykstan
tiems susirinkti į stotį, traukinys išėjo 
Karaliaučiaus link. Tarp keleivių kone Ru
sė kareivių, jų pilnos stotys. Tarp civilių 
jaunų vyrų labai maža, o daugiausia se
niai ir moterys. Į Karaliaučių atvyko 
prieblandoje. Juos pasitiko buv. Lietuvos 
generalinio konsulo Karaliaučiuje Leopol
do Dymšos žmona, nes jis pats su reikalais 
išvažiavęs į Berlyną. Tuoj pat atsirado ir 
Martynas Yčas su sūnumi, kuris tik prieš 
savaitę buvo pasprukęs iš Lietuvos. Ka
dangi traukinys į Berlyną vėlavo, tai buvo 
progos kiek pasikalbėti, kas šiuo metu de
dasi Lietuvoje ir kaip jaunajam M. Yčui 
pasisekė pereiti stropiai saugomą sieną. 
Gyvenimas kasdien Lietuvoje blogėjas ir 
sunkėjąs, o iš Lietuvos pasprukti dar šiaip 
taip galima.

— Norint ištrūkti, galima rasti kelias, 
— pasakojo M. Yčas jr. — Dar neseniai 
pralindau pro Suvalkų Trikampį, va, taip

apsivilkęs, kaip stoviu. Pavaikščiojau arti 
sienos, pritaikiau valandą ir perėjau sie
ną, kaip nieko nedėtas. O jau reikėjo bėg
ti. Tarnavau Kauno miesto elektros stoties 
valdyboje, sužinojau, kad bolševikai keti
na mane čiupti. Tai ir nebelaukiau.

— O už ką čiupti?
— Niekas nežino už ką. Visi, kurie su

imti, o tokių jau daug, nežino, kam ir 
už ką.

M. Yčas jr. suminėjo visą eilę žmonių, 
pasodintų į kalėjimą ar kur išvežtų. Su- 
iminėja kasdien, ir nė vienas nėra tikras 
dėl savo rytojaus. Jau buvo vidurnaktis, 
kai A. Smetona ir jo šeima atsisveikino su 
atėjusiais išlydėti ir iškeliavo į Berlyną.

(Bus daugiau)

„Karštoji linija“ buvo nutraukta
(E) Eltos bendradarbis Švedijoje prane

ša: Baltuosius rūmus ir Kremlių Maskvoje 
jungiančioji ryšio linija, kaip neseniai pa
aiškėjo, šių metų pradžioje buvo nutrauk
ta ir keletą valandų visai neveikė. Tai 
įvyko Suomijoje, netoli Esbo, į vakarus 
nuo Helsinkio, kai nežinomas asmuo nu
kirpo laidus ir dingo su šešių metrų ilgio 
vielos gabalu.

Suomių policija daro visas pastangas 
kaltininkui surasti, tačiau nemanoma, jog 
tai esąs sabotažo veiksmas. Prileidžiama, 
kad tai tik paprasta vagystė ar jaunuolių 
pokštas.

Vad. „karštoji linija“ yra vienas iš dvy
likos ryšio kanalų, kurie eina iš Helsinkio 
per Esbo į Porkkalą oro laidais. Iš Pork- 
kalos linija tęsiama povandeniniu kabeliu, 
kuris siekia Taliną Estijoje, o iš ten vėl 
oro laidais eina iki Maskvos.

Spaudoje paskelbtomis žiniomis, jau 
anksčiau „karštoji linija“ tarp Vašingtono 
ir Maskvos buvusi nutraukta žemkasei 
mašinai perkirtus laidą. Šitas ryšys tarp 
Baltųjų rūmų ir Kremliaus buvo pernai 
įrengtas, siekiant užtikrinti skubų ir be
tarpišką susižinojimą išimtinai svarbiais 
atvejais. Toji linija nuolat reguliariai ban
doma, tačiau, kaip skelbiama, iki šiol ja 
dar nebuvę pasinaudota.

Šalia pagrindinės linijos, kuri eina per 
Suomiją ir Skandinavijos kraštus, dar yra 
atsarginiai ryšio kanalai per Vokietiją ir 
Šiaurės Afriką, tad galimi sabotažo veiks
mai iš šalies negali sukliudyti tiesioginio 
Vašingtono ir Maskvos ryšio.

AR REIKĖJO PRIEŠINTIS?
A. Rėklaitis „Laisvosios Lietuvos“ Nr. 

2 atsakė į S. Juškėno tame pat laikraštyje 
išspausdintąjį straipsnį, kuriame jis buvo 
rašęs, kad nebūtų likusi mūsų istorijoj 
tuštuma, jei Lietuva būtų pasipriešinusi 
sovietams, kai jie primetė mums ultimatu
mą ir okupavo Lietuvą.

A. Rėklaitis sako, kad faktas kyla iš 
veiksmo, ne iš prielaidos ar noro, kuris 
niekad nevirto veiksmu. Toliau jis rašo: 
„Jis kilo dramatiškame Lietuvos vyriausy
bės posėdyje akivaizdoje gauto Sovietų 
ultimatumo. Ir vyriausybės nariai nebuvo 
vienos nuomonės. Dauguma pasisakė prieš 
pasipriešinimą. Mažuma — už. Vyriausy
bė, kaip matome, klausimą sprendė demo
kratiškai“.

