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Mirė Min. B. K. BALUTIS
XXII metai

LEISKITE PRIMINTI!
A. .1. GOLDBERGO ATSAKYMAS SOVIETAMS

Gruodžio 30 d. rytą Londone mirė B. K. 
Balutis. Ilgo amžiaus našta išvertė didžiulį 
lietuvišką ąžuolą — Bronių Kazį Balutį, 
mūsų laisvosios Lietuvos Ministerį, vieną 
tų šiandien jau nedaugelio sargybinių - 
diplomatų, kurie tebeneša valstybinio tęs
tinumo žibintą, ir DBLS garbės narį.

Sulaukęs pavydėtinai gilios senatvės, da
bar jau dažniau ligos kankinamas, Minis- 
teris B. K. Balutis dar paskutinėmis savai
tėmis gyvai tebesidomėjo visais lietuviš
kais reikalais, o ypač Lietuvos bylos klau
simais. Kai neseniai jį aplankė į Londoną 
užsukęs VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas. 
Ministeris viskuo domėjosi, ir besikalbant 
besitariant trumpas vizitas išvirto į ilgą 
nepabaigiamą pokalbį.

Valstybiniam ir diplomatiniam darbui 
B. K. Balutis paskyrė didžiausią savo gy
venimo dalį. Ligi tol dirbęs laikraštininko 
ir visuomenininko darbą, 1918 m. kovo 
mėn. jis buvo aktyvus Amerikos lietuvių 
seime New Yorke. Jau ligi tol vykdytai
siais savo darbais patraukęs lietuvių dė
mesį, nuo to seimo jis paskui ir buvo pa
šauktas dirbti valstybinio atsakingo darbo. 
Kai Paryžiuje prasidėjo taikos konferen
cija, Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba 
pasirinko jį kaip tinkamiausią žmogų at

Lietuvos Pasiuntinybė su giliu liūdesiu praneša, kad
1967 m. gruodžio 30 dieną po sunkios ligos mirė

BRONIUS KAZYS BALUTIS,
Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir {galiotas Ministeris 
D. Britanijai, gimęs 1879 m. gruodžio 29 dieną Seirijuose.

Velionies kūnas bus pašarvotas trečiadienį, sausio 3 d., 
Lietuvos Pasiuntinybėje, o sausio 4 d. bus pervežtas į 

Londono liet. šv. Kazimiero bažnyčią, kur sausio 5 dieną, 
10 vai. ryto, bus atlaikytos už jį gedulingos pamaldos.

Laidotuvės įvyks tą pat dieną St. Patrick katalikų 
kapinėse Leytonstone.

stovauti Lietuvos reikalams toje konferen
cijoje, kur jis dirbo kartu su inž. E. Gal
vanausku ir P. Klimu. Tas laikas buvo de
ramai sunaudotas — savo sugebėjimus B. 
K. Balutis paskyrė Lietuvos reikalų pro
pagandai anglų ir prancūzų spaudoje.

Baigėsi konferencija, ir B. K. Balutis 
1920 m. buvo pakviestas į Kauną, kur pra
dėjo dirbti užsienio reikalų ministerijoje 
ypač svarbiems reikalams valdininku, o 
nuo tų pat metų kovo 1 d. — politikos de
partamento direktoriumi. Darbų iš tiesų 
jam teko atlikti ypatingų, štai 1920 m. jis 
atstovauja Lietuvai derybose su lenkais 
dėl belaisvių pasikeitimo. Tais pat metais 
jis dar veda derybas su latviais dėl sienų 
nustatymo, paskui vadovauja deryboms su 
rusais lenkų-rusų karo metu, paskui dar 
dvejoms deryboms su lenkais, kurių pas
kutiniosios baigėsi vadinamąja Suvalkų 
sutartimi, tuoj lenkų sulaužyta. Tai juk 
buvo pirmieji nepriklausomos Lietuvos 
metai, kupini visokiausių nesusipratimų ir 
derybų, ir B. K. Balutis ilgainiui pasidaro 
patyręs derybininkas, ginąs Lietuvos rei
kalus. Todėl jis 1921 m. dalyvauja kaip 
Lietuvos atstovas tarptautinėje komisijo
je, kuri svarstė Vilniaus plebiscito klausi
mą, 1920-1922 m. atstovu derybose su Tau

tų Sąjungos kontrolės komisija. 1924 ir 
1926 m. Lietuvos delegacijos nariu Tautų 
Sąjungos visumos susirinkime. Kai reikėjo 
sutvarkyti Klaipėdos krašto klausimas, jis 
1923 m. buvo Lietuvos delegacijos narys 
derybose su ambasadorių konferencijos 
nariu Normanu Davisu, 1924 m. delegaci
jos narys derybose su Latvija ir Estija dėl 
tarpusavio santykių sutvarkymo ir ekono
minės unijos sudarymo. 1928 m. Lietuvos 
delegacijos pirmininkas derybose su Len
kija, kai buvo svarstomi politiniai reikalai 
ir skaičiuojami želigovskiados padarytieji 
nuostoliai.

Pirmaisiais darbo užsienių reikalų mi
nisterijoje metais (1920 m. lapkričio 27 d.) 
jis jau viceministeris. 1921 m. kovo 1 d. 
paskiriamas vakarų departamento direkto
riumi, o nuo 1927 m. balandžio 27 d. — mi
nisterijos generaliniu sekretorium. Val
džios Lietuvoje keitėsi, su jomis keitėsi ir 
aukštieji pareigūnai, bet B. K. Balutis dėl 
savo patyrimo visiems buvo nepakeičia
mas.

Kai vyriausybė nutarė sustiprinti santy
kius su JAV, kas gi ten būtų labiau tinka
mas lietuvis buvęs, jeigu ne B. K. Balutis! 
Dėl to 1928 m. liepos 1 d. jis ten skiriamas 
nepaprastu pasiuntiniu ir įgaliotu ministe- 
riu. 1929 m. jis pasirašė arbitražo ir kon- 
siliacijos sutartį tarp Lietuvos ir JAV.

Ilgiausia kaip diplomatas jis išbuvo Bri
tanijoje. Paskirtas čia 1934 m. birželio 1 
d., išgyveno tarp abiejų kraštų žydėjimo 
laikus, kai įvairios ekonominės Lietuvos 
įmonės skyrė savo atstovus — į Britaniją 
plaukė Lietuvos prekės. Čia B. K. Balutis 
su savo bendradarbiais išgyveno sunkius 
karo metus ir tą daugiau kaip 20 metų lai
kotarpį po karo, kai sovietai įsigalėjo Lie
tuvoje ir Maskva pradėjo reikšti net ir Bri
tanijai savo reikalavimus. Taip, sunkūs 
buvo ir tie pokario metai, nes ir pats B. K. 
Balutis yra sakęs: „Be laisvės viskas sun
ku, su laisve — viskas lengva“.

Britanijos lietuviams jis buvo tikras glo
bėjas ir patarėjas, ypač rūpinęsis didžiau
sia bendrine organizacija—DBLS, jos dar
bais ir pasiekimais. Kai sekėsi varyti lie
tuvišką vagą — jis su visais džiaugėsi; kai 
kur nors užkliūdavo reikalas — jis liūdė
jo, o savo autoritetingais patarimais sten
gėsi, kad vėl būtų sukama j tiesų kelią.

GEDULO SAVAITĖ

Lietuvos Įgaliotam Ministeriui D. Brita
nijai ir Olandijai B. K. Balučiui mirus, D. 
Britanijos Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba skelbia vienos savaitės gedulą, prade
dant gruodžio 30 diena.

Visos organizacijos prašomos prisilaiky
ti gedulo.

PLB Valdyba

Septynios DIENOS
Padėtis keliuose pagerėjo

1967 m. Kalėdos buvo pirmosios tokios, 
kai veikė įstatymas, reikalaująs išgėrusius 
pūsti kvapą ir parodyti, kiek jie yra išgėrę.

Dėl to per 4 pirmąsias Kalėdų atostogų 
dienas Britanijos keliuose žuvo tik 86, o 
tai reiškia 50 mažiau negu per tokį pat 
laiką 1966 m.

Kinijos bomba
Kalėdų metu Kinija išsprogdino šeštąją 

savo atominę bombą.
Ji buvusi ypač „nešvarios“ rūšies. Iš

bandytas buvęs vidutinio nuotolio raketų 
smaigalys.

Prezidento pasimatymas
JAV prez. Johnstonas, apsilankęs Aust

ralijoje į žuvusiam min. pirmininkui pa
minėti pamaldas, ten pasimatė su Britani
jos min. pirm. Wilsonu, vėliau buvo susto
jęs kituose kraštuose ir ilgiau kalbėjosi 
Vatikane su popiežium Paulium.

Popiežiaus kalba
Kalėdinėje kalboje popiežius Paulius pa

sisakė už taiką Vietname.
Jis pasisiūlė pabūti taikos tarpininku.

Nesutardami nutarė
Europos Ekonominę Bendruomenę su

daro 6 kraštai. 5 yra už tai, kad į tą EEB 
įstotų dar Britanija ir kiti kraštai, tik 
Prancūzija priešinasi.

Tačiau šįkart visi sutarė, kad Britanija 
dar netinka įstoti.

„Antiagresinių“ Sovietų Sąjungos šūkių 
veidmainingumas tapo dar kartą viešai 
apnuogintas pačiame Jungtinių Tautų Vi
suotiniame Susirinkime, šį kartą — įsak
miu parodymu į Sovietų Sąjungos pasiel
gimą su Baltijos valstybėmis. Tai atsitiko 
lapkričio 28 dieną, ir tai padarė Jungtinių 
Valstybių ambasadorius Arturas J. Gold- 
bergas. Jis prabilo apie tai — anot po pa
ties pareiškimo —Sovietų užsienių reikalų 
ministro Kuznecovo išprovokuotas.

— Leiskit man priminti keletą faktų 
apie Sovietų Sąjungą, — tarė A. J. Gold- 
bergas: — Maždaug ištisą kartos amžių, 
anot p. Kuznecovo, Sovietų Sąjunga gal ir 
buvo uoliausia agresijos apibrėžimų siūly
toja. Iš tiesų, net seniau kaip siekia kartos 
amžius, Sovietų Sąjunga jau buvo patei
kusi formalų agresijos apibrėžimą tarptau
tiniame forume, Tautų Sąjungoj. Paskui, 
1950 metais, ji pateikė panašų pasiūlymą 
(Jungtinių Tautų) Visuotiniame Susirin
kime. Nurodė kelias rūšis veiksmų, laiky
tinų agresija. Suskaičiavo penkiolika agre
sijos pasiteisinimų, laikytinų negaliojan
čiais. Neseniai ji vėl pasirodė su dar viena 
versija, išskaičiuodama šešiolika būdingų 
agresijos vykdymo priemonių ir suskirsty
dama jas į penkias skirtingas rūšis.

— Dabar pasižiūrėkim, kaip ši didžioji 
aiškintoja kas tai yra agresija pati elgėsi

NEAIŠKUS AUKSO SKIRSTYMAS
Baltijos valstybių depozitų D. Britanijo

je klausimo praktinis sprendimas vykdo
mas neviešai. Tą liudija vyriausybės atsto
vo atsakymas vienam parlamento nariui 
(sir T. Beamish) į paklausimą, kokiu pa
grindu sutikta atsisakyti nuo britų preten
zijų Sovietų Sąjungai dėl jos 1940 metais 
Estijoj, Latvijoj ir Lietuvoj konfiskuoto jų 
turto, kai tuo tarpu Baltijos valstybių pri- 
klausiniai Jungtinėj Karalijoj konfiskuo
jami ir naudojami atlyginti britams So
vietų Sąjungos kreditoriams. Dar buvo 
klausta, kokia tų abiejų šalių pretenzijų 
apimtis, įskaitant palūkanas.

Vyriausybės atstovas (Goronwy Ro
berts) atsakė raštu (Hansard, lapkr. 20, 
1967, Vol. 754. c. 224):

„Jos Didenybės vyriausybės susitarimo 
pagrindas dėl vasario 13 dienos bendrame 
pareiškime nurodytojo atsiskaitymo buvo 
susirūpinimas interesais Jungtinės Karali
jos ieškovų, kurie daug metų laukia ir ku
rių vardu vyriausybės viena po kitos de
rėjosi jau nuo 1959 metų.

Kaip mano gerb. kolega parlamentinis 
pasekretoris jau vasario 27 d. (Vol. 742, 
c. 16-17) yra pareiškęs gerb. atstovui iš 
South Angus (p. Bruce-Gardyne), tų bet 
kurios šalies ar kurios paskiros rūšies pre
tenzijų dydžio atskleidimas šiuo metu bū
tų klaidinantis“. (E)

Amnestija nedideliam skaičiui
Graikijos vyriausybė paleido nedidelį 

skaičių politinių imtinių iš kalėjimų ir sto
vyklų. Tarp jų yra ir žymių krašto žmonių.

Prieš režimą nuolat kalbėjusi buvusi 
laikraščių leidėja Vlachos pati pabėgo ir 
pasiekė Britaniją.

Dabar didžiausias Graikijos vyriausybės 
rūpestis yra, kaip parsikviesti atgal kara
lių, kuris po nepasisekusio sukilimo pabė
go į Italiją.

Pareiškimų karas
Gruodžio 8 d. Sov. Sąjunga įteikė V. Vo

kietijai notą, kurioje skundžiamasi dėl 
„nerimą keliančių politinių reiškinių“.

Savo atsakyme V. Vokietija nurodo, kad 
vien per 1967 m. buvo gautos kelios tokios 
notos, kuriose kaltinama militarizmu ir 
neonacizmu, bet tomis notomis padėtis ne
pataisoma. Jomis tik kišamasi į kitos vals
tybės reikalus, nepaisant tarptautiškai 
įprastos tvarkos.
Riaušės dėl kalbos

Madraso valstijoje, Indijoje, vyksta riau
šės dėl to, kad oficialioji kalba padaroma 
hindi kalba.

Plėšiama ir deginama parduotuvės, ban
kai, traukiniai.
Ginklai Izraeliui

JAV pristatė Izraeliui dalį lėktuvų, ku
rie buvo parduoti dar prieš birželio mėn. 
karą su arabų kraštais.

Izraelis tvirtina, kad sovietai Egiptui da
bar pristatė jau daugiau kaip 200 lėktuvų. 

tos pačios kartos amžiaus būvyje, matuo
dami tą elgesį jos pačios Jungtinėms Tau
toms siūlomais apibrėžimais.

1933 metais Sovietų Sąjunga įrašė savo 
siūlytą agresijos apibrėžimą į nepuolimo 
sutartį su Estija. Lietuva ir Latvija. O po 
septynerių metų tos valstybės tapo jėga 
okupuotos ir inkorporuotos į Sovietų Są
jungą.

Ambasadorius Goldbergas toliau pami
nėjo eilę kitų Sovietų Sąjungos pasielgi
mų, kurie, pagal jos pačios teikiamus ag
resijos apibrėžimus, yra aiškūs agresijos 
veiksmai.

— Tai kas belieka iš apibrėžimų? — 
tęsė Amerikos ambasadorius: — Sovietų 
Sąjunga, ta didžioji apibrėžėja, atrodo kal
banti, lyg tasai Kuprius Neūžauga Alisai 
Stebuklų šaly: „Kai aš tariu žodį, tai jis 
reiškia tiek, kiek aš noriu, — nei mažiau, 
nei daugiau. Svarbu, kas pasirodys stip
resnis, štai ir viskas“...

— Pone pirmininke, — griežtai pareiškė 
ambasadorius Goldbergas: — Ne tai svar
bu, kas pasirodys stipresnis. J. Tautų Or
ganizacija yra pagrįsta visų valstybių su
verenine lygybe, stiprių ir silpnų, didelių 
ir mažų. Ji skirta užtikrinti mažoms bei 
silpnoms valstybėms galimybę saugiai gy
vuoti šalia savo stipresniųjų kaimynių.

— Jei agresijos apibrėžimas turi tarnau
ti šiai pagrindinei sampratai, tai turi būti 
toks, kad mums visiems reikštų tą patį, ne
paisant nei ideologijos, nei galybės, nei po
litinių interesų. Nes visų mūsų svarbiau
sias tikslas yra, bent turėtų būti, taika. 
Kartoju, Jungtinės Valstybės yra prieš 
agresiją, bet kokią, bet kur, bet kada.

(ELTA)

DELEGACIJA PREZIDENTŪROJE

Gruodžio 6 d. Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentūroj lankėsi Amerikos Lie
tuvių Tarybos delegacija. Prezidento var
du delegaciją priėmė viceprezidentas H. 
H. Humphrey.

Apie pusvalandį trukusiame pasikalbėji
me buvo aptarti delegacijos pateiktame 
memorandume išdėstytieji dalykai.

Šalia patikinimų apie Amerikos lietuvių 
lojalumą šiam kraštui, apie pritarimą J. 
A. V. tarptautinės politikos linkmei ir gilų 
dėkingumą už tvirtą Jungtinių Valstybių 
vyriausybės nusistatymą niekad nepripa
žinti sovietinės okupacijos Lietuvoj, Ame
rikos Lietuvių Taryba memorandume krei
pė prezidento dėmesį į artėjančią Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 50 metų su
kaktį ir prašė prezidento pritarimo, kad ir 
Jungtinės Valstybės prisidėtų prie tos su
kakties atžymėjimo — kad išleistų tai su
kakčiai paminėti skirtą Jungtinių Valsty
bių pašto ženklą.

Delegacijai vadovavo ligšiolinis Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmininkas Anta
nas Rudis. Delegacijoj buvo T. Blinstru- 
bas, P. Dargis, kun. P. Garšva, P. Grigai
tis, M. Rudienė, J. Stukas, M. Vaidyla ir 
Amerikos Lietuvių Bendruomenės Tary
bos prezidiumo pirmininkas J. Kapočius.

(E)

Niekas nenori pirkti
Apie 30 m. sovietams išdirbęs britų žval

gybos pareigūnas Philbys parašė atsimini
mus ir norėtų parduoti Vakaruose, bet nie
kas nenori pirkti.

Net ir britų komunistų laikraštis „Mor
ning Star“ atsisakė, pasmerkdamas atsi
minimų autorių kaip išdaviką ir patį šni
pinėjimą.

Jo atsiminimai kompromituotų britų 
žvalgybą ir pasitarnautų sovietams.

Holtas paskendo
Išėjęs jūron prie Melbourne plaukioti, 

paskendo Australijos ministeris pirminin
kas Holtas.

Velionies lavonas nebuvo surastas.

DBLS V-ba ir Liet. Namų B-vės direkcija 
giliai liūdi dėl DBLS Garbės Nario, 

visuomenės veikėjo, kovotojo dėl Lietuvos 
nepriklausomybės, diplomato, Lietuvos 

Nepaprasto Pasiuntinio ir Įgalioto 
Ministerio D. Britanijai

BRONIAUS KAZIO BALUČIO
mirties ir nuoširdžiai užjaučia dėl 

skaudaus nuostolio Lietuvos Pasiuntinybės 
personalą ir velionies dukterį bei 

artimuosius
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Šie metai, kaip ir kiekvieni kiti, turės 
įvairių' sukakčių ir sukaktininkų. Vienais 
atvejais tai bus apvalios, įprastos minėti 
sukaktys, kitais ne tokios įprastos.

Sausio mėn. bus visa eilė sukakčių, susi
jusių su Klaipėdos kraštu. 1923 m. sausio 9 
d. Klaipėdos krašto lietuviai, su didžiosios 
Lietuvos savanorių talka, sukilo prieš 
anuomet ten tvarką palaikiusius prancū
zus. Tų pat metų sausio 15 d. sukilėliai pa
ėmė Klaipėdą, sausio 19 d. Klaipėdos kraš
to atstovų suvažiavimas Šilutėje nutarė 
prisijungti prie Lietuvos, o sausio 20 d. 
Lietuvos kariuomenė įžygiavo į Klaipėdą. 
Nuo visų tų įvykių sukanka 40 metų.

1918 m. sausio 18 d. mirė draudimo lai
kų knygnešys Jurgis Bielinis - Bieliakas 
(prieš 50 metų).

Vasario mėn. pats svarbiausias įvykis — 
nepriklausomybės akto pasirašymas 1918 
m. vasario 16 d. šios sukakties ženkle 
vyksta ir patys šie metai su užsimojimu šį 
ir tą padaryti, kad priartėtų laisvė.

■ .Tą mėnesį dar sukanka 85 metai, kai 
pradėjo eiti J. Basanavičiaus ir kitų lei
džiamoji „Aušra“ (1883 m. vasario 21 d.), 
30 m. nuo rašytojo Aleks. Dambrausko - 
Jakšto mirties (mirė 1938.11.19) ir 60 m. 
nuo žymiojo kalbininko Kazimiero Jau- 
naus mirties (mirė 1908.11.25).

Kovo mėn. sueina 50 m. nuo Didžiojo 
Lietuvių Seimo New Yorke, kuris įvyko 
1918.IIL 13-14 d.d. ir kuriame dalyvavo 
1200 delegatų. Seimas atkreipė į save Ame
rikos spaudos ir visuomenės dėmesį ir rei
kalavo turėti Lietuvos atstovus Taikos 
konferencijoje.

Vladas šlaitas

BE TAVĘS

Po to,
kai tu mane palikai,
man atrodė,
lyg pats dangus mane būtų palikęs,
lyg pats gyvenimas mane būtų palikęs.
Och, kaip sunku susirasti širdžiai paguo

dos
be tavęs, mano miela.

K. BARĖNAS

ATOSTOGOS
Tuos septynerius metus Juozui Drabišiui su 

mažais pakeitimėliais istorija kas savaitė kartojosi. 
Kas savaitė jis dirbo po penkias su puse dienos, o 
savaitgaliais sėdėjo Intrighamo Lietuvių Savišalpi- 
nėje ir gurkšnojo. Apie stalą ne visada būdavo tie 
patys žmonės, ir jis kartais išeidavo tik apygirtis, o 
kartais visiškai be filmos ir tik vieną vienintelį kartą 
iškūlė langą, kai koridoriuj susistumdė su gėrimo 
bendru ir buvo išmestas už durų. Tada kelias savai
tes gurkšnojo angliškose Dodswoodo smuklėse.

Šiokiom dienom užsukdavo vakarais į kiną ar
ba į apylinkės barą, ir taip bėgo savaitės ir metai, ir 
jau paausiuose po truputį plaukai pradėjo žilti. Tre
čiaisiais šitokio gyvenimo metais toje pat Savišalpi- 
nėje buvo susipažinęs mergaitę, bet ir ta dingo jam 
iš akiračio. Kartą jis nenuėjo į pasimatymą, nes pra- 
silinksmino prie stiklo ir užmiršo. Kitą kartą atėjo 
laiku, bet nepajėgė tiesiai galvos nulaikyti. O po 
dviejų mėnesių nesimatymo išgirdo iš gėrimo drau
gų, kad jo Aldona jau nutekėjusi į Londoną. Kitos 
jis nebesusirado jau, todėl metai iš metų ir kartojo 
tą pilką kasdienybės istoriją, aluj ir spiritiniuose gė
rimuose pamirkomą. Tik vasarą, kai fabriką užda
rydavo atostogų metui, Drabišiui užeidavo labiau 
neramios dienos. Prasiskirstydavo gėrimų draugai, o 
namie šeimininkai pradėdavo labiau kištis į jo gy
venimą. Pirmųjų metų sekmadieniais jie primindavo 
Drabišiui bažnyčią, bet čia jis buvo pavyzdingas vy
ras. O jei jis gerdavo, tai šeimininkams nerūpėjo, 
nes ir jie mėgdavo barą, stiklą ir linksmybę. Bet ar
tės jau vasara, sušils oras, pagražės dienos, ir išlįs 
dažniau iš debesų saulė, tai Drabišis ir jaučia sun
kumą ant širdies, nes šeimininkai jau ir pradės klau
sinėti jį:

— Tai kur, Džio, važiuosi atostogų?
Toli dar tos atostogos, patys šeimininkai vaka

rais dar tebesėdi prie liepsnojančio židinio, bet sau
lė, va, pavasariška ir debesies nebepridengta, tai jie 
nuolat ir kalba apie atostogas ir po truputį taupo 
joms pinigus.

— Niekur nevažiuosiu, — sako Drabišis.
Tai buvo Drabišio pirmųjų metų atsikalbinėji

mai, kai šeimininkai ruošėsi į Blackpoolį. O kitais 
metais jie pavažiavo į Valijos pajūrį, trečiais aplan
kė ežerų rajoną, paskui buvo Londone, vėl Valijoj,

o Drabišis atsakinėjo vis tais pačiais žodžiais, ken
tėjo gėdinimus, bet niekur nevažiavo.

Šiais aštuntaisiais metais jis pradėjo jausti va
saros meto nykumą jau labai anksti. Vėliau užėjo 
karščiai, ir net Savišalpinės bare, rodos, šįkart sun
kiau būdavo pakęsti tą girton kakton iššokusį pra
kaitą. Lyg tyčia prieš pat atostogas bent du kartus 
iš eilės jis atsidūrė namuose toks girtas, kad, rodos, 
jei rytojaus dieną sakytų kas nors „Drabiši, taigi tu 
žmogų užmušei!“, tai jis nė nenustebtų. Kas čia ži
no, ką žmogus be atminties galėjo padaryti! Po tų 
kartų, rodos, kiekvienas Dodswoodo policininkas 
praeidamas pradėjo į jį žiūrėti. Žmogaus gal ir neuž
mušė tom paties girtumo valandom, o langą gal ir 
išterškino kuriam nors bare, o paskui gal pabėgo. 
Biauriausia, kad abu kartus iš Savišalpinės jis ištre- 
pinėjo, girtas jau, labai anksti. O kur buvo paskui? 
Su tuo ištrepinėjimu abu kartus nutrūko visi žinių 
siūlai, o namo vis parsvyravo po vidurnakčio. Tas 
savo girtų klaidžiojimų nežinojimas taip prislėgė 
Drabišį, kad jis ligi pat atostogų nebedrįso kelti ba- 
ran kojos. Gal tam, gal kuriam kitam jis ką nors pa
darė, ir dabar gal atpažins jį. O Savišalpinėn taip 
pat nedrįso eiti. Gal vėl ištrepsės girtas ir dings ir 
namon vėl parsiras po vidurnakčio. Ne!

Tos blaivios savaitės Drabišiui praėjo perkra- 
tinėjant savo praeitų metų darbus. Vakarais šiltas 
oras laikydavo jį lovoj pravirom akim, pro kurias 
bėgo prisiminimai ir kankino jį. Dešimt tremties 
metų, ir septynerius jis nieko daugiau neveikė, tik 
gurkšnojo ir gurkšnojo ir prigurkšnojo jau tokį taš
ką, kada žmogus nebekenčia pats savęs. Rodos, kas 
nors nušautų ar automobilis sutraiškytų, tai būtų 
galas, kokio jis yra vertas. Toks jis nusmukęs, toks 
purvinas vabalas, kad nebėra jau nei prisikėlimo, 
nei atleidimo, ir nėra net, kas atleidžia, kas paima 
už rankos ir veda, kas pastato jį ant kojų, ištraukia 
iš nuolatinio mirkimo.

Drabišis mąstydavo ir graudindavosi. Sugrįžtų 
dabar namo, tai gėda būtų namiškiams į akis pa
žiūrėti! Grįžtų be pinigo ir nerastų žodžio pasakyti, 
kodėl jis toks puolęs ir toks purvinas.

Iš tų jį graužusių minčių, tartum iš sunkaus 
sapno, Drabišį aną penktadienį prabudino šeiminin
kė. Kai jis atnešė vakare pinigus mokėti už kamba
rį, šeimininkė sėdėjo prie židinio, atrėmusi alkūnes 
į kelius rymojo ir rūkė.

— Well, Džio, tai kur važiuoji atostogų? — 
tarė ji, stalčiuose ieškodama grąžos ir tokiu balsu, 
kuris reiškė visišką abejojimą, nes tiek jau vasarų 
buvo dėl to kalbėta, o Drabišis vis atsisakinėdavo.

— Tai kur aš dabar važiuosiu! — tarė jis ir 
trūktelėjo pečiais. Mrs. Jig tada pakėlė akis, nes tuos 
septynerius metus Drabišis dėl atostogų visiškai ne
sileisdavo į kalbas.

— Į Blackpoolį, — tarė ji.
— Kas į Blackpoolį? — tarė įeidamas su ang

lies kibiru Mr. Jig. — Džio į Blackpoolį? Gerai, ge
rai, Džio! Būsim kartu.

Mr. Jig trumpai tedžiūgavo. Greit jis apsigalvo
jo ir pakeitė nuomonę. Gerai tai gerai, kad tas Džio 
užveda į barą ir apmoka už gėrimus, bet jau ir 
jam buvo įkyrėjęs nuolatinis Drabišio girtumas. Pa
sigers ir jau sudrimba lyg maišas ir jau tempk namo 
vos kojas velkantį ir dar vis trokštantį apeiti kitus 
barus.

— Ne, aš jo į Blackpoolį nenoriu, — tarė jis 
žmonai, kai išėjo Drabišis.

Mrs. Jig nustebo, nes ir ji mėgdavo ištuštinti po 
keletą mažų stikliukų, kai Drabišis nusivesdavo juos 
baran. Atostogos maloniai praeitų, kas vakarą pa- 
gurkšnojant. Jai širdį tebešildė tas Drabišio puskro- 
nis, kurį jis užmiršo atsiimti grąžos, kai mokėjo už 
kambarį ir kai visų mintys buvo nukrypusios į 
Blackpoolį. Jei neatsiėmė, tai jau nebeatsiims, ir dar 
šį vakarą ji penktadieniais išgeriamąjį kiekį, va, per 
Drabišio užmaršumą padidins stikliuku viskės.

— Važiuos kartu su mumis, tai paskui gers ir 
mus temps, — tarė Mr. Jig.

— Tegu geria, ■— tarė Mrs. Jig.
— Ne.
Šito ne žmonai užteko, nes artėjo laikas eiti į 

barą, o ginčas nusitęs, tai nebebus kada išleist ne tik 
nuo Drabišio nuomos atlikusio puskronio, bet net ir 
tos sumelės, kurią jiedu su vyru skiria šitam reikalui 
kiekvieną mielą penktadienio vakarą. Pirmąjį stik
lą sriūbčiodamas, Mr. Jig nupasakojo žmonai, ko
dėl jis atostogų metu nenorėtų šalia savęs turėti 
Džio Drabišio, ir išeitis, rodos, pati atėjo.

— Tegu važiuoja į Beaumaris, — tarė Mrs. 
Jig, jau apšildyta pirmųjų gurkšnių. — Matai, mūsų 
John kai nuvažiavo pernai su vaikais, tai vaikai grį
žo įdegę, ir Ronaldas tik: „Senele, senele, valgyt no
riu!“ Atsimeni? — ir ji paskubom pridėjo stikliuką 
prie lūpų ir gurkštelėjo, ir šitaip buvo išspręstas Juo
zo Drabišio atostogų klausimas, ir tą patį vakarą vė
lai išbudino jį abu Jigai, suvirto į jo kambarį ir il
gai pasakojo, kokios nepalyginamos grožybės lauks 
ten jo.

Mrs. Jig pati susiklausinėjo, kada išeis Drabi
šiui tinkamas traukinys, ir pati išskubino jį, kad ne
pavėluotų. Drabišis išvažiavo su noru. Pasilsės, iš
siblaškys, pradės naują gyvenimą ir iš tolo paskui 
atsilenks kiekvienos pagundos. Savišalpinėn jis vis 
eidavo prasimesdamas, kad reikia remti savuosius. 
Rodos, neis ir negers jis nei kitas, tai ir ta viena ir 
vienintelė lietuviška užeiga sunyks, ir tos vienos il
gainiui nebeliks. O po atostogų jis nebeis! Tegu su
nyksta, kad jis pats nesunyktų, prisikeltų ir gyventų!

(Bus daugiau)

Sukaktys ir sukaktininkai
Kiti įvykiai: prieš 20 m. Augsburge mirė 

(1948.IX.11) „Amerikos pirtyje“ autorius 
J. Vilkutaitis-Keturakis, prieš 25 m. (1943. 
III. 16) vokiečiai suėmė 46 lietuvius veikė
jus ir išvežė į Stutthofo koncentracijos 
stovyklą, vokiečiai (1943.III.17) uždarė 
Lietuvos aukštąsias mokyklas, prieš 30 m. 
(1938.III. 19) Lietuva po ultimatumo už
mezgė diplomatinius santykius su Lenki
ja, prieš 100 m. gimė rašytojas Vilius Sto
rasta-Vydūnas (1868.III.22), prieš 50 m. 
(1918.III.23) Vokietija pripažino nepri
klausomą Lietuvą.

Balandžio mėn. neatžymimi jokie visuo
tiniai lietuviški įvykiai. Tačiau sueina (ba
landžio 19 d.) 85 m. nuo laikraštininko dr. 
Juozo Purickio gimimo, 95 m. nuo poeto ir 
diplomato Jurgio Baltrušaičio gimimo 
(balandžio 20 d.), 105 m. nuo aušrininko 
poeto Ksavero Sakalausko - Vanagėlio gi
mimo (balandžio 27 d.) ir 35 m. nuo Juozo 
Tumo-Vaižganto mirties (balandžio 29 d.).

Gegužės mėn. sueina 35 m. nuo Neprikl. 
signataro Saliamono Banaičio mirties (ge
gužės 4), 30 metų nuo žymaus veikėjo tei
sininko Petro Leono mirties (V. 12), 30 m. 
nuo Lietuvos paskutinės konstitucijos (V. 
12), 25 m. kai gestapas likvidavo Lietuvos 
Vietinę Rinktinę (V. 15), 405 m. kai gimė 
pirmosios lietuviškos knygos „Catechismu- 
sa prasty Szadei“ autorius Martynas Maž
vydas (V.16), 40 m. nuo 1928 m. Lietuvos 
konstitucijos (V.25).

Birželio mėn. (VI.29) 5 m. nuo Kazio 
Pakšto mirties.

Liepos mėn. (VII.4) 35 m., kai Lietuva 
ir SSSR pasirašė užpuoliko sąvokos sutar
tį, 35 m. nuo Stepono Dariaus ir Stasio Gi
rėno mirties (VII.17).

Rugsėjo mėn. 95 m. (IX.1) nuo veikėjos 
Felicijos Bortkevičienės gimimo, 115 m. 
nuo poeto Petro Armino-Trupinėlio gimi
mo (IX.16), 95m. nuo arkiv. Juozapo Skvi
recko gimimo (IX.18).

Spalio mėn. 105 m., kai rusai (X.2) Tel
šiuose sušaudė maištininkus kun. Gargą 
ir kun. Noreiką, 25 m., kai vokiečiai apsu
po Miliūnų kaimą Rokiškio apskr. (X.13), 
išvežė moteris ir vaikus, o vyrus sušaudė 
ir kaimą sudegino, 55 m. nuo Vytauto Di
džiojo gimnazijos įkūrimo Vilniuje (X.17), 

175 m. nuo istoriko Simano Daukanto gi
mimo (X.28).

Lapkričio mėn. 50 m„ kai Lietuvos Vals
tybės Taryba (XI.2) priėmė laikinąją 
konstituciją, 75 m. nuo poeto Kazio Binkio 
gimimo (XI.4), 175 m. nuo Kražių skerdy
nių (XI.9), 50 m., kai pradėjo veikti (XI. 
11) A. Voldemaro vadovaujama laikinoji 
Lietuvos vyriausybė.

Gruodžio mėn. (XII.31) 90 m., kai gimė 
Lietuvos himno autorius Vincas Kudirka.

TRUMPI ATSAKYMAI
Sovietinės revoliucijos proga daug pasi

rodė literatūros sovietinės ir šiek tiek anti- 
sovietinės.

Europos Laisvės Tarybos Britų skyrius 
irgi išleido anglų kalba brošiūrą Promise 
& Reality (pažadai ir tikrovė), kurioje 
trumpai apžvelgiami sovietiniai „laimėji
mai“. Brošiūrą parašė S. Labin, redagavo 
J. Graham, įvadą jai parašė lady Bird
wood.

Ką sovietai žadėjo ir ko nepadarė? Jie 
žadėjo panaikinti išnaudojimą ir priespau
dą — darbininkai pasidarysią savo likimo 
viešpačiais. Jie žadėjo žemę tiems, kurie 
ją dirba, panaikinti kapitalizmą ir klasi
nes privilegijas, pakelti gamybą taip, kaip 
kapitalizmas dar niekad nebuvo padaręs, 
neregėtai negirdėtai pakelti pragyvenimo 
lygį ir t.t.

Tokie pat trumpi atsakymai sudaro so
vietinių pasiekimų vaizdą.

Ši brošiūra kainuoja 1.6 šil. (jei kas už
sako ne mažiau kaip 25 egz., kainuoja tik 
po 1 šil.). Leidėjų adresas: 25 Stafford Ter
race, London, W.8.

M. KARKOS SUKAKTIS
Lapkričio 14 d. suėjo 75 metai amžiaus 

Mykolui Karkai, uoliam muzikinės bei te
atrinės veiklos skatintojui ir vadovui Pa
nevėžy per beveik penkis dešimtmečius. 
Jausmingą sveikinimą M. Karkai ta proga 
parašė vienas iš daugelio jo mokinių — 
poetas Kazys Inčiūra, liudydamas, kad M. 
Karka tebesąs „jaunesnis už daugelį jau
nų“. (E)

NE TŲ DOKUMENTŲ RINKINIAI

Moksių Akademija Vilniujo baigianti 
rengti spaudai II dalį dokumentų rinkinio 
apie masines žudynes Lietuvoj 1941-1944 
metais. Tarp dokumentų esančios Alytaus 
apskrities policijos vado instrukcijos apie 
kvotų vedimą išaiškinti komunistams:

„Pravedus kvotą (joje turi būti aiškiai 
matyti jo-kaltumas, o komunistai vis kal
ti, tik reikia sąžiningai ir kruopščiai ap
klausti gyventojus), jį pristatyti vietinei 
vokiečių karo vadovybei ir jos sprendimą 
tučtuojau vykdyti".