Argi iš tikrųjų taip? Žinau, kad prezi
dentas ir krašto apsaugos ministeris pasi
sakė už pasipriešinimą. O kiti ministerial 
visai savo nuomonės neturėjo. O tų laikų 
kariuomenės vadas gen. Vitkauskas visus 
tvirtai įtikinėjo, kad sovietams nereikia 
priešintis. Tada, jau gerokai posėdžiui už
sitęsus, prezidentas iškvietė gen. S. Rašti- 
kį, kad jis šiuo reikalu pasakytų savo nuo
monę. Iš tame posėdyje susidariusios dra
matiškos padėties matyti, kad prezidentas 
rėmėsi gen. Raštikiu, nes jis penkerius 
metus buvo Lietuvos kariuomenės vadu. 
Ir kai gen. Raštikis pasakė, kad nesiprie
šinti, tai lyg perkūnas trenkė iš giedro 
dangaus ir visi skirstėsi, nežinodami nei 
kur eiti, nei ką daryti.

Grįžkim prie generolų. Gen. Vitkauskas, 
kaip mes jau dabar visi žinom, buvo senas 
komunistas. Kareiviai pastebėjo jį bemė
tantį komunistinius atsišaukimus jau 1926 
metais pulko rajone, kai jis ten buvo pul
ko vadu. Tik kažin kodėl nematė ir neži
nojo tie, kurie turėjo matyti ir žinoti.

Tad gen. Vitkausku negalima remtis, 
nes jis ten veikė kaip komunistas — Lie
tuvos valstybės priešas.

Manau, kad prielaida bus visai teisinga, 
kodėl ir gen. Raštikis pasisakė už nesiprie
šinimą. O reikalas toks: sovietų užsienių 
reikalų komisaras Molotovas nuvykusį į 
Maskvą mūsų užsienių reikalų ministerį 
Urbšį paklausė, kodėl gen. Raštikį atleidot 
iš kariuomenės vado pareigų? Taip, tai 
buvo labai įžūliai ir stačiokiškai pastaty
tas klausimas, bet, matyti, tas paklausi
mas gen. Raštikiui turėjo nemažos įtakos.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Turint šiuos faktus ir čia pasakytuosius 
samprotavimus, negalima sakyti, kad Lie
tuvos vyriausybė nutarė sovietams nesi
priešinti. Pagaliau, jei būtų buvęs toks 
nutarimas, tai 7-sis ir 9-sis pėstininkų pul
kai nebūtų gavę įsakymo trauktis į Vo
kietijos pasienį ir prireikus priešintis.

Toliau A. Rėklaitis samprotauja, kad 
sovietams būtų buvusi gera proga sunai
kinti lietuvių tautai kovos lauke mūsų pa
čių žemėje, jei mūsų kariuomenė būtų 
priešinusis.

Argi taip? Ar tai faktas, ne iliuzija? Va
dai pabėgo, o tauta priešinosi ir be įsaky
mo. Ir taip smarkiai priešinosi, kad istori
ja neturėjo ir neturi panašių pavyzdžių. 
Kariavo ne tik vyrai, bet ir moterys, net 
ir vaikai. Ir keletą metų tekėjo kraujo 
upeliai. Tad. pagal A. Rėklaičio samprota
vimą, rusų komunistams buvo gera proga 
sunaikinti lietuvių tautą, nes vyriausybė 
demokratišku būdu nusprendė nesiprie
šinti, o tauta priešinosi ir atkakliai prie
šinosi. Ir vis tiek jos nesunaikino.

Kalbėkim atvirai.
Dažnai švenčių ar minėjimų proga mes 

prisimenam savo tėvynę ir tragiškas pas
kutines jos dienas. Visi žinom, kas atsitiko 
su tais, kurie buvo linkę nesipriešinti. Kur 
šiandien Merkys, Urbšys, Čaplikas ir dau
gelis kitų?

Iš tos buvusios pamokos jau taip dabar 
gerai pažįstam klastingąjį komunizmą, 
kad dar daryti sugestijas, jog lietuvių tau
ta liko nesunaikinta tik dėl to, jog nesi- 
priešinom, yra per daug naivu. Ir daryti 
prielaidas, kad komunizme yra kažkas 
žmoniško, gali tik paskutinis naivėlis. Tie
sa, yra tokių, bet tai tik Amerikos žiopliai, 
ir laisvasis pasaulis laisviau atsidūsta, kai 
jie atsigula į karstą.

Iš viso tokioms prielaidoms neturėtų 
būti vietos, kuriose sakoma: gerai, kad 
nesipriėšinom sovietų agresijai ir leidom 
savo kraštą okupuoti.

Manau, kad tokiomis sugestijomis iš- 
duodam savo brolius, seseris ir partizanus, 
kurie aukojosi ir kovėsi iki paskutinio 
kraujo lašo.

Mūsų valstybė buvo besąlyginai užpul
ta, o vyriausybė, kariuomenė ir visa tauta 
turėjo ją ginti. Mes tai prisiekėme, ir nie
kas nuo tos priesaikos mūsų neatleido.

Taip, mes galime turėti savo skirtingas 
nuomones savo valstybės net ir likiminiais 
klausimais, tačiau negalima savo nuomo
nės remti nebūtais ir niekiniais motyvais.

Ant. Šukys
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Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

SUNKUS GIMDYMAS
Baisiai sunkiai gimsta naujieji Taura

gės gimdymo namai. Su komplikacijomis.
Jau 1961 m. ūkinis-administracinis gim

dymo namų pastatas stovėjo apsirengęs 
ir su kepure — atseit, ir sienos, ir stogas 
buvo. Taip ir liko iki šiol. Tai, sako, pini
gų trūkdavo, o kai praėjusių metų pabai
goje pinigų net perdaug atsirado ir buvo 
statytojams prirašyta iš anksto už dar 
neatliktus darbus, — statybos valdyba nė 
kalbėti nebenori. Pinigai gauti, o darbas 
ne vilkas — į mišką nepabėgs.

Reikia skubiai, operacijos keliu, baigti 
šį pataloginį gimdymą.