Prie tos ištraukos dedamas paaiškini
mas: „Įtariamas, atseit iš karto smerkia
mas myriop. O visa kita — formalumas“.

Bet dabar, kai Lietuvoj ir vėl jau net ir 
viešai drįstama ieškoti „teisybės apie tie
są" ir nebepriimamas be kritikos kiekvie
nas pakištas „dokumentas", dažnas paste
bės, kad net karo veiksmams vykstant ir 
vokiečiams spaudžiant, lietuvių policijos 
pareigūnams buvo įsakyta sąžiningai ir 
kruopščiai rinkti įrodymus, tik tada kaltą 
atiduoti valdžią turintiems. Atseit, leng
viau buvo kaltės įrodymų pakankamai ne
rasti ir neatiduoti. Deja, taip nėra Lietu
voj dabar. Net ir reformuotam „socialisti
niam teisingumui“ nebūtinai reikia, kad 
įtariamojo kaltumas būtų visiškai aiškus, 
ir laikraščiai kiekvieną teisman atvestą 
iš anksto, „teismo“ sprendimo nelaukda
mi, skelbia, kad tai nusikaltėlis.

Skelbiami ir nukentėjusių pasipasakoji
mai, kurie jų, sako, „niekada nepamirš, 
niekada neatleis“. O tos baisios skriaudos 
—- vienas sako: „areštinėje sėdėjau 7 die
nas“, kitas pasakoja, kad „valstietis Piot
ras Kolesnikovas buvo persekiojamas ir 
ujamas už tai, kad tarybų valdžios metais 
buvo suorganizavęs kooperatyvą“... Dar 
vienas skundžiasi, kad už tokį kooperaty
vą net ir rykščių gavęs...

O kaip gi buvo tais „tarybų valdžios 
metais“? Kada Mokslų Akademija išleis 
dokumentų rinkinius apie masinius areš
tus, deportacijas, Rainių, Praveniškių, 
Červenės ir nesuskaitomų stovyklų šiau
rėj bei rytuose masines šimtų tūkstančių 
Lietuvos gyventojų žudynes? Toks klausi
mas dabar atgyja, ir gaivina jį kaip tik 
Mokslų Akademija savo dokumentų rin
kiniais. (E)

VIEŠPATS SU JUMIS
Bažnyčiai leidus laikyti Mišias lietuviš

kai, girdime kunigą kalbinant susirinku
sius liturgijos žodžiais: „Viešpats su ju
mis“. Dalyvaujantieji pamaldose atsako: 
„Ir su tavim“. Pasvarstykime šią tiesą, 
kad V. Jėzus yra su savo žmonėmis ir su 
kunigais.

Amžinasis Dievo Sūnus, mūsų Išgany
tojas, Jėzus Kristus nėra toii nuo mūsų. 
Jis gi pasakė, jog kur du ar trys yra susi
rinkę Jo vardu, ten ir Jis yra. Savo die
vybe jis yra visur. Nei vieta, nei laikas jo 
nesaisto. Savuoju, dieviškuoju būdu, V. 
Jėzus gyvena mumyse — jį mylinčioje 
sieloje, o mes jame. Kaip mūsų buities lei
dėjas ir kūrėjas, jis yra mūsų didžiausias 
geradaris, skyręs mus amžinai laimei. To
dėl Dievas yra visų žmonių gerbtinas ir 
mylėtinas.

Gražus ir turtingas prigimties savybė
mis mūsų gyvenimas žemėje, bet daug di
desnė, kilnesnė, žemės žodžiais neišsako
ma tikrovė mūsų laukia visą amžinybę. 
Dievo yra mums siūlomas amžinasis lai
mės gyvenimas, dieviškasis gyvenimas.

Ta prasme galime aiškinti V. Jėzaus 
teigimą, kad jis atėjo žemėn, jog mes tu
rėtume dangiškąją gyvybę ir jos apsčiai 
turėtume.

Gyventi dieviškuoju gyvenimu, . mylint 
Dievą visa savo širdimi ir visa esme, be
sistengiant tobulai įvykdyti Dievo valią, 
kaip mes ją pažįstame, yra šventųjų sielų 
gyvenimas. Geros yra maldingumo lavy- 
bos, visos maldos ir visi gerieji darbai, bet 
juos visus vainikuoja tobuia Dievo meilė. 
Galutinę dieną bus tik dviejų rūšių žmo
nės: šventieji ir atmestieji, kurie patys 
laisva valia apsisprendė nepaklusti Die
vui ir būti be jo.

Šventumo esmę sudaro sielos, arba žmo
gaus, gyvenimas su Dievu. Geras, prigim
tinis gyvenimas nesiekia dangaus, bet ga
li būti pakopa į amžiną laimę, atgimus 
žmogui iš vandens ir šv. Dvasios. Laimin
gi tie, kurie krikštu yra įsijungę į Kris
taus Karalystę: per Kristų ir su juo pa
stoviai daugina begyvendami savo neįsi
vaizduojamai didelę laimę, kur pasireikš 
pilnutinis žmogaus gyvenimas, neturįs 
baimės, nei skausmo, nei dejonių, nei mir
ties. Jis bus pilnas, arba apstus gyveni
mas. Tokį gyvenimą suteikti mums atėjo 
žemėn Dievo Sūnus, Jėzus Kristus.

Nebijokime šventumo. Jis yra žmogaus 
tobulybės viršūnė. O šventas yra tas, kurs 
pastoviai gyvena su Dievu. Pašvenčiamoji 
sielą Dievo malonė — tai Dievo gyveni
mas jį mylinčioj sieloje. Kol esame žemėje 
gyvi, naudojamės savo laisva vada. Sten
kimės būti nuolat Dievo malonėje. Ji spin
duliuos mūsų geruose darbuose, teiks 
džiaugsmo, sielai ramybę, skausmuos su
raminimą ir didins kasdien mūsų nuopel
nus pas Dievą.

Džiaukimės, nes Viešpats yra su mumis:
K: A. M.

PATIKINIMAS DĖL L. DIRŽINSKAITĖS
TITULŲ

Vliko pirmininkas gavo iš JAV ambasa
dos prie Jungtinių Tautų Organizacijos 
atsakymą į laišką, kuriame buvo atkreip
tas dėmesys į L. Diržinskaitės vartojamus 
(savotiškai su Lietuva susietus) titulus.

Laiške, ambasadoriaus Goldbergo pave
dimu, nurodoma, kad ambasadorė Patricia 
Harris trečiajame komitete yra padariusi 
atitinkamą pareiškimą, pabrėždama, kad 
L. Diržinskaitė čia kalba vien tik kaip So
vietų Sąjungos atstovė. Toliau laiške sako
ma: „...mes ir toliau laikysimės Latvijos, 
Lietuvos ir Estijos priverstinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo politikos 
lygiai Jungtinėse Tautose, kaip ir kitur".

(E)

Juozas Macevičius

AŠ TAU. TUR BCT, NUSIBODAU

Aš tau, tur būt, nusibodau 
Su savo lietuvišku nerimu, 
Su savo lietuvišku rudeniu, 
Su savo lietuviškom godom. 
Aš tau, tur būt, nusibodau. 
Atleisk, kad neatvežiau nieko, 
Be savo lietuviško nerimo. 
Be savo lietuviško rudenio, 
Be dulsvo, vos matomo sniego, 
Boluojančio mano plaukuos. 
Atleisk, kad neatvežiau nieko. 
Ir būtų man liūdna ir ilgu, 
Jei savo gimtinės laukuos 
Nejausčiau lietuviško nerimo, 
Nejausčiau lietuviško rudenio 
Ir žvilgsnio kaip rūpestis pilko, 
Ir pilko sidabro plaukuos. 
Man būtų ir liūdna, ir ilgu.

2
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SU MEILE IR TAIKA MOTERYS VEIKIA
Kalėdų švenčių proga mano nuošir

džiausi sveikinimai visoms mūsų lietu
vėms moterims su linkėjimais geros nuo
taikos bei gražių ir jaukių dienų šventė
se.

Kūčių dienos, kai mes su savo artimai
siais susirinksime prie kūčių stalo, pa- 
skirkime nors kiek laiko prisiminti, pa
mąstyti savo širdies gilumoje ir palinkėti 
ištvermės bei jėgų mūsų sesėms, kurios 
kenčia Sibire ar kitur. Negalėdamos joms 
padėti kitaip, nors mintimis susikaupkime 
joms paguosti.

Ateinantieji metai tegul atneša Visaga
lio palaimą mums — sveikatos, pasiseki
mo, laimės bei kitų gerų dalykų, kurių mes

FEDERACIJOS PREZIDENTĖ

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė, mūsų L. 
Moterų Klubų Federacijos prezidentė, yra 
gimusi Lietuvoje po dvigubai laiminga 
žvaigžde.

Pirmoji žvaigždė davė jai nepaprastai 
gražų balsą, tad Vincė Jonuškaitė padarė 
didelės dainininkės karjerą. Ji buvo mūsų 
valstybinės operos primadona ir su dide
liu pasisekimu gastroliavo kitų pasaulio 
kraštų operose — Paryžiuje, Romoje, 
Skandinavijoje, Maskvoje, Brazilijoje, lo
tynų Amerikoje. Lietuvos valstybinėje 
operoje ji dainavo daugiausia kartu su 
mūsų žinomuoju tenoru Kipru Petrausku, 
ir kai kuriuose vaidmenyse, kaip Carmen 
ir Aida, Vincė Jonuškaitė buvo ir liks 
mums, ją pažinojusiems, neužmirštama, 
sunkiai pamainoma ir žavėtina mūsų at
mintyse.

Antroji žvaigždė lėmė jos privataus gy
venimo eigą. Jos pirmasis vyras buvo dr. 
D. Zaunius, buvęs užsienių reikalų minis- 
teris nepriklausomoje Lietuvoje. Kartu su 
juo V. Jonuškaitė Zaurrienė ėjo ir repre- 
zentantės pareigas, ir jai teko aplankyti 
nemaža įvairių tarptautinių konferencijų. 
Ten ji susitiko ir susipažino su visa eile 
įžymių ir įtakingų žmonių.

V. Leskaitienė visuomet domėjosi lietu
vių moterų veikla. Jau 1923 metais ji at
stovavo lietuvėms tarptautiniame sufra- 
žisčių kongrese Romoje. 1947 m. ji buvo 
viena steigėjų mūsų organizacijų Europo
je. V. Jonuškaitė-Leskaitienė yra ne tik 
mūsų dabartinė prezidentė, bet dar ir Eu
ropiečių Moterų Egzilėje komitete ir Pa
baltijo Moterų Taryboje. V. Leskaitienė 
kalba 7 kalbomis: lietuviškai, angliškai, 
vokiškai, prancūziškai, itališkai, rusiškai 
ir lenkiškai. Ji domisi lietuviška tautosa
ka ir turi labai vertingą lietuviškų žiurs
tų ir audinių rinkinį. V. Leskaitienė yra 
lietuviškų dainų ir apskritai tautosakos 
žinovė ir tomis temomis yra suruošusi pa
skaitų. Ji turi du vaikus: dukrą Giedrą ir 
sūnų Saulių. Abu yra išėję universiteti
nius mokslus.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė atsiuntė į 
Vokietiją mūsų jubiliejiniams 1967 me
tams šitokią telegramą:

Brangios užjūrio sesės! Esame su ju
mis. linkime sėkmės. Mus jungia 
bendri išeivių džiaugsmai, skausmai 
ir tėvynės ilgesys. Bendrai visomis 
priemonėmis skelbkime laisvajam pa
sauliui mūsų tėvynei padarytąją 
skriaudą.
Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė

Federacijos Pirmininkė 

Hamburgo lietuviškasis jaunimas. Pirmojoje nuotraukoje — dalis vaikų su savo tėvais, antrojoje — E. Baliulienės vado
vaujamas vargo mokyklos mergaičių ratelis.

lauksime su naujomis 'viltimis, nes be vil
ties žmogui sunku būtų gyventi. Kaip 
mums kartais bloga bebūtų, visuomet ti
kimės, kad tas blogis praeis ir vėl švies 
saulė mums, vėl bus viskas gera.

Blogis! Pagrinde nėra blogo žmogaus. 
Kiekvienam bei kiekvienai yra malonu 
gyventi, dirbti, bendrauti bičiuliškoje 
gražioje atmosferoje. Tada žmogus jaučia
si gerai, jo siela rami, ir visa tai tuomet 
atsispindi jo elgesyje su kitais. Negerai, 
jeigu šitaip, kartais net per neapdairumą 
ir nepagalvojus, neigiamai veikiame ką 
nors. Tuo būdu pasėjama kartais pavydo, 
neapykantos, gobšumo ar kitokio blogio 
sėkla. Tuomet žmogus da. esi neramus, ja
me lyg ir kerštas kyla, ir nežinia ael ko. 
Tačiau ir tuomet jis vis dar kažko ieško. 
Aišku, jis ieško savo sieloje taikos, ramy
bės ir malonaus jausmo. Ar suras? Tai 
priklauso tiktai nuo jo paties.

Išmeskime visą blogį iš savęs. Niekas 
kitas negali jums čia padėti. Tasai blogis 
nėra koks nors senas nešvarus drabužis, 
kurį galima nusivilkti ir išmesti ir apsi
rengti gražiu nauju ir galvoti, kad vėl vis
kas kaip reikiant. Ne! Tasai blogis yra jū
sų sieloje. Blogas žodis susiraukia blogo 
atbalsio. Žiaurus elgesys kankina ne tiktai 
kitą, bet ir tą, kuris taip daro, nes savo 
elgesiu jis atstumia žmones ir netenka bi
čiulių. Evangelijoje pasakyta: „...jeigu 
kas tau duos į veidą, atsuk jam ir kitą 
veido pusę“. Kai kas galvoja, kad atsukt ki 
tą veido pusę mušeikai reiškia silpnumą. 
O, ne! Kaip tik priešingai. Tai rodo jūsų 
sielos didumą, rodo tai, kad jūs nenorite 
nusižeminti iki tokių pigių, negražių da
lykų, kad jūs ir toliau norite išsaugoti sa
vo sielos kilnumą. O tas, kuris tiesiogiai 
ar netiesiogiai užgavo jus ir, užuot „gavęs 
atgal“, pamatė gal tik jūsų šypseną, tai 
jam pačiam labai nejauku darosi. Jūs iš 
karto uždarot jam įprastinius jo kelius, ir 
jis gali susimąstyti. Tikėkimės, kad ilgai
niui ir „blogi žmonės“ supras, jog meilė 
susilaukė meilės ir jog su meile taip leng
va ir malonu visiems gyventi taikoje.

Mūsų užjūrio sesėms — mūsų LMKF 
pirmininkei Vincei Leskaitienei, dr. M. 
Kregždienei, New Yorko LMK pirm., M. 
Krauchunienei, Chicagos LMK pirm., ir 
mūsų pavergtoje tėvynėje Lietuvoje gyve
nančioms lietuvėms linkime Dievo palai
mos ir sėkmės jų darbe tėvynei.

SVEIKINIMAI IR PARAMA
IŠ CHICAGOS

Chicagos Liet. Moterų Klubų pirm. Ma
rija Krauchunienė atsiuntė V. Čekauskie- 
nei sveikinimą Kalėdų švenčių proga, pra
šydama perduoti sveikinimus ir kitoms 
lietuvėms V. Vokietijoje drauge su linkė
jimais sėkmės ateinančiais metais.

Savo laiške M. Krauchunienė tarp kit
ko rašo: „Priimkite Chicagos klubo valdy
bos ir narių nuoširdų sveikinimą už Jūsų 
puikią idėją — spausdinti LMKF lapą. 
Čia pridedamas čekis sumoje 30 dol. Tai 
Chicagos klubo ir kelių pavienių narių 
šiokia tokia parama Jūsų gražiam darbui. 
Iš klubo kasos 15 dol.. G. Mieželienės 5 
dol., M. Krauchunienės 4 dol., p. Gaudu- 
šienės 3 dol., O. Liorentienės 2 dol. ir M. 
Macevičienės — 1 dol.“.

Chicagos klubo narės turėjo progos stip
riai pasirodyti praėjusių metų birželio 8
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LMKF VALDYBOJE
Saplio 2 d. buvo susirinkusi pirmojo po- 

atostoginio posėdžio LMKF valdyba. Ap
svarstyta visa eilė svarbių reikalų, ateities 
darbų ir sumanymų. Štai svarbiausieji jų.

1. Sudaryta redakcinė komisija SU- 
KAKT1NIAM LEIDINIUI paruošti. Tiki
mės, kad leidinys pasirodys 1968 m. pra
džioje. Dėkojame klubams, kurie atsiuntė 
apie save žinias ir nuotraukas. Deja, ne 
visi klubai tai padarė. Be to, ne visos at
siųstosios nuotraukos tinka spaudai ir ne 
visos įdomios. Labai prašome visus klu
bus atsiųsti savo veiklos santraukas ir 
nuotraukas. Jos turi būti rūpestingai pa
ruoštos ir atrinktos, nes leidinys yra taiko
mas iš ©pintiems kitataučiams skaityto
jams.

2. Federacijos suvažiavimas nutarta 
šaukti 1968 m. spalio 12 - 13 d.d. New Yor
ke. Kodėl ne pavasarį, kaip paprastai da
rydavom? Ryšium su sukaktiniais metais 
visos dalyvausime bendroje intensyvioje 
veikloje, o rudenį didžiuma darbų ir mi
nėjimų jau bus praėję, galėsime ramiai 
apsvarstyti visus savo reikalus ir išsirink
ti naują valdybą. Kad suvažiavimas būtų 
sėkmingesnis ir našesnis, siųskit kiek ga
lima anksčiau savo pageidavimus ir su
manymus.

3. Rugsėjo 26-27 d.d. V. Leskaitienė lan
kėsi GFWK būstinėje Vašingtone. Su ja 
kartu buvo Vašingtono klubo pirminin
kė Bronė Tautvilienė ir lietuvių spaudos 
atstovė Gražina Krivickienė. Jos aplankė 
Mrs. Pearce, Generalinės Federacijos pir
mininkę, su kuria turėjo įdomų ir išsamų 
pasikalbėjimą. Mrs. Pearce gerai supranta 
komunizmo pavojų savo kraštui ir visam 
pasauliui, labai vertina mūsų atkaklią ko
vą su juo ir yra nuoširdi mūsų draugė. 
Mūsų atstovės nusifotografavo su Mrs. 
Pearce prie „Ligijos Šviesų“, nuotrauka 
buvo išspausdinta laikraščiuose. Mrs. Pea
rce buvo padovanota ką tik išėjusi knyga 
apie pirmąjį New Yorko mokytoją lietuvį 
dr. Kurcijų (Curcius). Tokia pat knyga 
padovanota ir Generalinės Federacijos bi
bliotekai.

4. Bostono dienraštyje „The Christian 
Science Mcnitor“ pasirodė japono Taka
shi Okau Maskvos korespondento straips
nis apie Sovietų okupuotąją Lietuvą. Ra
šinys gana palankus dabartiniam režimui 
ir pilnas netikslumų. Federacijos pirmi
ninkė parašė redaktoriui protesto laišką. 
Laiško ištraukos buvo išspausdintos dien
raščio rugsėjo 11 d. laidoje.

5. 1907 m. rugsėjo 23-24 d.d. Kaune įvy
ko pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas. 
Taigi šiemet sueina 60 metų nuo to lietu
vių moterų organizuotame gyvenime tokio 
svarbaus įvykio. Jam paminėti mūsų Fe- 

d.. sutuošdamos priėmimą GFWC Tary
bai, tarptautinėms delegatėms bei užsie
nių konsulėms ar konsulų žmonoms. To 
priėmimo atgarsių dar buvo girdima net 
ir šių metų GFWC suvažiavime San Fran
cisco mieste.

Chicagos LMK žinomas kaip vienas 
veikliausių, kuris daug kur pasirodo su 
tautodailės parodėlėmis, sueina į glaudes
nius ryšius su amerikiečių moterų organi
zacijomis ir supažindina jas su mūsų sie
kimais bei padėtimi.

'EDERACIJOS JAV VEIKLOS
deracija kartu su Liet. Katalikių Moterų 
Organizacijų S-ga gruodžio 3 d. ruošia mi
nėjimą - akademiją.

6. 1967 m. spalio 2 d. Jungtinių Tautų 
Trečiasis komitetas svarstė moterų diskri
minacijos panaikinimo klausimą. Sovietų 
delegacijos vardu kalbėti išėjo L. Diržins- 
kaitė-Piliušenko, kuri save titulavo „Ne
priklausomos Sovietų Lietuvos Respubli
kos Vicepremjere ir Užsienių Reikalų Mi
nister©“. Savo kalboje įki debesų iškėlusi 
tariamuosius moters „atsiekimus“ sovietų 
okupuotoje Lietuvoje, ji visiškai sunieki
no ir sudirbo Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpį ir jo moterį. Tiems melams at
remti mūsų Federacija parašė protesto 
laišką Trečiojo komiteto -pirmininkei. 
Laiško nuorašai buvo išsiuntinėti 71 to 
Komiteto nariui - valstybei. Atskiras pa
dėkos laiškas parašytas JAV delegatei 
ambasadorei P. K. Harris, kuri kitame po
sėdyje, kalbėdama JAV vardu, užginčijo 
Piliušenkienės teisę atstovauti Lietuvai ir 
kalbėti jos vardu. Iš jos gautas padėkos 
laiškas. Atsakymas gautas ir iš JAV dele
gacijos prie JT pirmininko ambasadoriaus 
Arthuro Goldbergo.

7. Ryšium su bolševikų perversmo Ru
sijoje 50 metų sukakties minėjimu mūsų 
Federacija pasiuntė memorandumą Mrs. 
Edgar D. Pearce, GFWC pirmininkei. Me
morandumo nuorašai plačiai išsiuntinėti 
kitoms įstaigoms ir asmenims.

8. „The International Clubs“ — Gene
ralinės Federacijos leidinys jos tarptauti
niams klubams — išspausdino mūsų Fede
racijos pirmininkės V. Leskaitienės ir Pa
baltijo Moterų Tarybos pirm. Galios Zi- 
lionienės kalbas, pasakytas San Francisko 
konvencijoje.

9. Kai lapkričio 7 d. Sovietai šventė sa
vo 50 metų sukaktį, amerikiečių organiza
cija „Citizens for Freedom“, kurios pirmi
ninkė yra Lady Malcolm Douglas Hamil
ton, ėmėsi iniciatyvos tą dieną paskelbti 
„Day of mourning for the victims of com
munism“. Išleista atitinkama proklamaci
ja. Paruošiamuose darbuose aktyviai da
lyvavo ir PMT pirm. G. Zilionienė, kurios 
pastangomis lietuvių spauda parėmė „Ge
dulo dienos“ akciją. Pabaltijo tautų ne
priklausomybės atstatymo 50 metų pami
nėti dedamos pastangos gauti pašto ženk
lus. PMT pirmininkė parašė trijų valsty
bių vardu laišką paštų viršininkui, prašy
dama palankiai tą reikalą spręsti.

10. Ateinančių metų GFWC konvencija 
bus Bostone. Ryšium su tuo pas Federaci
jos pirmininkę V. Leskaitienę buvo atvy
kusi Bostono kiubo pirm. A. Vakauzienė.

WATERBURIO KLUBAS
Waterburio klubas spalio 21 d. iškilmin

gai minėjo Federacijos dvidešimtmetį, žo
dį tarė iš New Yorko atvykusi Federacijos 
pirm. V. Jonuškaitė-Leskaitienė. Meninę 
dalį išpildė pianistė Aldona Kepalaitė ir 
solistė Salomėja Valiukienė. Minėjiman 
atvyko ir miesto burmistras. Po progra
mos buvo puikios vaišės, svečių nuotaika 
šventiška. Be pirmininkės, minėjiman iš 
New Yorko buvo atvykusi ir New Yorko 
klubo pirm. dr. M. Kregždienė ir klubo 
vicepirm. M. Ūlėnienė.

NEW YORKO KLUBAS
Spalio 29 d. New Yorko klubas iškilmin

gai paminėjo mūsų garsųjį poetą Vincą 
Putiną-Mykolaitį. Poetas J. Aistis suoa- 
žindino gausius svečius su Putino kūryba 
ir asmeniu. Jo poeziją skaitė mūsų gražaus 
žodžio meistras aktorius H, Kačinskas ir 
jaunosios kartos atstovė Karilė Baltrušai
tytė. Programą gražiai pravedė Eglė Ži'.io- 
nytė.

L. BIELIUKIENĖS MIRTIES METINĖS
Birželio 25 d. Federacijos valdyba ir 

New Yorko klubas pagerbėm savo buvu
sią ilgametę pirmininkę Ligiją Bieliukie- 
nę jos mirties metinių proga (mirė birže
lio 28 d.). Sekmadienio rytą išklausėm mi
šių Pranciškonų koplyčioje. Po pamaldų 
nuvažiavom prie jos kapo, kur LMKF pir
mininkė V. Leskaitienė tarė šiltą jautrų 
žodį. Radėjom ant kapo gėlių Federacijos 
valdybos ir New Yorko klubo vardu. Ap
lankėm ir guodėm giliame skausme esan
čią Ligijos motiną. Apie tas liūdnas meti
nes buvo rašyta spaudoje.

LIGIJOS FONDAS
Kilo sumanymas sudaryti Ligijos fon

dą Lietuvių Fondui paremti. Į sumanymą 
jau atsiliepė šie klubai: New Yorkas — 
60 dol., Waterbury — 20 dol., Bostonas — 
50 dol., Stamfordas — 20 dol., New Haven 
— 20 dol. Atsiuntė auką ir Romos (Itali
ja) klubas.

VOKIETIJOJE
Vokietijos regionalinės valdybos pirm. 

V. Čekauskienė turi gražių sumanymų: ji 
norėtų, kad „Europos Lietuvyje“ bent 3-4 
kaltus į metus eitų moterų skyrius — pus
lapis, kur būtų rašoma apie lietuvių mo
terų veiklą pasaulyje. Mūsų įsitikinimu, 
tas sumanymas yra labai naudingas ir vi
saip remtinas. Bet laikraščiui reikia mo
kėti. V. Čekauskienė kreipėsi į mus ir į 
JAV klubus piniginės paramos. New Yor
ko klubui parėmus, 1967 m. gegužės 9 d. 
laidoje „Europos Lietuvis“ išspausdino vi
są lapą apie moterų veiklą (GFWC, mūsų 
Federaciją, Regionalinę valdybą, klubus). 
Kiekvienam puslapiui reikia apie 25 dole
rių. Jei kuris klubas galėtų šį gražų suma
nymą paremti, būtų labai gera. Ateityje 
gal ir kitos moterų organizacijos norėtų 
apmokėti vieno kito puslapio spausdini
mą.

NEW HAVENO KLUBAS
Lijolės Židonytės vadovaujamas New 

Haveno klubas turėjo susirinkimą su pa
skaita apie lietuvę moterį-rezistentę. Kal
bėjo Emilija Čekienė iš New Yorko.

NAUJOS VALDYBOS
New Yorke: dr. M. Kregždienė — pirm.. 

M. Ūlėnienė ir L. Laucevičienė — vice
pirm., E. Sirusienė — sekr., V. Sutkienė — 
ižd.

Waterbury: V. Venslauskaitė — pirm., 
A. Madeikienė — vicepirm.. M. Kudirkie
nė — sekr., E. Šlivinskienė — ižd.

Londono: J. Baublienė — pirmininkė.

AUSTRALIJOJE
Labai veikliai pasirodė jauniausioji 

mūsų Federacijos įgaliotinė Australijoje 
E. Jonaitienė, štai ištrauka iš jos laiško: 
„GFWC delegacijai atskrendant, nuėjome 
keturiese pasitikti aerodrome: viena iš 
mūsų Lietuvių socialinės globos draugijos 
narių, dvi mergytės tautiniais drabužiais 
ir aš. Poniai Pearce nunešėm puokštę gė
lių ir įteikėm dovanėlę — gintarinę sagtį. 
Susipažinom ir pasikalbėjom ir su ponia 
Pearce ir su keliom kitom atvažiavusiom 
poniom. Pirmadienį dalyvavau konferen
cijoje ir pietuose. Pranešimą ir sveikinimą 
buvau paruošusi, bet kalbėti neteko, nes 
programa jau buvusi anksčiau paruošta ir 
kalbėjo tik trys didžiausių Australijos 
moterų klubų pirmininkės. Tačiau buvau 
pristatyta konferencijai kaip lietuvių at
stovė. Iš kitų svetimtaučių dalyvavo tik 
žydų ir ukrainiečių atstovės, nebuvo nei 
latvių, nei estų, nei lenkų, kurių čia dide
lės kolonijos ir nemaža organizacijų. Tai
gi jau šis tas. Pati konferencija buvo labai 
įdomi. Susitikau ir draugiškai pasikalbė
jau su P- Noth, o šiaip jau su nemaža kitų, 
su kuriom kartu teko sėdėti bei pietauti. 
Taip pat artimiau susipažinau su keliom 
australėm parlamento narėm.

Taip pat papasakojau apie konferenciją 
visai eilei mūsų lietuvių ponių. Atrodo, 
kad tai gali padėti sukelti didesnį susido
mėjimą ir LMKF. Turiu vilties, kad gal 
pagaliau ir klubą įsteigsime, tik žadu dar 
daugiau propagandos padaryti, nes jau 
dabar ir pati turiu aiškesnę nuovoką apie 
Generalinę Federaciją“.

STUTTGARTE 
PAGERBTOS MOTINOS

Lietuvių bendruomenės suruoštasis Mo
tinos dienos minėjimas Stuttgarte praėjo 
ypač širdingoje, jaukioje dvasioje. Apy
linkė yra plati, lietuviai gyvena gana toli 
viens nuo kito, tad reikia gero pasiryžimo 
ir rūpestingo darbo visiems sukviesti ir 
viskam tinkamai paruošti.

Liet, moterų klubas Stuttgarte galėjo 
šįsyk išipldyti vieną norą keleto seniausio 
amžiaus motinų. Jos norėjo dalyvauti šia
me minėjime, bet. būdamos fiziškai ne
stiprios ir trūkdamos lėšų, be LMK pagal
bos negalėjo atvykti. Tad klubas iš savo 
kasos paskyrė lėšų ir atvežė keletą moti
nų. Kitos senutės, kurios negalėjo minėji
me dalyvauti, bus klubo narių lankomos 
su mažomis dovanėlėmis.

Minėjiman susirinko apie 80 asmenų iš 
plačios apylinkės. Minėjimas buvo pradė
tas šv. Mišiomis. Vėliau atskiroje patalpo
je buvo oficialus minėjimas. Kalbėjo dr. 
P. Karvelis. Po to sekė kukli programėlė. 
Jaunimas gražiai pasirodė su deklamaci
jomis bei muzikos dalykėliais. Po progra
mos buvo vaišės.

Ne tik kūnui, bet ir dvasiai maisto buvo 
gauta vaišių metu, nes nemaža lietuviškų 
dainelių nuskambėjo per tą subuvimą. Vi
sos susirinkusios motinos buvo gražiai pa
gerbtos.

Minėjime buvo surengta maža loterija. 
Jos pelnas šiek tiek pagerino klubo kasos 
padėtį. Iš gautųjų pajamų norima sušelp
ti vieną Saleziečių gimnazijos mokinį naš
laitį nors ir nedidele dovanėle.

Kun. K. Senkui švenčiant savo 25 metų 
kunigystės jubiliejų, LMK suruošė iškil
mes ir uoliai prisidėjo darbais ir aukomis.
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Susitikimai Konvencijoje
V. JONUŠKAITĖS leskaitienes

Konvencijos šūkis: Build with youth 
for a better world (kurk su jaunimu ge
resnį pasauli).

Generalinės Federacijos Moterų Klubų 
konvencija buvo 76-ji metinė konvencija, 
ir ji vyko 1967 m. birželio 3-8 d.d. San 
Francisko mieste, Kalifornijoje. Kongrese 
dalyvavo apie 1500 delegačių, turinčių tei
sę balsuoti, ir apie 1000 viešnių.

šeštadienis, birželio 3 d. Jaunųjų kon
vencija ir vizitas pas Mrs. E. D. Pearce. 
Buvo aptarti įvairūs reikalai, tarp kitko ir 
GFWC vizitas Australijoje, kur mūsų Fe
deracijai atstovaujanti E. Jonaitienė ruo
šiasi susitikti su Mrs. Pearce. Tų pačią 
dieną susitikau su Mrs. Mary Cloutman, 
GFWC reikalų vedėja, Mrs. E. Noth, Mrs. 
J. Perkins, Mrs. Zaio Schroeder ir Mrs. H. 
Zell, tarptautinių klubų pirmininke.

Nunešiau į spaudos kambarį glėbį kny
gų anglų kalba: „The war against God in 
Lithuania“, „Guerilla warfare on the Am
ber coast“, „The new Soviet colonialism", 
„Twenty years of struggle for Freedom" 
ir kitokių informacinių leidinių. Taip pat 
knygų padėjome ir Tarptautinių klubų 
kambaryje.

Sekmadienis, birželio 4 d. Dalyvavau 
pamaldose Grace Cathedral.

Pirmadienis, birželio 5 d. Mrs. Pearce 
pasiųstos dovanos su atitinkamais įrašais 
— gintaro sagtis, bijūnų puokštė ir kny
gelė „Ambaritta“. Gitnaras buvo mums 
dovanotas vienos ateivės lietuvės, kuriai 
patiko mūsų veikla.

Popiet buvau pakviesta į International 
Affairs Committee darbo posėdį, kuriame 
dalyvavo apie 200 asmenų ir kuriam pir
mininkavo Mrs. Zaio Schroeder. Praneši
mus apie savo veiklą ir ateities planus da
rė tarptautiniai klubai, jų tarpe Laisvo
sios Kinijos, Irano, Guamo, Bahamy, Va
karų Vokietijos, Filipinų. Azijos Federaci
jos ir kt. Mano kalba buvo užbaigtas po
sėdis. Ant stalo buvo padėta knygelė „The 
new Soviet Colonialism" su atverstais že
mėlapiais, kuriuose buvo atžymėta so
vietų ekspansija. Buvau prašyta pasakyti 
apie mūsų krašto padėtį ir mūsų organi
zacijos ateities planus. Nebuvau perspėta, 
kad teks kalbėti, nebuvau pasirengusi. 
Pradėdama pažymėjau, kaip ir visose sa
vo kalbose, kad kalbu mūsų Federacijoje 
apjungtų laisvojo pasaulio lietuvių mote
rų vardu. Trumpai papasakojusi apie pa
dėtį mūsų krašte, mūsų ateities planus 
apibūdinau taip: supažindinti laisvąjį pa
saulį su Komunizmo pavojumi, moraliai ir 
materialiai padėti savo tautiečiams pa
vergtame krašte ir Sibire, stengiantis ne
pakenkti jiems. Atrodo, kad kalba padarė 
įspūdį, ir jutau tai visos konvencijos me
tu. Pvz., Jaunimo sekcijos pirm. Mrs. N. 
Mills klausė, ar sutikčiau atvažiuoti kal
bėti juniorų klubams.

Popiet į konvenciją atvažiavo Gale Ži- 
lionienė atstovauti Pabaltijo Moterų Ta-

DARBINGI METAI
Baigėsi 1967 m. Visos mes per šiuos me

tus turėjome savo asmeninių visokių įvy
kių, darbų, pergyvenimų, pasiekimų, ma
lonumų, bet taip pat ir liūdnų dienų.

Mūsų brangi narė Theresė Lipšienė tu
rėjo atsisveikinti amžinai su savo mamyte, 
kurią Visagalis pašaukė iš šio pasaulio. 
A. a. Stasė šikšniuvienė turėjo 1967 me
tais gražias atostogas, kurias ji praleido 
kalnuose su savo dukra, žentu ir anūkais. 
Bet grįžus namo turėjo gana staigiai atsi
gulti į ligoninę, kur ji po kiek laiko amži
nai užmerkė savo akis. Laidotuvėse daly
vavo daug žmonių, nes ji buvo visų labai 
gerbiama. Jos antroji dukra, Christina 
G., atvyko iš JAV.

Theresė Lipšienė turi gerą vyrą, dukre
lę ir sūnų. Ji ir toliau turi gyventi ir at
likti visokius įsipareigojimus, bet motina 
nepakeičiama niekuo!

Kai kurios narės šiais metais sunkiai 
sirgo, buvo operuotos, bet, ačiū Dievui, 
visos pasveiko. Atostogų metu dauguma 
turėjo galimybių pailsėti, kur nors išva
žiuoti pačioje Vokietijoje ar į užsienius, 
net į JAV.

A. Grinienė su lietuvių kunigų delega
cija buvo nuvykusi į Romą, kur ji labai 
gražiai pasirodė. Tautiniais rūbais apsi
rengusi ėjo prie šv. Komunijos pas popie
žių. Tai buvo rodoma ir televizijoje. Pie
tavo pas mūsų minister) S. Lozoraitį ir V. 
Lozoraitienę, kuri perdavė per A. Grinie
nę LMKF Vokietijoje savo linkėjimus.

1967 m. LMKF Vokietijoje mėgino su
šaukti visų klubų Vokietijoje suvažiavi
mą atšvęsti savo jubiliejiniams metams. 
Deja, dėl lėšų stokos ir kitų priežasčių šis 
sumanymas negalėjo būti įvykdytas. Tad 
kiekvienas klubas stengsis atžymėti jubi
liejų savo apylinkėje. O LMKF JAV ruo
šia specialų leidinį ryšium su mūsų jubi
liejum. Be to, minėjimas tenai bus 1968 
metais.

PRANEŠIMAS APIE MOTERŲ KLUBŲ

rybai. Abi nuėjom į Mrs. Pearce garbei 
skirtuosius pietus. Vakarui pirmininkavo 
Kalifornijos klubų pirm. Mrs. W. Harnas. 
Simbolizuojant Kaliforniją — The golden 
coast, visa salė buvo išpuošta auksinėmis 
dekoracijomis, ir smulkios dovanos kon
vencijos dalyvėms (užrašų knygutės, pieš
tukai ir kt.) buvo auksiniai. Pati Mrs. 
Pearce dėvėjo žavingą auksinį vakarinį 
drabužį.