„Šluota“, 1963 m. Nr. 13
KLONDAIKAS TAURAGĖJE

Senais laikais aukso ieškotojai lipdavo 
vienas per kitą, norėdami kuo greičiau 
sukalti kuoliukus kokios nors upelės kran
te, pasižymint milijonus žadantį sklypą.

Ir kas galėtų patikėti, kad panašūs daly
kai dedasi ne Klondaike, o Tauragėje, ne 
prie Jukono intakų, o Jūros pakrantėje.

Kai iš po sniego pasirodo juodi žemės 
lopai, tauragiškiai karštligiškai puola kalt 
kuolelių, užsiimdami sklypus. Kur jau čia 
darbo žmonėms suspėti su tais, kurių vie
nintelis užsiėmimas — dairytis, kaip čia 
didesnį kąsnį apžiojus! Suranda tokie jau 
užimtą sklypą, spiria į šalį kuoliuką ir ka
la kitą su savąja pavarde.

Nėra Tauragėje tikslios žemės apskai
tos. Miesto vykdomojo komiteto pirminin
kas P. Marcišauskas vis neprisiruošia su
tvarkyti savo gaspadorystės. Žinomas tik 
bendras žemės plotas. O sklypus skirsto iš 
savo užrašų knygelės gaisrininkų draugi
jos pirmininkas, visuomenės žemės ūkio 
skirstymo komisijos pirmininkas S. Pa- 
damčikas. Be komisijos, be posėdžių, be 
planų. Pakrapšto pakaušį ir nusako: maž
daug nuo akmenėlio iki tvoros stulpo...

Tuo ir naudojasi ūkininkai-privatinin- 
kai. Pasigrobia po kelis sklypus, augina 
bulves, daržoves. Parduoda, šeria kiaules. 
Tikru auksu jiems virsta valstybinė 
žemė.

Štai Paberžių gatvėje gyvena, niekur 
nedirbanti ir savo namuose karaliaujanti, 
Ona Urbonienė. Turi prie namų 18 arų 
sklypą. Ar negana? Ne, negana. Užgrobė 
dar spaustuvės rinkėjai D. Vilimaitienei 
išskirtą žemę, bulves pasodino. Tos pačios 
spaustuvės buhalterės G. Juškienės sklypą 
prisiglaudė Z. Mačiulienė, Pušyno gatvėje 
taipogi turinti prie namų nemažą daržą.

— Milicija! Gelbėkit! — belieka šauktis 
nuskriaustiesiems.

Bet ką padės milicija? Ir ji pati nesaugi 
nuo žemdirbių-privatininkų smurto.

Štai kvotos operatyvinė įgaliotinė A. 
Ragelytė gautame sklypelyje susikasė lys
veles, pasisėjo ridikėlių, salotų, morkų, 
svogūnėlį vieną-kitą į žemę įspraudė. At
važiavo vakare tūlas pilietis J. Vaičys, 
suarė sklypą ir savas bulves pasodino. Ne 
tik Ragelytės, bet ir milicijos priešgaisri
nės apsaugos inspektoriaus J. Mikalausko 
sklypą užgrobė.

Kas gi pagaliau ištrauks kuoliukus ir 
suduos per nagus privatininkams-saviva- 
liautojams, jeigu jie net milicijos nebijo?

„Šluota“, 1963 m. Nr. 13

AKVARIUMAS
Akvariumas ne taip seniai išrastas — 

maždaug prieš 120 metų. Žinoma, nereikia 
užmiršti, kad tikras akvariumas — tai ne 
indas su vandeniu. Jame turi būti ir dumb 
lių, kurie gamina žuvims reikalingą deguo
nį. Nors ir labai paprasta atrodo ši mintis, 
ji kilo anglų gamtininkui Bardui tik 1841 
m. Pirmasis jo bandomasis „prietaisas“ ge
rai veikė. O po 12 metų jo išradimas buvo 
pavadintas šiuolaikiniu vardu — akvariu
mas.

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
J. Gliaudos — House upon the sand — 

28.6 šil.
J. Narūne — Gintaro takai — 14 šil.
M. Katiliškis — Šventadienis už miesto 

— 36.8 šil.
S. Salminen — Katryna — 36.8 šil.
J. Ignatonis — Lūžiai — 22 šil.
A. Tyruolis — Metų vingiai — 22 šil.
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais — 36.8 šil.
Vytauto Mačernio Poezija — 33 šil.
Taip pat priimama prenumerata lietu

viškos periodikos — žurnalų ir laikraščių.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.

Britai ir jų investavimai Pabaltijo 
kraštuose

(E) Pagal vak. vokiečių radijo praneši
mus, tarp Didž. Britanijos ir Sovietų 
S-gos atstovų vėl prasidėjusios derybos 
dėl prieškarinių britų investavimų Pabal
tijo kraštuose ir tose Lenkijos ir Rumuni
jos srityse, kurios dabar valdomos sovietų. 
Pretenzijos iš viso siekia apie 110 milijar
dų anglų svarų. Numatoma, kad derybos 
gali ilgokai užtrukti, nes sovietiniai atsto
vai bandą reikalą sieti su kai kuriomis 
politinėmis išvadomis.

Žinoma, kad britai jau anksčiau bandė 
derybų keliu išspręsti tų investavimų rei
kalą, neidami j per dideles nuolaidas so
vietams. Paba'tijo egzil. organizacijos iš 
savo pusės yra atitinkamomis progomis 
dariusios žygių Londone ir kt. Vakarų sos
tinėse, įtaigodamos, kad sovietams nebūtų 
daromos nuolaidos polit. srityje. Tai būtų 
priešinga tų kraštų principiniams nusista
tymams nepripažinti sov. okupacijos Pa
baltijo valstybėse.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

Pragyvenimas nuolat brangsta, 
todėl pilnai išnaudok savo sutau
pąs, investuodamas jas į

BALTIC STORES 
and

INVESTMENTS Co.,
(Z. Juras)

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

11, London Lane, Bromley, Kent, 
England, Tel. RAV 2592.