Norėčiau paminėti vieną tos pačios die
nos įdomų įvykį. Kiekviena konvencijos 
dalyvė, ypač svetimtautės, nešiojome pri
sisegtas korteles su savo pavarde ir vals
tybe, kuriai atstovavome. Savo papročiu 
amerikietės pasilenkdavo. perskaitydavo 
kortelę, užduodavo vieną kitą klausimą, 
arba tiktai maloniai nusišypsodavo ir tar
davo: „You are from Lithuania? Oh, how 
nice..." (Jūs iš Lietuvos? O. kaip malo
nu...). Viena tokia ponia, perskaičiusi ma
no kortelę, susijaudinusi pašaukė savo vy
rą - milžiną: „Look, she is from Lithua
nia" (Žiūrėk, ji iš Lietuvos). Aš visai na
tūraliai paklausiau: „Are you too?" (O, 
jūs irgi?). Atsakė, kad ne. Aš esu, sako, 
JAV skautų Vyriausios tarybos iždinin
kas. Man teko, sako jis, dalyvauti lietuvių 
skautų stovykloje. Ligi šiol negaliu pa
miršti įspūdžio, kurį man padarė. Padova
nojau jam knygą apie Lietuvą. Jis man 
pristatė mergaites skautes, kurios pasiėmė 
literatūros apie Lietuvą dalyti iš savo 
kiosko. Žadėjo palaikyti ryšį.

Antradienis, birželio 6 d. Darbo diena 
prasidėjo diskusijomis dėl posėdžių tvar
kos. 9 vai. buvo oficialus konvencijos ati
darymas. Iškilmingai įžengė prezidiumas 
su Mrs. Pearce priešakyje ir užėmė vietas 
estradoje. Įnešamos vėliavos. Giedamas 
himnas. Duodamas įžadas. Sveikinimai: 
prezidento L. B. Johnson, Kalifornijos gu
bernatoriaus R. Reagan, San Francisko 
burmistro John Shelly. Svarbiausią kalbą, 
pavadintą „Goals and Dreams" (tikslai ir 
svajonės), paskaitė Miss Marilyn Derbur, 
gerai žinoma televizijos ir scenos artistė. 
Nepaprastai įdomi buvo San Francisko 
policijos vado T. Cahill kalba, kurioj jis 
palietė opią jaunų nusikaltėlių problemą. 
Visos kalbos derinosi prie dabartinio 
GFWC šūkio: ..Kurk su jaunimu geresnį 
pasaulį“.

8 vai. vak. buvo svarbiausioji kalba, pa
sakyta Mrs. Pearce. Ji apžvelgė visas jau
nimo auklėjimo problemas, ypač dėmesį 
kreipdama į komunizmo įtakos jaunimui 
pavojų. Mrs. Pearce yra žinoma savo an
tikomunistiniu nusistatymu, todėl jai mū
sų rūpesčiai yra suprantami ir artimi. Jos 
asmenyje turime nuoširdų ir įtakingą 
draugą.

Koncertinė dalis: skaučių choro koncer
tas.

Trečiadienis, birželio 7 d. 7.15 vai. ryto 
(!) pusryčiai, kuriuose dalyvavom su Ži- 
lioniene. Gavome po gvazdiką, sėdėjome 
prieky. Tai savaime atkreipė į mus televi
zijos akis, buvome nuolat filmuojamos. 
Pranešė, kad būsim laisvos iki 8 vai. vak. 
Pradžiugom, kad galėsim bent valandėlei 
atsikvėpti ir susitvarkyti. Tačiau posė
džiui besibaigiant, pasigavo mus su Žilio- 
niene ir prašė prisistatyti jau 5 vai. Buvo 
filmuojama ir rekorduojama juosta „Įspū
džiai iš konvencijos“. Kiekvienai reikėjo 
pasakyti po porą žodžių. Pasakiau: „Išva
žiuoju iš kinvencijos sustiprinta dvasia. 
Turint tokią sąjungininkę kaip Mrs. 
Pearce ir jos vadovaujama organizacija, 
mūsų kova už laisvę ir prieš didžiausią 
imperialistą ir neokolonistą — Sovietų 
Sąjungą — nėra beviltiška“. Panašiai kal
bėjo ir Žilionienė. Mūsų kalbos patiko, ir 
juostos bus pasiųstos State Departamen
tui.

Ketvirtadienis, birželio 8 d. Tai yra 
Tarptautinių klubų reikalų diena. Vienas 
svarbiausių įvykių buvo tarptautiniai pus
ryčiai, kurių metu kalbėjo kiekvieno kraš
to atstovė (5 minučių kalba). Pirmininka
vo Mrs. Pearce, sveikino Mrs. Schroeder, 
kalbėtojas pristatinėjo Mrs. Zell. Aš kal
bėjau apie jaunimą. Atrodo, kalba pavy
ko neblogai, nes daug kas prašė jos teksto, 
knygų, informacijų. Kiek turėjau padau
ginto kalbos teksto, buvo išgraibstyta per 
kelias minutes.

Šiame svarbiame darbe garsinant tarp
tautiniame forume Lietuvą ir jos bylą 
mums nepaprastai nuoširdžiai talkino San 
Francisko lietuvės ponios: Vigą Dikinicnė 
ir Aldona Kudirkienė. Abi grakščios, apsi
rengusios gražiais tautiniais rūbais. Tiek 
man, tiek Žilionienei kalbant, jos stovėjo 
scenoje prie mikrofonų. Mes su Žilioniene 
taip pat buvome su tautiniais drabužiais, 
kurie susilaukė nemaža komplimentų. San 
Francisko mieloms ponioms nuoširdžiai 
dėkojame ir tikime, kad ir ateityje su jo
mis bus palaikomas glaudus ryšys. Mūsų 
padėka taip pat priklauso San Francisko 
lietuviams I. Bartkui ir A. Stakniui.

Iškilmingame tarptautinių klubų para
de dalyvavome trys lietuvaitės, visos tau
tiniais drabužiais. Kiekvieną dieną buvo 
vargonų ar kiti koncertai.

1967 METŲ METINĘ KONVENCLL\

Pasižymėjusiems klubams dovanas dali
jo Jack Valenti, Motion Picture Associa
tion prezidentas. Ir jį apdalijom savo „pro
paganda“.

Atsisveikinimui GFWC valdybos po
nioms įteikėme gėlių korsažus. Mrs. Pear
ce iš scenos pakilnojo ir parodė man, kad 
čia mūsų gėlės. Vėliau, kaį Mrs. Pearce 
jau buvo pasiekusi Honolulus, keliaudama 
į Australiją, gavau iš jos padėkos laišką 
už gėles ir dovaną. Taip pat gautas laiš
kas iš Mrs. W. Magee. I-sios vicepirminin
kės ir busimosios GFWC pirmininkės.

Konvencija baigta God bless Amerika. 
Sekanti konvencija bus Bostone, Mass.

Konvencijos metu labai dažnai buvo 
prisimenama Ligija Bieliukienė. Ponios 
dažnai ir su pasigėrėjimu minėjo 1966 me
tų konvencijos metu Chicagoj mūsų klubo 
suruoštąjį priėmimą ir parodą.

Bekalbant su daugybe delegačių ir vieš
nių, teko ne kartą išgirsti malonių ir sim
patiškų atsiliepimų apie jų susitikimą su 
lietuviais. Neperdedant galime pasakyti, 
kad išdalijome „tonas“ gerai paruoštos 
informacinės medžiagos apie Lietuvą. Da
lijome ją visiems, kas tik parodė kiek su
sidomėjimo. Tarp kita ko, davėm ir En- 
ciklopedia Britannica atstovui, Putnam 
Publishing House ir kt. Nepaprastą pasi
sekimą turėjo Sibiro maldaknygė, kurios 
keliolika egzempliorių maloniai dovanojo 
K. Valiūnas.

Bendra išvada: mūsų dalyvavimas kon
vencijoje buvo labai reikalingas ir nau
dingas. Tai retas tarptautinis forumas, 
kur galime prabilti į tokią gausią ir rink
tinę JAV ir tarptautinę moterų audienci
ją. garsinti Lietuvą ir jos bylą, ieškoti jai 
draugų ir talkininkų.

Moterys geresniam pasauliui
V. CEKAUSKIENĖS KALBA, PASAKYTA 20 M. LMKF JUBILIEJAUS PROGA

Prieš 76 metus buvo įsteigta didžiausia 
laisvajame pasaulyje moterų organizacija 
GFWC — Generalinė Moterų Klubų Fede
racija. Tos organizacijos centras yra JAV. 
ir jai dabar priklauso jau apie 12 milijonų 
moterų - narių visame pasaulyje.

Svarbiausieji Generalinės Federacijos 
tikslai yra apjungti moterų klubus ir 
bendrom jėgom stengtis tobulinti pasaulio 
tautų bendruomenę. Tai galima pasiekti 
geresniu auklėjimu, išmokslinimu, socia
linių problemų supratimu, religijos pras
mės iškėlimu, gerinimu ekonominio gyve
nimo, steigimu bendruomenei bibliotekų, 
viešų sodų poilsiui, sportui įrengimų, ne
mokamų medicininių klinikų ir pan. Tų 
dalykų siektina ir pastangomis suprasti 
politinius siekimus, pastangomis padėti 
apsaugoti natūralius gamtos turtus — dir
vą, švarų vandenį, gryną orą, miškus, mi
neralus, alyvą, gamtos grožį su jos gyvū
nija.

Šios organizacijos šūkis yra: „Unity in 
diversity" (vienybė įvairume).

Tikrai nevienodai, bet labai įvairiai vei
kia visi tarptautiniai moterų klubai. Pvz., 
Marylande amerikiečių moterų klubas iš
leido specialiomis didelėmis raidėmis 
spausdintas knygas, skirtas žmonėms su 
labai silpnu regėjimu, ir jos veltui dalija
mos.

Connecticute amerikiečių moterų klu
bas turi gražią vasarvietę mergaitėms.

Nevadoje amerikiečių moterų klubas 
įsteigė specialią komisiją kino filmams 
cenzūruoti.

HAMBURGO MOTINŲ IŠKYLA
Per šeštines Vokietijoje minima dar ir 

„tėvo diena". Paprotys reikalauja, kad tą 
dieną vyrai — tėvai iškylautų būriais kur 
nors gamtoje. Jie pasiima su savim užkan
džių ir. žinoma, visokių gėrimų, jie pa
prastai praleidžia daugiau ar mažiau ma
lonų laiką tiktai savo vyriškoje draugijoje.

Šiais metais Hamburgo LMD Motinos 
dieną kaip tik minėjo per šeštines. Vyrai 
buvo palikti namie prižiūrėti vaikų ir 
tvarkos. O moterys suruošė iškylą ir be 
rūpesčių maloniai praleido dieną! Šįsyk 
nuspręsta išsiversti be vaikų deklamacijų 
ir be kitokių pasirodymų. Tokie dalykai 
malonūs, bet gera duoti motinoms galimy
bių pabūti sau vienoms kartu ir praleisti 
dieną be jokių šeimyninių rūpesčių. Dėl 
to LMD pirmininkė suorganizavo tą die
ną gražią iškylą.

Šeštinių rytą vienoje Hamburgo stotyje 
susitiko gražus būrys moterų su dr. L. Pa- 
šaitiene priešakyje. Jos traukiniu nuva
žiavo į Luebecką. Išlipus viename kurorte, 
buvo tariamasi, ar eiti toliau pėsčiomis, ar 
važiuoti. Oras buvo nepaprastai gražus, 
šiltas ir saulėtas, tai nuspręsta tuos kelis 
kilometrus į sutartą vietą eiti pėsčiomis. 
Tiktai penketą sutarė važiuoti, o visos ki
tos žygiavo per pievas, laukus, miškus ir 
takeliais, kol pagaliau susirinko į numa
tytąjį vienuolyną.

Lietuvės buvo gražiai sutiktos, ir paly
dovu joms buvo paskirtas vienuolis iš 
Gumbinės — iš Lietuvos - Vokietijos pa
sienio miestelio. Palydovas aprodė dalį 
vienuolyno patalpų ir ūkį. Visur matyti 
gera tvarka ir švara. Nedidelėje salėje 
mums buvo paruošti pietūs. Gerai pasi
vaikščiojusios, visos buvo alkanos ir su 
geru apetitu valgė skaniai pagamintus 
pietus. Po pietų visos susirinko ant kalne
lio, susėdo ant minkštos žolelės ir klau
sėsi... Donelaičio raštų. Mat, dr. Pašaitie- 
nė atsivežė su savim Donelaičio raštus vo
kiečių kalba. Tad mūsų vienuolis skaitė 
dalį tų raštų vokiškai. Savotiškas, ne
įprastas vaizdas: nemažas būrys moterų 
sėdi kalnelyje, o jų tarpe atsiklaupęs vie
nuolis skambančiu, stipriu balsu skaitė 
Donelaitį! Švelnus vėjelis glamonėjo mūsų 
veidus, taršė mūsų šukuosenas ir nešė to
lyn Donelaičio žodžius. Jo laikais žmonės 
turėjo dar pakankamai laiko nuodugniau 
stebėti gamtą ir garbinti Dievą. Tyliai, su
sikaupusios mes visos sėdėjome, ir nesun
ku buvo atspėti, kur mūši] mintys tuomet 
keliavo...

Tas vienuolis iš Gumbinės viešai ir nuo
širdžiai pasakė, kad daug kam lietuviai 
tuojau po karo išgelbėjo gyvybę. Daug vo
kiečių tais sunkiais laikais eidavo į Lietu
vą. kur jie gaudavo maisto ir tuo gelbėjosi 
nuo bado. Už tai vokiečiai turi būti lietu
viams dėkingi! Malonu mums buvo tai gir
dėti, bet vis tiek nuleidome žemyn galvas, 
nes ką gi į tai galima atsakyti?

Juokaudamos ir geros nuotaikos apim
tos, mes susirinkome prie paruošto stalo 
— prie pyragaičių ir kavutės. Nuotaikinga 
diena baigta vienuolyno bažnytėlėje prie 
vakarinių pamaldų — mišparų, kur buvo 
suėję nemažai žmonių ir lotyniškai buvo 
giedama.

Iš ten jau važiavome. Mes buvome la
bai patenkintos ir gailėjomės, kad tik kar
tą metuose tebūna „Motinos Diena“. Buvo

„GARBĖ TAU, MAMA!“ 
MUENCHENE

Motinos Dienos minėjimas Muenchene 
suruoštas gegužės 7 d. Moterų klubo kar
tu su PLB Muencheno apyl. v-ba, kuri pa
dengė išlaidas. Ačiū valdybai, parodžiu
siai tokį gražų pavyzdį! Minėjimas vyko 
Susitikimo namuose. Patalpos buvo pa
puoštos gėlėmis ir atitinkamomis dekora
cijomis. Gražiausia dekoracija kabėjo sce
noje, ir joje auksinėmis raidėmis buvo už
rašytas šūkis: „Garbė Tau, Mamai“.

Susirinko daugiau kaip 50 asmenų. Mo
tinas sveikino Vokietijos lietuvių sielova
dos vadovas prel. dr. J. Aviža, PLB Muen
cheno apyl. pirmininkas Brakauskas ir V. 
Hermanienė. LMK Muenchene pirminin
kė. Minėjime dalyvavo aukštas svečias vo
kietis — Bavarijos krašto darbo ir socia
linės ministerijos referentas užsieniečių 
reikalams dr. J. Maurer. Jis pasakė labai 
nuoširdų žodį visiems lietuviams. Dr. J. 
Maurer praleido puikioje nuotaikoje visą 
vakarą lietuvių tarpe. O lietuviai kaip pa
prastai buvo vaišingi ir svetingi.

Inž. R. Hermanas skaitė paskaitą, nu
šviesdamas lietuvės motinos užduotis se
niau ir dabar, ypač išryškindamas už tė
vynės ribų gyvenančias ir jų vaidmenį iš
laikyti ir naujoms kartoms perduoti gim
tąją kalbą ir savo krašto papročius.

Meninėje programoje pasirodė Vargo 
mokyklos mokinės V. Hermanaitė ir J. ža- 
garinskaitė. Mok. J. Laukaičiui vadovau
jant. jos padeklamavo keletą dienai pri
taikytų eilėraščių. V. Hermanienė paskai
tė vienos tautietės laišką, skirtą motinai, 
ir, sūnui Alfredui akompanuojant, gražiai 
padainavo dainelę „Mama“. Daina kupina 
gilių jausmų, ir joje atsispindi didelė mei
lė motinai.

Programai pasibaigus, lietuviai ir sve
čiai susėdo prie stalo ir buvo pavaišinti 
kavute, pyragaičiais ir saldumynais. Visa 
tai buvo paruošta rūpestingų šeimininkių. 
Džiugu buvo matyti dalyvių tarpe daug 
gražaus jaunimo. Mezgėsi naujos pažin
tys, skambėjo malonūs pokalbiai. Vaišės 
tęsėsi iki gilios nakties, nes ne taip dažnai 
sueina didesnis lietuvių būrys. Kiekvienas 
turi savo vargų, rūpesčių, darbų, darbelių, 
o laisvalaikio taip nedaug.

Taigi šiame minėjime ne tiktai pagerb
tos mūsų motinos, bet ir apsijungta nors 
kelioms valandoms gražioje lietuvių vie
nybėje sustiprėti lietuviškoje dvasioje ir 
atsinaujinti joje.

ĮVYKIAI PINNEBERGE
Vakarų Vokietijoje. Pinneberge, kur da

bar yra mūsų dabartinė Regionalinė val
dyba, buvo užprašytos St. Pius bažnyčioje 
pamaldos už a.a. vyskupo P. Brazio vėlę. 
Vietinis klebonas kun. Oldiges atlaikė šias 
pamaldas birželio 11 d.

Pinnebergo miesto magistratui įteikta 
Barboros Armonienės knyga „Palik aša
ras Maskvoje" vokiečių kalba. Tos knygos 
čia niekur nėra, teko ją specialiai užsisa
kyti Pietų Vokietijoje. Magistrate ta kny
ga sukėlė didelį susidomėjimą. Sako, kad 
perskaitytoji knyga bus atiduota Miesto 
bibliotekai, idant daugiau žmonių galėtų 
ją paskaityti ir sužinoti apie lietuvių ir ki
tų tautų likimą Sibire ir komunizmo tak
tiką.

reiškiamas pageidavimas dažniau ruošti 
tokias iškylas kartu su vyrais ir vaikais ir 
patiems apsimokėti. Ši iškyla buvo apmo
kėta iš LMD Hamburge kasos. Malonioje, 
draugiškoje nuotaikoje pailsėjusios ir 
linksmos grįžome namo.

Massachusette moterys ypač rūpinosi 
psichiniais ligoniais, kurie jau yra gana 
pasveikę ir kuriems reikia padėti vėl grįž
ti į normalaus gyvenimo sąlygas. Čia mo
terys lanko juos ligoninėse, užmezga su 
jais ryšius, susipažįsta. Vėliau jos eina su 
ligoniais kartu pasivaikščioti, paskiau 
kviečiasi ligonį į savo namus ir pamažu 
pripratina jį prie darbo.

Nebraskoje moterys paruošė ir išleido 
specialias brošiūras turistams, kur apra
šomos gražiausios vietos Nebraskoje, ver
tos apžiūrėti ir aplankyti. Paduodami ir 
planai.