Tik čia Tavo kapitalas greičiau
siai augs, nešdamas aukščiausią 
dividendą!

Investuojant 1-2 metams, mo
kamas 5 proc. dividendas, o inves
tuojant 2-3 metams mokamas 54.

Už investavimus 5 metams ir il
giau mokame

7 PROC.
Taupyti galima per kiekvieną 

Anglijos, Škotijos ir Valijos banką.
Tarpininkaujame palikimus su

tvarkyti.
Visi investavimai yra pilnai ap

drausti ir garantuoti nejudomuoju 
turtu.

5
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Europos lietuviu kronikų VASARIO 16 STUTTGARTE f
„SIEKITE POLITINIO IR KULTŪRINIO SAVITUMO!“

LONDONAS
PAMALDOS DIDŽIOJOJ SAVAITĖJ

Lietuvių bažnyčioje Did. Ketvirtadienį 
šv. Mišios 8 vai. vakare. Did. Penktadienį 
pamaldos su šv. Komunija 3 vai. Did. šeš
tadienį Ugnies, Žvakės ir Krikšto vandens 
šventinimas prasideda 8 vai. vakare, o šv. 
Mišios apie 9 vai. Velykų rytą Prisikėlimas 
8 vai., antrosios Mišios 11 vai. Antrąją Ve
lykų dieną Mišios 11 vai. Velykose vakari
nių pamaldų nebus.

REKOLEKCIJOS
Londono ir apylinkės tautiečiams reko

lekcijos Lietuvių bažnyčioje prasidės Did. 
Ketvirtadienį, kovo 26 d., 10 vai. ryte. Va
kare pamokslas ir šv. Mišios 8 vai. Kiti 
pamokslai bus: Did. Penktadienį 3 vai., 
Did. Šeštadienį 10 vai. ryte ir 8 vai. vaka
re. Užbaigos pamokslai Velykų rytą 8 ir 
11 vai.

Išpažintys klausomos prieš ir po pa
mokslų. Kitu laiku pagal pageidavimą.

Rekolekcijas praves svečias iš Romos 
kun. Dr. Vytautas Kaziūnas, Vatikano ra
dijo lietuvių skyriaus vedėjas.

Tautiečius maloniai kviečiame proga pa 
sinaudoti.

MOKYKLA
Lietuviškoji mokykla po atostogų darbą 

tęsia nuo balandžio 11 d., 2 vai. parapijos 
salėje.

IŠVYKA PRANCŪZIJON
D. Britanijos lietuvių ekskursijai į Pa

ryžių, Liurdą ir Lisieux, kurią rugpiūčio 
mėn. nuo 16 iki 23 d. ruošia „Šaltinis“, 
reikia užsiregistruoti iki balandžio 20 d. 
pas vadovą kun. J. Budzeiką, M.I.C., 21 
The Oval, Hackney R., London, E.9.

Dėl smulkesnių papildomų žinių prašau 
pasitikslinti iš ankstyvesnių pranešimų.

Užsirašiusieji smulkesnius pranešimus 
gaus atskirai.

TRADICINIS MARGUČIŲ BALIUS
Balandžio 4 d. (šeštadienį) Londono 

Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo (Pa
rapijos Salės) patalpose (345A, Victoria 
Park Road, London, E. 9) Londono Moterų 
Šventos Onos Draugija rengia

Tradicinį Margučių Balių 
su įvairia ir įdomia programa, kurios 
metu bus premijuojami margučiai. Visi 
kviečiami kuo gausiau atsilankyti ir kar
tu dalyvauti margučių konkurse!

Pradžia: 8.15 vai. vakaro.

MANCHESTERIS
DĖMESIO JAUNIESIEMS!

Pavasaris jau čia. O kurgi mes per žie
mą kaip meškos miegojom ir nieko neži
nojom, kas aplinkui dedasi?

Bet, štai, Manchesterio jaunieji klubo 
nariai savose patalpose pavasario proga 
balandžio 4 d., šeštadienį, 6 vai. vak., ruo
šia labai įdomų pasilinksminimą, kuriam 
gros E. Lukšaičio jaunoji kapela.

Tad, jaunieji, netingėkit ir pas mus at- 
skubėkit. Sumuštiniai jūsų lauks ir žaidi
mai jus patrauks. Laukiame.

Rengia: Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klubo jaunieji nariai ir narės.

MARGUČIŲ BALIUS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
Velykų pirmąją dieną 5-tą vai. p.p. Klubo 
patalpose rengia

MARGUČIŲ BALIŲ
Labai įdomią programą sutiko pravesti 

K. Steponavičius.
Gražiausieji margučiai bus premijuoja

mi. Šokiams gros jun. E. Lukšaičio džia
zas twistus ir lietuviškus valsus.

Barmanai dabar jau pasiruošę priimti 
svečius ir išalkusius aptarnauti buterbro
dais ir juoda kava, o ištroškusius alučiu 
ir visokiomis kitokiomis gėrybėmis.

Todėl kviečiame vius, ypač jaunimą, ko 
gausiau atsilankyti į margučių balių.

Klubo Valdyba

DERBY
PAMALDOS LIETUVIAMS 

KATALIKAMS
Dėl pasitaikiusių kliūčių rekolekcijos 

nukeliamos į balandžio 11 dieną: 6.30 vai. 
konferencija ir išpažintys. Bal. 12 d., 10.30 
vai. išpažintys ir Mišios.

3GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

GGGGGGGGGGGGGGG

NOTTINGHAMAS

MARGUČIŲ BALIUS

Kovo 30 d., 6 vai. p.p. (antrąją Velykų 
dieną), Ukrainiečių Klubo salėje (30, Ben- 
tick Rd.) rengiamas velykinis pasilinksmi
nimas — Margučių Balius.
_ Margučiams bus skiriamos trys premijos 

•— už gražiausiai išmargintą, už stipriausią 
ir tam, kas greičiausiai suvalgys.

Margučių bus galima gauti ir salėje, bet 
pageidaujama, kad ir patys svečiai atsineš
tų.

Vėliau bus žaidimai, loterija, veiks ba
ras su užkandžiais ir vyks šokiai, kuriems 
grieš du orkestrai.

Kviečiami visi su gražiausiai išmargin
tais ir stipriausiais margučiais.

Skyriaus Valdyba

BELGIJA
LIETUVIAI BELGIJOJ

Kai 1947 metais su šeimomis ir pabėgė
lių menku turtu nešini jie apsistojo maža
jame Europos kryžkely — Belgijoj, jų bu
vo apie du tūkstančiai. Juos laukė sveti
mos prancūzų ir flamų kalbų tarmės ir 
sunkus ir juodas kasyklų darbas.

Bet kiekvienoj kryžkelėj yra keli keliai. 
Vieni pasirinko emigraciją į JAV-es, kiti 
atgal į Vakarų Vokietiją... Belgijos lietu
vių skaičius mažėjo palengva, ir čia tuo 
metu sukurtoji Bendruomenė, švenčianti 
jau septynioliktąsias sukaktuves, skaito 
dar apie tris šimtus žmonių.

Belgijos lietuviai apsiprato palengva ir 
su darbu ir su svetimomis tarmėmis, ta
čiau, smarkiai išsklaidyti po krašto provin 
cijas, po miestus ir bažnytkaimius pagal 
jų darboviečių reikalavimus, jie sunkiai 
pergyveno tėviškės ir savo tautiečių ilgesį.

Bendruomenės centras susiformavo Lie
ge mieste. Ten ruošiamos pamaldos, minė
jimai, leidžiamas kartas nuo karto mažas 
lietuvių biuletenis „Gimtoji Šalis“.

Šiais metais kovo 1 d. iš visų Belgijos 
provincijų susirinko nemažas tautiečių 
skaičius tradicinei ir visiems šventai Va
sario 16-jai paminėti.

Lietuvių kapelionui kun. Danauskui su
sirgus, teko išklausyti Šv. Mišias kaimynų 
belgų minioj. Liege mieste įkurtoj svetim
taučiams salėj lietuviai pagerbė savo tri
spalvę vėliavą, sugiedodami Tautos Him
ną. B.L.B-nės Pirmininkė St. Baltus pa
sveikino svečius, primindama šventės 
prasmę.

Programai suruošti visas pastangas su
dėjo Gailiutė-Spies. Programoje — švel
nios lietuvių tautos dainos ir poezija su
mišo su klasine muzika ir šokiais, praei
ties ir dabarties simbolizacija...

Ilgai po programos lietuviai šnekučiavo
si tarpusavy, dalydamiesi savais rūpes
čiais, užkandžiais ir prisiminimais ir su
šokdami senais laikais išmoktus senus vi
sų mėgiamus valsus ir polkutes.

Kol yra gyvybės, tol' yra vilties.
S. B.

ITALIJA
— Romoje, Laterano Bazilikoje, buvo 

1964.III14 kunigų šventimai. Dideliame 
diakonų būryje buvo ir mūsų 2 tautiečiai 
diakonai: Jonas Gaudzė, buvęs Spacken- 
bergo Gimnazijos mokinys Geestachte, ir 
Vingaudas Damijonaitis, baigęs Vasario 
16-tos Gimnaziją Huettenfelde.

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. AGO 4374

SIUNTINYS NR. 10
10 jardų vienos arba 3 spalvų po 3į jar

do, lygių spalvų, tamsiai mėlynos, juodos, 
rudos, pilkos ar žalsvos, su įaudimais 
kraštuose ALL WOOL MADE IN ENG
LAND, 100 proc, grynos vilnos, — su vi
sais mokesčiais tik 19 sv. 19 šil.

SIUNTINYS NR. 10 A
Toks pat kiekis 100 proc. grynos vilnos 

medžiagų, bet be įaudimų kraštuose ir 
juostelėmis, panašių spalvų, tik 16 sv. 16 š.

Prie tų siuntinių jūs dar galite pridėti 
10 sv. svorio ir kitokių mūsų prekių, temo
kėdami tik už prekes. Į azijinę Rusiją — 
15 šil. priedo.

Įvairūs maisto siuntiniai iki 44 sv. svo
rio galimai žemesnėmis kainomis. Pvz., 20 
sv. grynų kiaulinių taukų, 10 sv. smulkaus 
cukraus, 10 sv. ryžių tik 12 sv. 9 šil. 3 p.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Ga
rantuotas pristatymas.

„Mes nenorime, kad tautines mažumos 
valstybėje ištirptų. Anaiptol, mūsų noras 
yra, kad jūs siektumėte ir ugdytumėte sa
vo politinį ir kultūrinį savitumą!“ Taip 
Vasario šešioliktosios minėjimo metu kal
bėjo aukštas vyriausybės pareigūnas.