Arkansase amerikiečių moterų klubas 
ilgai vedė pasitarimus ir pasikalbėjimus 
su miesto valdžia, kol iškovojo, kad būtų 
įsteigtas miesto sodas.

Indijoje moterys pradėjo steigti savo 
klubus prieš 40 metų ir dabar turi jau še
šis tūkstančius narių. Ten jos daugiausia 
rūpinasi visokiais rankdarbiais ir audimu.

Filipinuose moterų klubai taip išaugo, 
kad dabar jau turi labai didelės įtakos 
krašte. Jos ten turi 380.000 narių ir 1.235 
klubus. Antrojo pasaulinio karo metu jos 
šelpdavo drabužiais ir maistu amerikie
čius kareivius ir japonų civilius kalėji
muose.

Fidžyje moterys surinko reikalingą su
mą pinigų, kad moteris atletė galėtų daly
vauti Jamaicoje ruošiamose sporto rung
tynėse.

Švedijoje yra esčių moterų klubas, ku
rio vienas svarbiausių tikslų yra remti 
jaunas moteris, kad jos galėtų studijuoti 
universitetuose, ir padėti menininkėms ir 
artistėms.

Prieš 20 metų Europoje lietuvės mote
rys irgi susibūrė, susiorganizavo įr įėjo 
kaip pilnateisės narės į Generalinę Mote
rų Klubų Federaciją. Dabar mes turime 
LMK įvairiuose pasaulio kraštuose — 
JAV, Anglijoje, Argentinoje, Australijoje, 
Brazilijoje, Kanadoje, Kolumbijoje, Pran
cūzijoje, Vakarų Vokietijoje. Italijoje, 
Urugvajuje. Venezueloje. Visus klubus ap
jungia mūsų centras, kuris yra JAV — 
Vašingtone. Vienas svarbiausių LMKF 
tikslų buvo ir yra apjungti visas lietuves 
moteris, išsklaidytas po visą pasaulį, iš
saugoti bei palaikyti meilę ir susidomėji
mą savo tėvynei, neužmiršti savo kultū
ros, papročių, tradicijų, neužmiršti savo 
tėvynės istorijos, o svarbiausia — neduo
ti tai užmiršti jaunajai kartai, ypač tiems, 
kuriems tėvynė jau nebepažįstama.

JAV Liet. Moterų Klubai labai gražiai 
veikia, yra jau daug kas pasiekta, užmegz
ti ir palaikomi ryšiai su įtakingais asme
nimis. Jų yra ten nemaža, ir jų narės gali 
veikti platesniu mastu ir įspūdingiau pa
sirodyti.

Mūsų čia, pasilikusių Europoje, Vokie
tijoje, yra nedaug. Net labai nedaug, bet 
vis dėlto mes įstengėme susiburti į kelis 
klubus ar draugijas ir mėginam veikti. Vi
si klubai reguliariai sueina įr aptaria ei
namuosius reikalus. Vieni klubai, kiek lė
šos leidžia, rūpinasi senelius, ligonius ir 
invalidus sušelpti. Ruošiami subuvimai, 
loterijos, kad susidarytų kiek pajamų. Ki
ti audžia ir gamina rankdarbius. Yra tau
tinių šokių grupelės, yra dainininkių, var
go mokyklų. Kai kuriuose klubuose skai
tomos paskaitėlės apie Lietuvą arba vien 
pabendraujama. Svarbiausia, kad mes vi
sos jungtumės ir jaustumės, jog einam 
kartu, vienu keliu, kad mes stengtumės pa
laikyti ryšį viena su kita, neužmiršti lie
tuvių kalbos ir kad visos esame vienos tė
vynės dukros. Mes — moterys ir motinos 
— turim stengtis, kad mūsų vaikai turėtų 
nors pagrindinių žinių apie Lietuvą, nors 
šiek tiek mokėtų lietuviškai, nors vieną 
lietuvišką maldą, eilėraštį arba dainelę. 
Pilietybė ne taip svarbu. Lietuviai, apsi
gyvenę kitame krašte, pagal reikalą gali 
keisti savo pilietybę ir įsigyti kito krašto 
pilietybę. Galima kaitalioti tikybas, gali
ma išmokti svetimą kalbą, tačiau tautybės 
pakeisti niekas negali. Tautybė įsigyjama 
lopšyje ir nusinešamą į karstą. Tai bran
gus turtas, kurio neįmanoma nei nupirkti, 
nei parduoti. Tauta įr kalba yra svarbiau
si žmogaus prigimties elementai. Tegu ne
užmiršta mūsų jaunimas, kad turime dvi 
didžiausias įgimtas dorybes: tautybę ir 
kalbą. Ypač jaunimui svarbu dar šian
dien apie šias dvi dorybes pagalvoti ir jas 
puoselėti, kad vėliau nebūtų per vėlu. Mo
kėdami įvairių svetimų kalbų, dar nebūsi
me laimingi. Tačiau, išlaikydami savo tau
tybę ir mokėdami savo kalbą, būsime vi
sų gerbiami ir dvasiškai laimingi. O lietu
vių kalba yra viena seniausių dar gyvų 
kalbų, ji dėstoma kaip pavyzdinė įvairiuo
se pasaulio universitetuose.

Unity in diversity — vienybė įvairume.
Milijonai moterų visam pasauly sten

giasi vienu ar kitu būdu pasitarnauti, pa
gelbėti, patobulinti savo krašto žmonių 
padėtį. Taip ir mes. lietuvės, ypač mes, li
kimo išblaškytos po visą pasaulį moterys, 
turim stengtis palaikyti glaudžius ryšius 
tarp savęs, padėti viena kitai ir kitiems, 
o svarbiausia — saugoti mūsų tautinius 
turtus, žiūrėti, kad neužgestų tą mūsų 
brangi liepsnelė — lietuvybė.
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JAUNIMO KLAUSIMAI Moterys mini sukaktis
V. LESKAITIENĖS KALBA, PASAKYTA SAN FRANCISKO KONVENCIJOJE 

1967 METAIS
Ponia prezidente, gerbiamieji svečiai, 

Federacijos narės!
Šių metų konvencijos šūkis yra: „Kur

ti su jaunimu geresnį pasaulį". Kirtis yra 
ant žodžio „jaunimas“. Aš prileidžiu, kad 
tai yra ne tik todėl, kad geresnės ateities 
kūlėjai bus tie, kurie šiandien yra dar 
jauni ir kurie paveldės iš mūsų vis dar ne 
tobulą pasaulį ir perims žmonijos pažan
gos žibintą nešti toliau, bet ir todėl, kad 
dabartinis jaunimas yra mūsų tautos ir 
pasaulio viltis ir problema. Du pasauliniai 
karai, ypač paskutinysis sukrėtė ideologi
nius pagrindus ne tiktai kai kurių tautų, 
bet ir viso pasaulio. Po šio paskutiniojo 
pasaulinio karo dabartinis jaunimas ideo
logiškai ir moraliai yra nusivylęs ne tik
tai šiame krašte, bet ir Europoje. Jis pra
eina moralinių ir intelektualinių fazių 
perorientacijas: nuo apatijos ir pasyvumo 
iki atviro sukilimo, ieškodamas naujų 
idealų, naujos filosofijos, mėgindamas su
sirasti savo vietą šiame neramiame pasau
lyje ir 'audringoje bendruomenėje. Nelai
mei, visa tai dažnai pasireiškia neigiamais 
būdais. Kitaip sakant, dabartinis jaunimas 
sudaro problemą ne tiktai atskiroms tau
toms, bet ir visam pasauliui. Vyresniosios 
kartos pareiga yra pastatyti meilės bei su
pratimo tiltus per tarpeklį, skiriantį jau
nus žmones nuo suaugusių, vesti jaunimą 
pozityvia linkme, kaip antai: skatinti ak
tyviai dalyvauti šių dienų tautinių bei 
tarptautinių problemų sprendimuose, dė
mesį kreipti į labai svarbų ir reikšmingą 
tautinį vienybės jausmą. Patyrimas ir iš
mintis senesniųjų ir energija ir idealizmas
jaunųjų, mano nuomone, turėtų būti tiks
las mūsų konvencijos, ieškančios naujų 
kelių, vedančių į geresnį ir tobulesnį pa
saulį.

Mes, Lietuvių Moterų Klubų Federacija 
laisvajame pasaulyje, kuriai aš čia atsto
vauju, turim kitas specialias problemas. 
Mūsų jaunimas yra gimęs, augęs ir bren
dęs kitose sąlygose, negu jo tėvai. Jų tė
vai yra gimę ir gyveno laisvoj ir nepri
klausomoj šaly — Lietuvoje, bet vėliau 
buvo priversti būti liudininkais agresy
vaus kaimyno įvykdyto brutalaus savo 
krašto okupavimo karine jėga ir prievar
tinio įjungimo į jo kolonijinę sistemą.

Nors mūsų jaunimas yra gimęs ir augęs 
klestinčiame ir demokratiniame krašte — 
JAV, tačiau jis labai nuoširdžiai išgyvena 
savo tėvų krašto problemas. Tai galioja ir 
kitoms rytų Europos tautoms, kurios da
bar gyvena komunizmo junge.

Nekantrus jaunimas dažnai sukyla 
prieš pasyvią laikyseną komunizmo reika
lu. Nereikia užmiršti, kad vien tik Euro-

Subuvimas Hamburge
HAMBURGE VAIKŲ ŠVENTĖ

Lietuvių Moterų D-ja Hamburge birže
lio mėn. suruošė vaikų šventę, kurion pa
kvietė latvių ir estų vaikus. Pagrindo tai 
šventei būta keleriopo. Pirmiausia, E. Ba- 
liulienė, kaip vargo mokyklos vedėja, pa
norėjo savo vaikams padaryti malonumą. 
Be to, Motinos dienos minėjime šiais me
tais nedalyvavo vaikai, tai panorėta jiems 
duoti galimybę pasirodyti. Latviai ir estai, 
kaip ir mes, irgi kovoja su nutautimu, tai 
buvo prasminga pakviesti ir jų vaikus, 
kad stiprėtų mūsų bendra kova.

Iš anksto buvo paruošta programa, pa
kviesti svečiai bei pasidalyta pareigomis, 
kad viskas praeitų tvarkingai ir sklan
džiai.

Birželio 10 d. susirinko gražus būrys 
vaikučių su savo motinomis. Beveik visos 
mūsų mergaitės buvo aprengtos tautiniais 
rūbais. Miela buvo žiūrėti, kaip jos džiau
gėsi tuo.

V. Čekauskienė atidarė šventę ir papra
šė dr. L. Pašaitienę tarti žodį. Ji trumpai, 
bet labai gražiai pasveikino vaikučius ir 
jų tėvus lietuvių, latvių ir vokiečių kalbo
mis. Programos vadovavimą perėmė E. 
Baliulienė. Tada visų tautybių vaikučiai 
parodė savo gabumus. Po vieną ir grupė
mis buvo padeklamuota, padainuota, pa
grota ir pašokta. Tėvai buvo patenkinti, 
matydami savo vaikučių pažangumą, o 
vaikai stengėsi kuo geriau pasirodyti. Pa
baigai R. Baliulis pradėjo akordeonu gro
ti specialiai jo išmoktą latvišką tautinį šo
kį. Tai buvo latviams maloni staigmena. 
Ponia Cipulis, latvių moterų organizacijų 
narė, tuojau sukvietė latviukus, ir jie visi 
pašoko tą šokį. Po to E. Baliulienė sukvie
tė į sceną visus vaikus, sustatė juos į dide
lį ratelį, R. Baliulis užgrojo akordeonu, ir 
visi eidami rateliu dainavo „Vėjas pučia 
— neša laivą“... Ir nelietuviai vaikai greit 
susiorientavo, pagavo melodiją ir daina
vo. Tas didelis dainuojantis pabaltiečių 
vaikučių ratelis buvo labai gražus, įspū
dingas, net kiek simboliškas. Motinos 
žvalgėsi viena į kitą, ir net kai kurioms 
akyse sužibėjo ašarėlė...

Po programos vaikai išsirikiavo poro
mis. Iš anksto jiems buvo pasakyta, kad 
kiekvienas lietuviukas ar lietuvaitė pa

poje mes turime daugiau kaip 100 milijo
nų komunizmo pavergtų žmonių. Per pa
staruosius 25 komunizmo viešpatavimo 
metus Lietuvoje išaugo visai nauja karta, 
jau nuo lopšio žiauriai išmuštrinta komu
nizmo metodais: jauni žmonės ir net vai
kai mokomi šnipinėti net savo tėvus, 
jiems uždrausta lankyti bažnyčias ir kala
ma į galvas komunizmo iškreipta jų kraš
to istorija.

Nežiūrint to, žinios, kurios mus pasie
kia iš okupuotosios mūsų tėvynės, duoda 
šiek tiek vilties, kad ir jaunuose žmonėse, 
nemačiusiuose kitokio gyvenimo būdo, 
okupantai vis tiek negalį užgesinti patrio
tizmo, jie spiriasi rusinimui ir visais bū
dais priešinasi komunizmui. Jeigu aš kal
bu apie šias problemas, tai darau šitai 
remdamasi šūkiu: „kurk su jaunimu ge
resnį pasaulį“. LMKF yra šitos didelės or
ganizacijos narė ir dalis šios didelės tau
tos. Todėl mūsų problemos yra ir jūsų 
problemos, ir niekas negali paneigti, kad 
komunizmas nėra problema, kuri rūpi vi
sam pasauliui.

LMKF vardu aš norėčiau išreikšti mūsų 
padėką, kad mums buvo suteikiama gali
mybė dalyvauti svarstant ir sprendžiant 
svarbius ne tiktai JAV, bet ir dabartinei 
bei būsimajai žmonijai klausimus.

Ačiū už jūsų dėmesį!
> A-fc ***** ★★★★★ A

Iš prieblandos pradėjo temti niūrūs 
gruodžio vakaras. Snaigės minkštai krenta 
žemėn, ant palangių ir tirpsta. Nuogos 
medžio šakos žiba drėgme, ir lauke šalta 
ir krečia kūną. Vėjas baldosi palangėmis. 
Tai laikas, kada gera būti namuose, o ne 
lauke ir sėdėti prie židinio patogioje 
minkštoje kėdėje su gera knyga rankose. 
O kai prieblanda visiškai pereina į vakaro 
tamsumą, tada uždegama žvakė.

Žvakė! Jau iš mažens ji mums gerai pa
žįstama. Mes dar nemokėjome ištarti šio 
sunkaus žodžio: žvakė, o ji jau žibėjo 
ant mūsų pirmųjų kalėdinių eglaičių. Ji 
ir dar anksčiau — mūsų krikštynose — 
švietė šalia mūsų. Visą gyvenimą žvakė 
lydi mus — dalyvauja mūsų krikštynose, 
prie šv. Komunijos, vestuvėse, gimtadie
nyje. Paskutinį sykį žvakė dar dega ir ži
ba šviečia mums, kai mūsų akys jau būna 
amžinai užmerktos.

Žvakių šviesa turi kažkokio paslaptin
gumo ir žavi mus. žvakei degant, aplinku

imtų už rankutės kitos tautybės pabaltie- 
tį. R. Baliuliui linksmai begrojant maršą, 
vaikai tvarkingai nuėjo į kitą patalpą, o 
ten vaikų jau laukė vaišės. Brokšienė pri
kepė visokiausių skanumynų. Lėkštutėse 
buvo padėta pyragaičių, pastatyta po in
delį saldaus gėrimo su šiauduku. Servetė
lės buvo geltonos, žalios ir raudonos. Vai
kais prie stalų rūpinosi Brokšienė ir Na
vickienė. E. Baliulienė taip pat atsisėdo 
su vaikais ir vedė su jais pasikalbėjimą. 
Buvo tiesiog nuostabu, kad vaikai taip 
gražiai elgėsi ir kalbėjosi beveik kaip „su
augę“. Mažytė judri lietuvaitė žūt būt no
rėjo atsisėsti su gražiu, ramiu latviuku ir 
sugebėjo vikriai „atstumt“ kitus ir atsisės
ti šalia jo. Berniuko motina sakė, kad ten, 
kur jie gyvena, nėra pabaltiečių vaikų ir 
kad šiandien pirmąsyk jos sūnus susitin
ka su „savaisiais“. Pradžioje jis buvo la
bai tylus ir ramus, o į šventės pabaigą jis 
buvo bene vienas linksmiausių, ir jo aku
tės žibėte žibėjo.

Kol vaikai vaišinosi, kitoje patalpoje su 
minkštomis kėdėmis buvo tėvams paruoš
ta kava. Kavą išvirė ir vaišino E. Banevi
čienė. Čia irgi buvo skanumynų. Tėvai ir
gi ilgokai sėdėjo, kalbėjosi ir bendravo.

Vaikų vaišėms pasibaigus, E. Baliulienė 
vaikus „perdavė“ Th. Lipšienei, kuri jau 
suspėjo pasistiprinti kava ir, tuo būdu 
pasisėmusi naujų jėgų, perėmė savo pa
reigas, sukviesdama vaikus į sporto halę. 
Pora vyresniųjų berniukų pradėjo lošti 
biliardą, kita pora žaidė stalo tenisą, o vi
si kiti dalyvavo bendruose žaidimuose, ir 
viskam tam vadovavo Lipšienė. Kiek ten 
buvo juoko, riksmo ir linksmo triukšmo! 
Kai T. Lipšienei po poros valandų pritrū
ko kiek „žado“, tai ją pakeitė Cipulienė.

Pagaliau teko skirstytis. Visi vaikai su
ėjo į eilę, ir kiekvienas gavo po du mai
šiuku: viename buvo maža dovanėlė, o ki
tame saldumynai. Kai kurių vaikų broliu
kai ar sesutės dėl ligos negalėjo ateiti į 
šią šventę. Tai ir tiems buvo perduota po 
du maišiukus tų gėrybių parnešti lauktu
vių.
. Subuvimas visiems patiko, ir buvo reiš

kiamas noras, kad tai būtų kuo greičiau 
pakartota.

Lietuvių Moterų Klubų Federacija ir 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Moterų Orga-
nizacijų Sąjunga gruodžio 3 d. surengė 
akademiją-minėjimą Pirmojo Lietuvių 
Moterų Suvažiavimo 60 m. sukakčiai pri
siminti. V. Lozoraitienė, buvusi Lietuvos 
Moterų Tarybos pirmininkė ir Antrojo 
Lietuvos Moterų Suvažiavimo 1937 m. pir
mininkė, nusiuntė minėjimui šitokį svei
kinimą:
. Malonu prisiminti ilgą 60 m. gyvenimo 
kelią, kuriuo žengė lietuvės moterys, kar
tais sunkiais ir vargingais vingiais, kar
tais vėl džiaugsmingai, ypač sulaukus taip 
ilgai svajotos nepriklausomos Lietuvos. 
Tačiau' visada tas lietuvių moterų kelias 
buvo tiesus ir garbingas.