Anglosaksų kraštuose arba Lotynų Ame 
rikoje, kur mūsų išeivijos dauguma yra, 
toks platus mostas, ugdant tautinių grupių 
savitumą, vargu ar būtų įmanomas. Ci
tuotuosius žodžius tarė Ministerialrat 
(ministerijos tarėjas) dr. Manners per 
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimą 
Stuttgarte. Prisimenant, kad mažumų at
žvilgiu Vokietijos politika praeityje nevi- 
suomet buvo labai simpatiška, šitokią ofi
cialių vokiečių įstaigų laikyseną tenka 
ypač vertinti. Vokiečių įstaigų atstovai 
tautinį mūsų ir kitų mažumų savitumą 
skatina ne vien tiktai žodžiais, bet ir įvai
ria pagalba, nepaskutinėje vietoje ir finan
sine parama. Šitie faktai įsidėmėtini ypač 
tiems Vokietijos lietuviams, kurie, baimin 
damiesi viešųjų įstaigų neprielankumo, 
lietuviškumo vengia ir stengiasi įsilieti Į 
vietinę visuomenę.

Minėjimas, kuriame dr. Manners lietu
vius sveikino, įvyko kovo 8 d. puošniose 
Kursaalio patalpose. 250 žmonių talpinan
ti salė buvo pilna, kitiems teko ir pasto
vėti. Svečių suvažiavo ir iš tolimesnių apy 
linkių — Frankfurto, Memmingeno, Muen- 
cheno. Iš žinomesnių lietuvių visuomeni
ninkų, dalyvavusių minėjime, paminėtini 
VLIKo Vykd. Tarybos Pirmininkas Jonas 
Glemža, Vykd. Tarybos narys dr. P. Kar
velis, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Pir

VOKIETIJA
— Susituokė Ričardas Rederis su Gerda 

Zullyte Hannoveryje.
— Lydija Rederienė išvyksta pasisve

čiuoti pas savo gimines Amerikon.
— Kurtinaitė Helga, mirus tėveliui, 

lankėsi pas savo gimines Hannoveryje ir 
dalyvavo Vasario 16-tos minėjime. Jinai 
pastebėjo trūkumą Lietuvos herbo — Vy
ties. Tą spragą ji pasiryžo užpildyti. Arti
miausiu laiku nupieš Vytį ir įteiks lietu
viams tremtiniams.

— Zigmas Bružas tebesigydo sanatori
joje Erichsegen bei Lehrte. Karpavičius 
pasveikęs grįžo į senelių prieglaudą 
Springe/Deister.

— Narkevičius Leonas gražiai tvarko 
lietuvių sporto klubo „Baltika“ reikalus. 
Estų nepriklausomybės šventės proga pa
sveikino likimo brolius visų Hamburgo 
lietuvių vardu.

— Arvydas Lingė, Jaunutis Klimaitis, 
Ričardas Baliulis ir Kristina šikšniūtė- 
Gentzkow Hamburgo Universiteto studen
tai, pradėjo tarpsemestrines atostogas. 
Daugumas griebiasi darbo, kad galėtų tru
putį užsidirbti geresniems batams ir rū
bams.

— Ričardas Baliulis su Elena Keleryte 
per Velykas tuokiasi. Stud. R. Baliulio 
motina su visais giminaičiais kelia Neu- 
stadte šaunią vestuvių puotą.

— Johansonas Bronius, neseniai pirkęs 
Volksdorfe smuklę, pradeda prasigyventi. 
Vasario 16-tos proga susižiedavo su Kris
tina John. Sutuoktuvės numatomos 1964. 
III.20. Budrys Vladas numato tuoktis su 
Elena Leizaite tuo pačiu laiku.

— Deveikis Jonas ir Stankaitis Gedi
minas, Kanados armijos kariai iš Westfa- 
lien, lankėsi Hamburge pas savo tautie
čius.

— „Baltika“ turi 3 tinklinio rinktines. 
Pirmoji Vyrų Rinktinė žengia, nors ir su 
vienu pralaimėjimu, „Landesligoje“ kaip 
pirmaujanti. Antroji Vyrų Rinktinė būtų 
galėjusi „Stadtligoje“ irgi pirmauti, bet 
dėl kai kurių žaidikų nepareigingumo tu
rėjo keletą kartų be žaidimo perleisti la
bai svarbius taškus kitoms Hamburgo 
miesto rinktinėms. Gaila! Mergaičių Rink
tinė išgyvena krizę, nes kai kurios žaidi- 
kės serga, naujų žaidikių neturime, todėl 
turnyro metu esame priversti atiduoti 
mums nepaprastai svarbius taškus kitoms 
rinktinėms be kovos.

GARSĖJANTI A. VALAITYTĖ

Frankfurt. Anelė Valaitytė, garsėjanti 
šlagerių dainininkė, 4 savaites važinėjo ir 
atliko programą kartu su pasaulio masto 
dainininkais — aktore Marika Roekk, 
Gerhard Wendland, Harold Nielsen ir ki
tomis garsenybėmis įvairiuose V. Vokieti
jos miestuose, Šveicarijoj (Zuerich, Bern, 
Basel), Luksemburge ir Strasburge. Da
bar vėl yra grįžusi į Frankfurtą ir toliau 
dirba pašto tarnyboje.

MINĖJIMAI

Hannoveryje: Reikia pagirti vietos lie
tuvius, kad jie šiemet labai gausiai susi
rinko į minėjimą. Buvo jaučiama, kad 
šiai brangiai šventei buvo ilgai ruoštasi.

Šv. Juozapo bažnyčioje buvo atlaikytos 
Tautos intencija Šv. Mišios ir pasakytas 
atitinkamas pamokslas, sugiedota „Kurs 
kentėjai už mus kaltus“ ir „Marija, Mari
ja“, sukalbėta speciali malda už Lietuvą. 

mininkas Jonas Norkaitis ir kiti. Dalyva
vo ir kitų tautinių mažumų atstovai — lat
viai, estai, vengrai, ukrainiečiai, baltgu- 
džiai. Valstybės sekretoriui S. Schwarzui 
atvykti negalint, jam atstovavo minėtasis 
dr. Manners. Malonu, kad minėjime daly
vavo ir gražus būrys buvusiųjų Lietuvos 
vokiečių.

Trumpu žodžiu minėjimą atidarė Stutt- 
garto Lietuvių Bendruomenės Pirminin
kas A. Šukys. Pagrindinę paskaitą skaitė 
žinomas mūsų muzikas, laikraštininkas ir 
autorius Valteris Banaitis. Pagrįsdamas 
naujais vokiečių istoriniais šaltiniais, pa
skaitininkas naujoje šviesoje ir netrafare- 
tiškai apibūdino politinius santykius pir
mojo pasaulinio karo pabaigoje, lėmusius 
ir Vasario šešioliktosios akto pasisekimą 
arba nesėkmę.

Politinių mūsų veiksnių vardu susirin
kusius sveikino dr. P. Karvelis. Savo žo
dyje dr. P. Karvelis prisiminė prieš kelias 
dienas staigiai mirusį VLIKo Prezidiumo 
Pirmininką dr. Antaną Trimaką. Susirin
kusieji velionį pagerbė atsistojimu. Be to, 
minėjimą sveikino ministeris R. Liepinš 
latvių vardu, pirmininkas W. Toellasson 
estų vardu, A. Grinienė Muencheno lietu
vių vardu ir Ministerialrat dr. Manners. 
Sveikintojus susirinkusiems pristatė R.E. 
Maziliauskas.

Meninė minėjimo dalis prasidėjo Jonke
liu ir Oželiu, kuriuos pašoko Vasario 16 
gimnazijos tautinių šokių grupė. Marija 
Panse-Simaniūkštytė padainavo tris lietu
vių liaudies dainas. Po žaismingai sušok
tų Kubilo ir Lenciūgėlio solistė išpildė dar

Parapijos salėje buvo iškilmingas ak
tas, kuriame dalyvavo apie 60-70 asmenų. 
Salėje buvo šalta ir labai kukliai papuoš
ta. Minėjimą atidarė vietos kolonijos pir
mininkas V. Šukys, o trumpą pranešimą 
padarė J. Vagneris. Pagrindinę kalbą pa
sakė Dr. Jonas Norkaitis ir informacinių 
žinių žiupsnelį pabėrė vokiškai. Meninę 
dalį atliko bosas Stasys Citvaras, padai
nuodamas su dideliu įsijautimu keletą lie
tuviškų ir vokiškų dainų. Jam akompana
vo estė Silvija Lemke. Protarpiais stud. 
A. Lingė paskaitė V. Kudirkos „Lietuvos 
tilto atsiminimus“, „Ne tas yra didis“ ir 
„Labora“. Latvių vardu Hannoverio lietu
vius sveikino A. Bračas ir Hamburgo lie
tuvių vardu kun. V. Šarka. Minėjimas 
baigtas žuvusiųjų pagerbimu ir Tautos 
Himnu. Vėliau pereita Į vieną svetainę iš
gerti kavos ir pasižmonėti. Jau seniai to
kio gražaus minėjimo Hannoverio lietu
viai nėra turėję. Visi dalyviai buvo paten
kinti išgirdę gražų lietuvio solisto balsą ir 
meniškai perteiktas dainas. Jam nesigailė- 
tė ilgų „katučių“.

Lebenstedte: Minėjimui buvo mažai pa
siruošta. Nesitikėta, kad jis iš viso galėtų 
būti. Naujai išrinktoji valdyba nedrįso 
imtis atsakomybės. Nebuvo tinkamos sa
lės, nebuvo ir gero instrumento, kuris bū
tų tikęs akompanimentui. Tad teko apsi
riboti tuo, kas pagal galimybes buvo įma
noma. Bažnyčioj buvo atlaikytos pamal
dos, kurių metu solistas Stasys Citvaras 
davė religinės muzikos koncertą, o kun. V. 
Šarka sukalbėjo maldą už Lietuvą ir už 
jos sūnus bei dukras. Paskiau parapijos 
salėje 40 lietuvių išklausė Dr. Jono Nor- 
kaičio paskaitos. Salė buvo graži, bet vi
siškai nepapuošta jokiu lietuvišku ženklu. 
K. Masiliūnas padalijo VLIKo atsišauki
mo lapelius ir padarė trumpą pranešimą. 
Minėjimas buvo užbaigtas Lietuvos 
Himnu.

Neustadte: čia matomas nuolat lietu
viškas vieningumas kultūrinėje veikloje. 
Nedaug čia daroma, bet kas daroma, tai 
tikrai gerai ir pavyzdingai. Lietuvos Ne
priklausomybės šventė buvo paminėta pa
maldomis bažnyčioje ir jaukiu lietuvišku 
pobūviu parapijos salėje prie šventiškai 
padengtų stalų, jaukioje šeimyniškoje nuo 
taikoje. Minėjimas prasidėjo skania arba
tėle su pyragaičiais, kuriuos paruošė tik 
dvi nenuilstamos moterys: Matilda Petke
vičienė ir M. Simanavičienė. Kun. V. Šar
ka sukalbėjo maldą ir tarė sveikinimo žo
dį. Vasario 16-tos prasmę lietuviškai ir vo
kiškai aiškino Jurgis Grunovas, deklama
vo Birutė Grovaitė, sveikinimo žodį tarė 
vietos vok. klebonas Tiessmeier, visi da
lyviai sugiedojo Lietuvos Himną, o stud. 
Ričardas Baliulis pravedė dainas. Buvo 
labai gera, gražu, įdomu, jauku ne tik 
mums patiems, bet ir mūsų svečiams vo
kiečiams. Dalyvavo apie 50 asmenų.