Pirmasis lietuvių moterų suvažiavimas 
įvyko 1907 metais Kaune, Lietuvai dar 
esant rusų valdžioje. Tokiomis aplinkybė
mis suvažiavimui sušaukti, nugalint sveti
mųjų suvaržymus, jam gražiai sutvarkyti 
ir jo šūkiams bei naudingiems nutari
mams paskelbti reikėjo didelės drąsos ir 
tvirto pasiryžimo. Pirmajam suvažiavi
mui pirmininkavo rašytoja Gabrielė Pet
kevičaitė, kuri, susirūpinusi, kad suvažia
vimo pirmininkavimas gali atitekti vyrui, 
o ne moteriai, pirmame posėdyje Kauno 
teatro salėje visu balsu sušuko: „Prašau 
rinkti mane pirmininke!“ Ji čia pat ir 
buvo vienbalsiai išrinkta. Be Petkevičai
tės, suvažiavime pasižymėjo Žemaitė, F.

ma kelia kažkokią savotišką savijautą, 
netikroviškumą, keistą nuotaiką.

Kadaise žvakė buvo žmogui vienintelė 
priemonė apsišviesti. Ją pažįstame dar iš 
etruskų paveikslų, o Italijos valdovai 
šviesdavosi žvakėmis savo pilis ir šven
tyklas. Iš romėnų ir germanai perėmė sau 
žvakę, o frankai galų gale atvežė ją ir į 
mūsų kraštus, nes iki 1000 metų čia buvo 
žinomi tiktai deglai ar balanos kaip prie
monės apsišviesti.

Labai anksti žvakė pradėjo tam tikrą 
vaidmenį krikščioniškoje bažnyčioje. Tie
sa, pirmiau jai buvo skirtas daugiau prak
tiškas vaidmuo, nes pamaldos tada būdavo 
dažniausiai nakties metu arba labai anks
ti rytą, žinoma, žvakės buvo maloniau ir 
gražiau, negu rūkstantieji deglai.

žvakės ir jos šviesa jau senais laikais 
žmonių juslę jaudino, kol dar ji nebuvo 
krikščionybės ir bažnytinis simbolis. De
ganti žvakė reiškia gyvenimą, o užgesusi 
— mirtį.

Įvairiuose kraštuose esama visokių su 
žvake susijusių papročių. Pvz., jei miršta 
jaunas, nevedęs vyras, tai jo laidotuvėse 
paskui karstą nešama perlaužta žvakė. 
Kai kur, norėdami surasti vietą, kur guli 
paskenduolis, stato degančią žvakę ant iš-
duobto medžio gabalo ir paleidžia ją į jū
rą, ežerą ar upę. Kur žvakė užgęsta, ten 
ieškoma paskenduolio. Šveicarijoje pa
skutinį advento vakarą tėvas duoda kiek
vienam vaikui po degančią žvakę. Kurio 
žvakė ilgiau žibės, tas bus dvasiškis ar 
vienuolė. Kai mergaitė turi du gerbėjus ir 
nežino, kurį jų pasirinkti, tai abiejose 
kryžiaus pusėse stato po degančią žvakę, 
skirtą kiekvienam gerbėjui. Nugalėtojas 
tas, kuriam skirtoji žvakė greičiau užges. 
Kai jaunavedžiai eina į savo butą, tai ge
ra juos pasitikti su keturiomis degan
čiomis žvakėmis.

Nuo 1400 metų žvakei pradėta teikti di
džiulės reikšmės liturgijoje. Anksčiau vi
sos liturginės žvakės turėdavo būti iš gry
no vaško. Dabar užtenka, jei žvakėje vaš
ko yra bent 10-20 nuoš.

Bičių vaškas iki šiol laikomas kilniausia 
medžiaga žvakėms gaminti. Kiekviena bi
telė nešiojasi vadinamąjį „vaško fabriką“. 
Neįmanoma visų žvakių gaminti iš bičių 
vaško, todėl tam naudojama visokie rie
balai, taukai, o ypač lajus ir dar parafi
nas, cerezinas ar ozokeridas.

Iki viduramžių gaminti žvakes buvo za
kristijonų ir vienuolių privilegija. Vėliau 
ir vienuolės prie to prisidėjo, o nuo 1300 
m. didmiesčiuose jau įsikūrė žvakių ga
mintojai. Dar prieš 150 metų privačiose 
šeimose namų apyvokai žmonės patys ga
mindavosi sau žvakes. Seniausias žvakių 
gamybos fabrikas yra Muenchene. Tas 
fabrikas verčiasi tuo jau 350 metų.

Kartais žvakė suvaidindavo lyg ir laik
rodžio vaidmenį. Pvz., karalius Aleksand
ras kartais statydavo savo rūmuose de
gančią žvakę. Kol ji degdavo, visi kuo nors 
nusižengę ir tuo metu prisistatę būdavo 
atleidžiami nuo bausmės. O kas būdavo 
pagaunamas po to, kai žvakė užgeso, tas 
atsiimdavo savo atpildą.

Jau seniai visokie mechaniški ir elek
triniai įtaisai pakeitė žvakę. Bet elektros 
lemputė niekada negalės atstoti žvakės 
šviesos, žinoma, kasdieniniame gyvenime 
ir darbe mes atiduodame pirmenybę elek
trai dėl jos naudingumo. Elektros lemputė 
šviečia, bet jos vis tiek ne tokia šiluma, 
kaip žvakės. Ji mūsų jausmų neapgaubia 
tokia iki misticizmo nueinančia šviesa, ko
kią kartais jaučiame degant žvakei. Kai 

Bortkevičienė, M. Rabašauskienė, P. Vait- 
kevičienė-Bilmanienė — organizacijos ko
miteto pirmininkė, universiteto studentė 
Sofija Kymantaitė, vėliau tapusi Čiurlio
nienė ir VD universiteto lektorė, ir kitos. 
Anais laikais inteligenčių moterų dar ne
daug tebuvo, tad tik ryškesnėm asmeny
bėm pavykdavo prasimušti į viešumą. Su
sidomėjimas suvažiavimu buvo dide'.is; 
jame dalyvavo daug kaimo moterų ir net 
vyrų.

Antrasis suvažiavimas, įvykęs nepri
klausomoje Lietuvoje, 1937 metais, tai yra 
30 metų praėjus nuo pirmojo suvažiavi
mo, toje pačioje Kauno teatro salėje, pra
lenkė visus lūkesčius. Tai buvo lyg pasa
ka, tapusi tikrove. Neatsimenu jokio kito 
tokio iškilmingo, giedro, drausmingo su
važiavimo. Jame dalyvavo 30 lietuvių mo
terų organizacijų atstovės ir daugiau kaip 
tūkstantis viešnių. Organizacinio komite
to į suvažiavimą buvo kviečiamos visos 
lietuvės moterys, neatsižvelgiant į partijų, 
religijos, profesijos ar socialinės padėties 
skirtumus. Kaip dažnai atsitinka, vos po
rai dienų belikus prieš suvažiavimo atida
rymą, dar nebuvo žinomas tikslus dalyvių 
skaičius, nes ne visos buvo iš anksto pra- 
nešusios savo atvykimą, kaip to buvo pra
šęs rengimo komitetas. Rengėjų tarpe kilo 
baimė, kad didelė teatro salė neliktų pus
tuštė. Tik paskutiniu momentu paaiškėjo, 
koks gausus buvo suvažiavimas. Bema
tant teatro salė prisipildė ligi pat paskuti
niųjų vietų galerijoje. Pritrūkus vietos, 
reikėjo pristatyti kėdžių. Daug kas liko 
stovėti, paremdami teatro sienas. Suva
žiavimo atidarymas buvo labai iškilmin
gas ir įspūdingas, dalyvaujant Respubli
kos Prezidentui ir poniai Smetonienei, vy
riausybės nariams, kariuomenės atsto
vams, kaimyninių valstybių, Estijos, Lat
vijos, atstovėms ir Kauno visuomenei. 
Įvairių organizacijų įr studenčių korpora
cijų atstovės, įžengiančios į sceną su vė
liavomis, buvo sutiktos gausiais plojimais. 
Prie prezidiumo stalo sėdėjo p.p. Smeto
nienė, Tūbelienė, Žmuidzinavičienė, Vilei
šienė, dr. Narušytė, Mašiotienė, G. Petke
vičaitė, Bortkevičienė ir Rabašauskienė,
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Lietuviai, priėmę krikščionybę, dar ilgą 
laiką neturėjo kalėdinių giesmių. Tik XVI 
amž. M. Mažvydas jų keletą išvertė į lietu
vių kalbą. XVII amž. originalių giesmių 
sukūrė kun. J. Juknavičius. Kalėdų eglu
tės puošimas yra senas religinis paprotys. 
Spėjama, kad jis yra kilęs iš germanų ir 
keltų tautų. Senovėje eglutė reiškė saulės 
ir gamtos atgimimo simbolį. Vėliau ji buvo 
susieta su Kristaus gimimo švente. Spėja
ma, kad apie 1616 m. Kalėdų eglučių puo
šimo paprotys iš Vokietijos atkeliavo į Lie
tuvą.

t t t
Ištrauka iš „Argentinos Lietuvių Balso“ 

Nr. 1304:
„Anuomet (1905 m.) Marijampolėje įvy

ko lietuvių vakaras. Giedant „Lietuva, tė
vyne mūsų“, caro policijos atstovas neatsi
stojo sykiu su visa publika, bet sėdėjo. 
Tuomet prie jo prišoko Vincas Mickevičius 
- Kapsukas ir sušuko: „Stokis, o jei ne, tai 
aš tavo paties kardu tau galvą suskaldy
siu“. Žandarų viršininkas atsistojo“.

NAUJIENA ZOOLOGIJOS SODUOSE

Nuo 1965 m. Britanijoje dar buvo lei
džiama žiūrovams į zoologijos sodus atsi
nešti maisto ir duoti jo pasismaguriauti 
drambliams, lokiams, galvijams ir kai ku
rioms beždžionių rūšims. Dabar, nuo N. 
Metų, niekas nebeturės teisės ką nors pa
duoti: gyvuliai privalės pasitenkinti tuo, 
ką gauna iš paties sodo.

Tuo norima apsaugoti sodų lankytojus. 
Beždžionės, papūgos ar arkliukai per 1967 
m. Britanijos zoologijos soduose yra įkan- 
dę arti 200 žmonių. Tokios drausmės lai
kantis, bus apsaugoti ir patys gyvuliai 
nuo visokių nelaimingų atsitikimų, štai 
vienas didžiulis dramblys siekė paimti nu
mestą jam maistą, besiekdamas įkrito į 
griovį ir turėjo būti pribaigtas, nes labai 
susižeidė. Anksčiau nudvėsė didžiulis hi
popotamas, kuris nurijo guminį sviedinį. 
Be to. kai kurie gyvuliai nemoka patys 
pasirinkt maisto. Jie ėda, kas paduodama, 
ir žūna, kai gauna jiems netinkamo mais
to.

Dar vienas dalykas: tikimasi, kad tvar
kingai maitinami jie ir zoologijos soduose 
labiau veisis ir tuo būdu bus galima išlai
kyti nykstančias rūšis.

norime ką nors ypatinga atžymėti ar at
švęsti savo gyvenime, tai ne tik iškilmin
gai papuošiame stalą, bet dažniausiai dar 
pastatome ir uždegame žvakę. Gera pa
svajoti, žiūrint į žvakių šviesos mirkčioji
mą. Ir verkti esą lengviau prie žvakės 
švelnios šviesos.

V. čekauskienė 

pastarosios trys pirmojo lietuvių moterų 
suvažiavimo dalyvės, ir pagaliau V. Lozo
raitienė, suvažiavimo pirmininkė, su J. 
Pikčilingiene — vicepirmininke. Dalyvių 
gausumas, susidomėjimas paskaitomis, 
kurios vyko tris dienas didžiojoje puoš
nioje Karininkų Ramovės salėje, pripildė 
ne tik rengėjų, bet ir visų dalyvių širdis 
džiaugsmu ir pasitikėjimu, kad esame pa
kankamai pasiruošusios visuomeniniam ir 
valstybiniam darbui, kad moterys nėra 
abejingos jokiai gyvenimo sričiai. Paskai
tos apie meną, literatūrą buvo klausomos 
su tokiu pat dėmesiu, kaip apie žemės 
ūkį, ekonomiją, mediciną. Ypatingą dėme
sį buvo sukėlę šeimos santykių, vaikų 
auklėjimo, moters padėties šeimoje ir dar
be klausimai. Suvažiavimo metu buvo 
gausiai lankoma surengtoji spaudos ir mo
terų parašytų knygų paroda, kurioje buvo 
taip pat išstatyti moterų dailininkių pa
veikslai.

Tikiuosi, kad ir dabartiniame sukakti- 
niame suvažiavime, surengtame svetingoj 
Amerikoj, bet toli nuo Lietuvos, vėl bus 
nagrinėjami lietuvėms rūpimi klausimai, 
o ypač vaikų auklėjimo ir jų apsaugojimo 
nuo nutautimo. Stebint dažnus neigiamus 
ir nemoralinius pasireiškimus jaunimo 
tarpe visame pasaulyje, būtų naudinga, 
kad ir mes, lietuvės moterys, iškeltumėm 
moters padėtį šeimoje ir pabrėžtume, jog 
moters darbas namuose, jos sprendžiamas 
vaidmuo namų auklėjime ir šiltos šeimy
ninės atmosferos sudaryme neprivalo būti 
laikomas menkesniu už bet kurį kitą dar
bą. Ar ne kilnesnis ir ne gražesnis tikslas 
yra išauginti padorų žmogų ir gerą, susi
pratusį lietuvį, kaip kad būti sekretore, 
atitolstant nuo šeimos, kaip tai dažnai at
sitinka?

Pranešdama šias paskubom surašytą
sias mintis, aš iš širdies sveikinu suvažia
vimo dalyves ir linkiu, kad suvažiavimo 
darbai sudarytų naują įnašą į ligšiolinę 
garbingą lietuvių moterų veiklą, į neuž- 
gęstamą visų lietuvių patriotizmą, į Lie
tuvos laisvės bylą.

V. L., Roma

„Kanados Expo-67“ laisvieji lietuviai gie
dojo „Lietuva, tėvyne mūsų“. Sustojo vi
si, bet paliko sėdėti tik tamsūs fanatiški 
„pažangiečiai“.

Jeigu rusų policijos viršininkas neatsi
stojo giedant „Lietuva, tėvyne mūsų“, tai, 
tautiniu ir tarnybiniu jo požiūriu, dalinai 
gal būtų galima jį ir pateisinti. Bet „pa
žangiečiai“ verti pasmerkti.

t t t
Seniau dzūkų moterys, kad jas būtų ga

lima atskirti nuo merginų, naudojo galvos 
papuošalą, vadinamąjį čapčium (karūnė
lę). Žiemos metu moterys nešiojo šiltos 
medžiagos vatinę kepuraitę su ausinėmis. 
Kelionėse ant jos dar užsirišdavo šiltą ske
petą (skarą). O jaunos moterys nešiodavo 
paprastą kepuraitę - kuptūruką, apvadžio
tą tulaitėmis.

t t t
Kada pirmieji lietuviai pradėjo keliauti 

į Ameriką, tikrų žinių nesurasta. Istorikas 
S. Daukantas rašo, kad 1688 m. Kurliandi- 
jos kunigaikštis Jokūbas pabėgusius iš Lie
tuvos didžturčių vergijos lietuvių būrius 
apgyvendino iš Ispanijos karaliaus nupirk
toje Guadelupe saloje. Vėliau anglai juos 
iš ten iškėlę ir apgyvendinę ten, kur dabar 
yra New Yorko miestas.

t t t
Agotą Zigmantaitę žmonės vadino Su

valkų krašto knygnešių motina. Ji buvo 
viena žymesniųjų knygų platintojų spau
dos draudimo laikais. Ji buvo Suvalkų 
Kalvarijos tretininkių namų viršininkė ir 
knygų gabenime uoliai talkininkavo vietos 
kunigams ir su savo talkininkių būriu 
spaudą išplatindavo tolimiausiose apylin
kėse.

t t t
Nepriklausomoje Lietuvoje „Ūkininko 

Patarėjas“ buvo paskelbęs konkursą para
šyti geriausiam spaudos platinimo šūkiui. 
Konkursą laimėjo agr. Jonė Urbonavičiū
tė. Jos sugalvotas šūkis „Laukinis žmogus 
laikraščių neskaito“ buvo pripažintas ge
riausiu ir laimėjo pirmąją premiją — 100 
litų. 1941 m. jos senutę motiną ir abidvi 
silpnos sveikatos seseris rusai išvežė į Si
birą.

t t t
Pirmoji Blaivybės draugija Lietuvoje 

buvo įkurta Šiaulių parapijoje apie 1846 
m. Didysis blaivybės idėjos skleidėjas vys
kupas M. Valančius 1858 m. Miunchene, 
F. Wenthe dirbtuvėje, užsakė pagaminti 
blaivininkams medalikėlius su įrašu „Par 
Tava szwentą užtarimą išturėsima iki ga
la“. 1859 m. blaivybės idėja jau buvo ap
ėmusi visą Žemaičių ir dalį Seinų vyskupi
jų, ir tūkstančiai blaivininkų pasipuošė 
vysk. Valančiaus pagamintais medalikė- 
liais.

t t t
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LONDONAS VOKIETIJA
KAUKIŲ BALIUS NEĮVYKS

Dėl Ministerio B. K. Balučio mirties LAS 
ruošiamasis kaukių balius sausio 6 d. ne
įvyks.

MAN C HE STE RIS
VAIKŲ EGLUTĖ

Sausio 6 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Koor
dinacinis Komitetas klubo patalpose ren
gia vaikučiams eglutę.

Programą išpildys vietos skautai ir sek
madienio mokyklos mokiniai. Programai 
prasidėjus atvyks Kalėdų senelis su gau
siomis dovanomis vaikučiams.

Koordinacinis Komitetas

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia 
narių susirinkimą 1968 m. sausio 13 d., 7 
vai., Commercial Inn, Heath Rd., Ashton - 
in- Makerfield, Lancs.

Svarbiausias susirinkimo tikslas yra ap
tarti ruošiamąjį Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metų sukakties minėji
mą, kuris numatytas 1968 m. vasario 3 d.

Visus narius ir apylinkių lietuvius susi
rinkime prašome kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — sausio 7 d., 11 vai., Ži
dinyje.

BRADFORD — sausio 7 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 14 d., 1 vai.
BRADFORD — sausio 21 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — sausio 28 d., 12 vai.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN‘S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79, Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

'Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

IŠ MEMMINGENO LIETUVIŲ

PADANGĖS

Neperseniai susikūręs „Lietuviškos dai
nos“ mėgėjų ratelis jau keletą kartų pasi
rodė scenoje, pravesdamas lietuviškos dva
sios minėjimus. To ratelio iniciatorius ir 
vadovas yra Vyt. Bernotas. To ratelio užsi
mojimas yra žadinti tautiečius gyventi lie
tuvybe ir lietuviška daina, priminti visiem, 
kad mūsų tėvynė dar gyva ir kad nepra
rastume vilties ją ir vėl laisvą pamatyti.