Čia nedaug lietuvių, bet jie gražiai mo
ka savo šventes švęsti, organizuoti kapų 
tvarkymą, ligonių lankymą, numirėlių lai
dojimą. Daugelis lietuvių mielai skaito 
lietuvišką spaudą ir gyvai interesuojasi 
lietuvišku gyvenimu. Valio Neustadto lie
tuviai!

STUTTGARTO LIETUVIAI
— Meilutė Baublytė, steinhaldeniškė, 9 

mėnesių amžiaus, yra jauniausia Stuttgar- 
to LB narė. Meilutės senelis jos vardu 
įmokėjo solidarumo mokestį už 1964 
metus.

— Tuebingeno universitete studijas tę
sia lietuviai V. Bartusevičius, luebeckie- 
tis, ir O. Hermanaitė, muenchenietė.

— Kun. V. Goras, nuolat gyvenąs Ro

tris damas. Dainininkei akompanavo mu
zikas Darius Lapinskas. Meninė dalis bu
vo baigta Malūnu. Programą dalyviams 
pranešinėjo Asta Glemžaitė.

Susirinkusieji solistės išklausė su tikrai 
dideliu nuoširdumu ir dėmesiu, po kiek
vieno išėjimo negailėdami gausių katučių. 
Meninį dainininkės vertinimą paliekant 
žinovams, reikia pabrėžti, kad Marijos 
Panse-Simaniūkštytės dainavimas liko tik
ra estetine puošmena.

Kitataučių tarpe mūsų tautiniai šokiai 
visuomet turi nemažą pasisekimą. Ir šiuo 
atveju žaismingai ir apipavidalintai atlikti 
mūsų gimnazistų šokiai žiūrovų buvo šil- 
tai priimti. Pasigirsta balsų, kad Vasario 
16 gimnazijos tautinių šokių grupė perne
lyg dažnai dalyvauja viešuose pasirody
muose ir todėl gimnazistai yra per daug 
varginami. Iš kitos pusės tvirtinama, kad 
ir svetimtaučiams mūsų šokiai pradeda 
nusibosti. Gal tose nuomonėse glūdi ir da
lis tiesos, bet šiandieną lietuvių viešuo
siuose pasirodymuose būtų sunku įsivaiz
duoti mūsų tautinių šokių nebuvimą, o 
gausios katutės liudija mūsų šokėjų popu
liarumą.

Po minėjimo, atsisveikindamas su ren
gėjais, Stuttgsrto estų pirmininkas W. 
Toellasson pasakė: „Su politika kultūros 
nepadarysi. O su "kultūringa programa 
galima ir politinių tikslų pasiekti. Jus, lie
tuviai, šiandieną šį tą laimėjote!“ Jeigu 
panašius įspūdžius išsinešė daugumas mi
nėjimo dalyvių — minėjimą tektų laikyti 
pasisekusiu.

R. E. Maziliauskas

moje, vasario pradžioje lankėsi Stuttgarte.
— Dr. A. Gerutis, pasiuntinybės patarė

jas, sausio pabaigoje iš Šveicarijos buvo 
atvykęs į Stuttgartą, kur dalyvavo Baltų 
Draugijos Valdybos posėdyje.

— Jonas Glemža. VLIKo Vykd. Tary
bos Pirmininkas, sausio 20 d. šventė 77- 
tąjį gimtadienį. Bendradarbių ir bičiulių 
buvo nuoširdžiai pasveikintas.

— Kun. Dr. Jonas Petraitis, Stuttgarto 
lietuvių katalikų klebonas, gyvena Mem- 
mingene, kur yra vietinės LB apylinkės 
pirmininku. Populiarusis klebonas dėl nuo 
tolių tik rečiau tegali apsilankyti Stutt
garte, kur jį prireikus pavaduoja kun. K. 
Senkus.

— Genė Repšienė, Stuttgarto LB Valdy
bos kasininkė ir Moterų Klubo pirminin
kė, dvi savaites išgulėjo ligoninėje, kur 
jai buvo padaryta nelengva operacija.

— Dr. Povilas Rėklaitis, senas stuttgar- 
tietis, šiuo metu besirausiąs Marburgo 
universiteto archyvuose, vasario pabaigo
je lankė senąją savo „gimtinę“ Stuttgartą.

— Ingrida Suokaitė, ludwigsburgiete, 
Vasario 16 Gimnazijos auklėtinė, antrus 
metus Stuttgarte studijuojanti tapybą, ga
vo stipendiją ir ateityje meno studijas tęs 
Muenchene.

— Marija Panse-Simaniūkštytė, karls- 
ruhietė, nepailstanti lietuviškų koncertų 
talkininkė, vasario 13 d. lankėsi Stuttgar
te, kur su muziku Darium Lapinsku repe
tavo lietuviškas dainas.

— Kun. K. Senkus, hallschlagietis, va
sario pradžioje apyl. lietuviams katali
kams išsiuntinėjo religinių minčių ben- 
dralaiškį.

— Klebonas J. Stanaitis, backnagietis, 
pastorizacijos darbe turi nugalėti nema
žus nuotolius. Jo vadovaujama lietuvių 
evangelikų parapija apima Wuerttember- 
gą ir dalį Bavarijos.

— Aleksandras Šukys, Stuttgarto LB 
pirm., po ilgesnės pertraukos (4 metų) va
sario 29 dieną vėl atšventė savo gimta
dienį.

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, 5 Koeln-Kalk, 
Dieselstr. 40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.
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