Šis ratelis gruodžio 2 d. suruošė gražią 
Kariuomenės šventės dieną. Minėjime da
lyvavo nemažas skaičius kviestų svečių iš 
Bad Woerishofen, Muencheno ir net Stutt- 
garto apylinkių. Referatą skaitė Muenche
no apylinkės lietuvių pirm. Brakauskas. Jo 
žodžių gilios mintys priminė mūsų didin
gos ir žydinčios tėvynės praeitį, vėliau sve
timųjų išniekintą. Montažą skaitė energin
gas lietuviškos dvasios jaunuolis Marijus 
Dresleris. Jo įspūdingus apie mūsų tėvynę 
žodžius lydėjo tylios dainos ir gyvi pa
veikslai, dar daugiau pagilindami jų reikš
mę. Tautiniais rūbais apsirengusių jaunų 
lietuvaičių kurstomas aukuras ir malda į 
Aukščiausią ne vienam ašaras išspaudė. 
Nuostabiai gražus scenos papuošimas dar 
didino įspūdį. Memmingeno lietuvių jauni
mas pašoko tautinių šokių. Šventei pritai
kytus eilėraščius deklamavo Radzevičiūtė, 
Pungitaitė ir P. Venckus.

Didžiausią įspūdį sudarė „Lietuviškos 
dainos“ mėgėjų ratelio sudainuotos karių 
ir liaudies dainos. Dainos paprastos ir vi
siems gerai suprantamos. Dainos, kurias 
dar dauguma mūsų prisimename, kada 
šaunios mūsų mielų karių eilės žygiuoda- 
mos dainavo. Visi kaip vienas pagaliau 
užtraukėme Lietuvos himną, tuo .baigdami 
minėjimą. Paskui jaukiam pobūvyje buvo 
dar ilgai dalytasi mintimis dėl praeities ir 
dabarties.

Rytojaus dieną gausiai susirinkome į lie
tuviškas pamaldas, kurias, kaip ir kiekvie
ną sekmadienį, atlaikė ir pritaikytą pa
mokslą pasakė mūsų mielas klebonas — 
Memmingeno apylinkės lietuvių pirminin
kas ir daugumai gerai pažįstamas kun. dr. 
Jonas Petraitis. Kaip ir kiekvieną šventa
dienį, pamaldose lietuviškas giesmes gie
dojo „Lietuviškos dainos“ mėgėjų ratelis 
ir Memmingeno apylinkės lietuvių visuo
menė. M.D.

LUEBECKO LIETUVIAI LIGONIAI

DĖKINGI L.R.K.

Luebecke gyvenantys lietuviai ligoniai 
širdingai dėkoja Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui už piniginę šalpą šv. Kalėdų šven
čių proga.

Taipgi nuoširdžiausiai dėkojame ir vi
siems geraširdžiams aukotojams, kurie sa
vo aukomis įgalina L.R.K. ištiesti savo pa
galbos ranką ten, kur iškyla svarbiausias 
reikalas.

Tikimės, kad brangūs aukotojai ir toliau 
prisimins savo kilniomis aukomis neteku
sius sveikatos savo tautiečius ir parems L. 
R.K. užmojus ir artimo meilės darbus.

Sušelptųjų lietuvių ligonių vardu

J. Pyragas

LIET. SODYBA
— Sausio 6 d. Sodybos Klubo Šaudymo 

Sekcija ruošia loteriją ir šokius. Įėjimas 
šį kartą žada būti nemokamas. Jei kas no
rėtų ta proga aplankyti Sodybą ir praleisti 
savaitgalį, prašoma kambarį užsisakyti iš 
anksto.

— Sausio 14 d., sekmadienį, 3 vai. po 
pietų, šaukiamas metinis Sodybos (Head- 
ley Park) Klubo narių susirinkimas. Bus 
svarstomi eiliniai klubo reikalai ir renka
ma nauja valdyba. Kas galėtų, maloniai 
kviečiami dalyvauti.

— Kūčias ir Kalėdų atostogas Sodyboje 
praleido K. Ulskis su giminėm ir draugais 
iš Slough. Iš Londono buvo atvykę T. Vi
dugiris, A. Pranskūnas, K. Korzonas ir J. 
Degio šeima.

— Sodybos nuolatinius gyventoj us-pen- 
sininkus švenčių proga sveikino ir apdova
nojo Londono Liet. Moterų Dainavos Sam
būris, P. Varkala, T. Vidugiris, A. Gied
raitienė, J. Staras ir Bradfordo Vyties Klu
bas. Visiems jiems reiškiama nuoširdi pa
dėka ir geriausi linkėjimai.

— Jau priimami kambarių užsakymai 
ateinančios vasaros atostogoms. Anksčiau 
užsisakę turi didesnį pasirinkimą. Smul
kesnės informacijos atsiunčiamos paštu. 
Rašyti: Headley Park Club & Holiday Re
sidence, Bordon, Hants., arba tiesiog Sody
bos vedėjui. (Tel. Bordon 2810).

LIETUVIAI STATO KAZACHSTANE
Lapkričio 30 d. Vilniaus laikraščiuose 

skelbtame „padėkos laiške“ iš Kazachsta
no parašyta, kad šią vasarą Kokčetavo sri
ties (Kazachstane) sovchozų statyboje dir
bo apie 500 Lietuvos studentų. Esą, per du 
mėnesius jie tenai pastatė nemaža mokyk
lų, klubų, gyvenamųjų namų ir gamybinių 
patalpų.

Tuo tarpu tuose pačiuose laikraščiuose 
nuolat pasirodo nusiskundimų, kad daug 
tokių pačių statybų čia pat, Lietuvoj, net 
ir pradėtų, nespėjama laiku pabaigti. Tų 
statybų baigimo laukiantieji niekaip nega
li išspręsti mįslės, kodėl studentai, sutin
kantieji atostogų metu padirbėti prie sta
tybų, negali to padaryti čia pat, o turi va
žiuoti Kazachstanan... (E)

MASKVOS SUTARTYS DĖL STATYBŲ 
ESTIJOJE

United Press International (žinių agen
tūra) gruodžio 1 d. pranešė iš Maskvos, 
kad Sovietų Sąjunga sudarė sutartį su 
Suomija, pagal kurią suomiai įrengs keltą 
per Suomijos įlanką tarp Helsinkio ir Ta
lino ir padės pastatyti Taline naują vieš
butį. Sovietų Sąjunga ir Suomija sutaru
sios į tą dalyką investuoti daug milijonų 
dolerių.

Būdinga, kad dėl viešbučio statymo Es
tijos sostinėje su suomiais susitarė ne es
tai. o Maskvos valdžia. Tai liudija, kas 
vadinamose „suvereninėse respublikose“ 
veikia kaip šeimininkas. (E)

PASAUL YJE
— JAV Kalėdų atostogų metu, tarp 

penktadienio vakaro ir pirmadienio vidur
nakčio, per 78 vai. susisiekimo nelaimėse 
žuvo 684, Prancūzijoje 120.

— Sov. Sąjunga paleido 52 japonus žve
jus, kurie visi buvo kaltinami pažeidę so
vietų teritorinius vandenis ir kurių dalis 
iškalėjo net po 18 mėnesių, o 40 dar tebė
ra kalėjime.

— Su ekskursija atvažiavę į Londoną, 
du rusai pasiprašė politinio prieglobsčio.

— Ispanijos valstybinė loterija Kalėdų 
metu turėjo 85.208 laimėjimus, iš viso lai
mėjimų buvo už 21,5 mil. svarų, pirmasis 
laimėjimas — 417.000 svarų, o bilieto kai
na — 60 svarų.

■— Naują širdį gavęs Pietų Afrikos gy
ventojas Vaškanskis mirė plaučių uždegi
mu.

— Hongkongo aerodrome suimti argen- 
tinietis ir šveicaras, kurie atitinkamose lie
menėse gabenosi po 77 svarus aukso.

— Barcelonoje, Ispanijoje, už visokius 
sukčiavimus žmogus nuteistas 357 metams 
kalėti, bet pagal ispanų teisę iš tiesų jam 
teks sėdėti tik 9 metus.

— Pagal viešosios tvarkos atitinkamą 
įsaką Ispanijoje į apyvartą leidžiamosios 
knygos pirma turi būti duotos patikrinti 
atitinkamai įstaigai, dėl to kunigas Gon- 
zalezas nuteistas 3 mėn. kalėti už tokios 
tvarkos nesilaikymą.

— Per antrąjį ir trečiąjį 1967 m. ket
virčius Britanijos iždui pagal sveikatos 
draudimą nemokamai žmonėms duoda
mieji vaistai kainavo 71.248.000 svarai (6 
mil. daugiau negu 1966 m. per tą patį lai
kotarpį).

— Rodezijos miestas Salisburas pasiun
tė Portugalijos miestui Lisabonai kalėdi
nius sveikinimus 4 su puse iš 3 pėdų at
virutėje, kurioje sveikinimai surašyti por
tugalų ir anglų kalbomis, o Lisabona at- 
sveikindama siunčia porą gulbių.

— Frankfurte, V. Vokietijoje, teismas 
išteisino motiną ir gydytoją, kurios buvo 
pakaltintos nužudžiusios 3 metų berniuką, 
thalidomido sužalotą — be rankų ir be ko
jų-

— New Yorko Metropolitaino muziejus 
pašalino žalvarinį arklį, apie kurį buvo 
sakoma, kad tad yra graikų meno pavyz
dys, o dabar išaiškinta, kad arkliukas pa
gamintas prieš maždaug 50 metų.

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES

INVESTMENTS LTD.,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. 

Tel. SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD., 
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT 

moka 7% (grynais) 
už investacijas 5 metams ir ilgiau 

ir 
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite: 
Z. JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Skaitytąją taukai
DĖL LIETUVOS LAISVĖS KOMITETO

Mielas Pone Redaktoriau,
R. E. Maziliauskas straipsnyje „Varpas 

svetur“ (E.L. 1967 m. kalėdiniam numery
je) tarp kitko rašo, kad „Lietuvos Laisvės 
Komitetas nėra joks visuomeninis lietuvių 
veiksnys.., nes tas komitetas iš tiesų tėra 
amerikiečių įstaiga su lietuviais tarnauto
jais“, ir kad „lietuviško savarankumo tas 
komitetas vis dėlto nedaug tegali turėti“.

Abu šie tvirtinimai neturi rimto pagrin
do. Lietuvos Laisvės Komitetas, kurio cent
ras yra New Yorke, yra sudarytas visuo
meniniu pagrindu. Į jį įeina keliolika lietu
vių politinių veikėjų, kurie gyvena įvai
riuose kraštuose. Jie nėra kieno nors tar
nautojai, nes nebuvo pasamdyti ir dirba 
be jokio atlyginimo.

Dalyvaudamas PET Londono delegatū- 
roje, kuri yra sudaryta iš Rytų Europos 
tautų atstovų, kurie daugiausia priklauso 
savo tautų laisvės komitetams, gerai ži
nau, jog niekas iš tos organizacijos narių, 
įskaitant ir Lietuvos Laisvės Komiteto at
stovus, nėra įtaigojamas iš šalies. Lietu
viai tame komitete kalba, kaip jiems liepia 
sąžinės balsas. Todėl „lietuviškas savaran
kiškumas“ jame taip pat yra neabejotinas.

Skaitau, kad minėtas p. Maziliausko pa
reiškimas yra grynas nesusipratimas.

J. Vilčinskas

ATVIRAS LAIŠKAS
p. R. E. MAZILIAUSKUI

Man malonu, kad tamsta savo žvilgsny
je į „Trečiąją Pradalgę“ (E. L. lapkričio 
7 d. 1967 m.) paminėjai ir mano tilpusią 
ištrauką iš „Šventaragio“. Ten tamsta tarp 
kitko pažymi, kad „iš autoriaus išnašų at
rodo, kad jis savo darbą laiko autentišku 
istoriniu veikalu“ ir kad „nereikliems 
skaitytojams toji pseudokronika, tur būt, 
bus įdomi“.

Niekad su savo recenzentais nesiginči
jau ir nesiaiškinau. nedaryčiau to ir dabar, 
jei Maziliausko pastabos būtų lietusios 
grynai mano rašinio literatūrinę pusę, bet 
kadangi jis palietė ir jo „istoriškumą“, tai 
jaučiau pareigą kai ką patikslinti. Visų 
pirma norėčiau pastebėti, kad Maziliaus
kas truputį apsiskaičiavo: jis kalba apie 
autoriaus „išnašas“, tuo tarpu mano iš
traukoje buvo padaryta viena mažesnė, ki
ta didesnė išnaša, glaudžiai susijusi su vei
kalo turiniu. Savo išnašoje aš paneigiu 
mūsų istoriografijoje įsisenėjusią nesąmo
nę, kad senovės lietuviai neturėję šventyk
lų. Lig šiol mūsų ir kitataučiai istorikai 
tvirtino, kad senovės lietuviai šventyklų 
neturėję ir kad savo dievus jie garbinę po 
ąžuolų šakelėmis. Taip mes buvome išauk
lėti mokyklos suole, ir taip daug kas lig 
šiol tebegalvoja. Savo veikalo ištraukoje 
aš stengiausi kiek įmanydamas tiksliau 
aprašyti senovės lietuvių šventyklą, pasi
remdamas paskutinių laikų archeologinių 
kasinėjimų rezultatais, ir jei nebūčiau pa
aiškinęs savo išnašoje, jog senovės lietuvių 
šventyklų klausimas yra keistinas iš pa
grindų, tai skaitytojai mane būtų galėję 
apšaukti „apgaviku“, nes gi kaip gali ra
šyti apie dalykus, t.y. apie šventyklas, ku
rių nebuvo?

Iš tos mano išnašos Maziliauskas daro 
nuostabią išvadą: jam atrodo, jog „auto
rius savo darbą laiko autentišku istoriniu 
veikalu“. Manau, kad čia bus įvykęs kaž
koks nesusipratimas. Tur būt, Maziliaus
kas norėjo pasakyti „autentišku literatū
ros istoriniu veikalu“. Teisybė, rašydamas 
veikalą iš Lietuvos istorijos XIII amž., aš 
turėjau tą gadynę gerokai pastudijuoti. 
Medžiagą savo „Šventaragiui“ aš rinkau 
gal daugiau kaip 10 metų ir, tiesą sakant, 
teberenku ją lig šiol, tačiau nė sapnuoti 
nesapnavau keisti savo profesijos, tapti 
istoriku ir imti rašyti „autentiškus istori
nius veikalus“. Man rodos, „rašyti auten
tiškus istorinius veikalus“ yra istoriko rei
kalas. ..

Savo „Šventaragį“ aš pavadinau „kroni
ka“, Maziliauskas vadina „pseudokroni
ka“, nors niekas nenukentėtų, jei mano 
veikalas būtų pavadintas romanu. Čia tik 
tiek norėčiau priminti, kad gali būti isto
rinė kronika, bet gali būti ir literatūrinė 
arba suliteratūrinta istorinė kronika. Sa
kysime, XIII amž. Livonijos kronika net 
ir eilėraščiais rašyta, ir joje netrūksta li
teratūrinių įvaizdžių.

PRIEŠ ARTĖJANČIAS KALĖDAS
Laikas atnaujinti arba naujai užsisakyti 

viso pasaulio lietuviškąją periodiką. Laiku 
užsakius, kiekvieną be sutrukdymų pasieks 
ir laikraščiai ir žurnalai.

LIETUVIŠKAS KALĖDINES atvirutes 
šiuo metu taip pat galima gauti.

Nedidelis kiekis gauta naujų lietuviškų 
ilgo grojimo plokštelių.

Norintiems Kalėdoms padovanoti tauto
dailės dalykų, taip pat gražus pasirinki
mas.

Tais reikalais prašome rašyti:

Dainora, 14 Priory Rd. Kew. Surrey.

Vėl gi man kai kurių neaiškumų sukėlė 
Maziliausko išsitarimas, kad „nereikliems 
skaitytojams toji pseudokronika (atseit, 
mano „Šventaragis“), tur.būt, bus įdomi“. 
Kas yra „reiklus" ir „nereiklus“ skaityto
jas, teisybę pasakius, man nėra aiškios są
vokos. Man lig šiol atrodė, kad rašytojas 
rašo aplamai skaitytojui, visai nekvaršin
damas sau galvos, ar jis bus „reiklus“, ar 
„nereiklus“. Aš esu Maziliauskui dėkin
gas, kad jis man tą reikalą priminė, nes gi 
kur čia man orientuotis į „reikliųjų“ skai
tytojų kategoriją: geriau aš pasiliksiu su 
„nereikliaisiais“ skaitytojais, kitaip sa
kant, su mažutėliais...

Su pagarba Vyt. Alantas

DĖL SURINKTŲ SVARŲ...

Labai gerai, kad Tavo Jonas palietė su
rinktų pinigų klausimą. Ne tai, kad mes 
būtumėm juos pamiršę. Toli gražu ne. 
Dažnai pasvarstome visą pinigų telkimo is
toriją ir, atvirai pasakius, bijome, kad pa
skubomis pinigai nebūtų sukišti ten, kur 
jų nereikia kišti.

Padoriai svarstant, jei pinigai nebuvo 
panaudoti tikslui, kuriam jie buvo rinkti, 
jie turėtų būti grąžinti tiems, kurie juos 
sumetė. Tik abejoju, ar atsiras norinčių 
atgauti tai, kas kartą buvo paskirta lietu
vybės reikalui. Taip reikalams susisukus, 
visa mūsų aktyvioji bendruomenė per sa
vo valdybas turėtų nuspręsti, kas toliau 
darytina.

Anot Tavo Jono, turime išleisti knygą 
apie Lietuvą. Anot jo. turimos knygos, jei 
ir tinka amerikiečiui, tai netiks britui.

Čia tai ir yra klausimėlis, kas tas britas 
ir kas jam tinka ar netinka. Ir kas čia toks 
gudrus, kuris galėtų išlukštenti šį klau
simą? Net jei ir išlukštentų šį klausimą, 
tai ar turėtumėm pajėgių žmonių, kurie 
galėtų parašyti tikrai gerą knygą? O jei ji 
bus gera, tai tuomet ji tiks kiekvienam 
protingam žmogui, o ne vien britui. Tuo
met atkrenta ir pirmasis pasiūlymas rašyti 
vien britui.

Štai neseniai pasirodė „Timeless Lithua
nia“ antroji laida, parašyta buvusio JAV 
pasiuntinio Lietuvoje Owen J. C. Norem. 
Puiki knyga. Pirma pamėginkim ją pa
skleisti. Geros knygos ir Harrimano ir 
Prestono (pastarojo radau ir Halifaxo bib
liotekoje). Taigi negalima tvirtinti, kad 
nieko nėra apie Lietuvą. Tačiau, jei būtų 
sumanyta dar ką geresnio leisti, tai norė
čiau, kad tai būtų padaryta visos išeivijos 
pastangomis, o ne vien mūsų salos.

Man rodos, kad tas pats Tavo Jonas ka
lėdiniame numeryje nurodė geresnę išeitį, 
kaip panaudoti tuos pinigus. Jis rašo: „Ar 
mūsų visas dėmesys neturėtų būti nu
kreiptas į savąjį gettą — lietuvišką bend
ruomenę?“ Oi, kaip gerai pasakyta! Irgi 
daug tiesos, kai jis tvirtina, kad nepropor
cingai daug turime psichinių ligonių, išge
riančių.

Seniai į tai mėginau atkreipti dėmesį to 
paties Tavo Jono, tvirtindamas, kad dabar
tinė Sodyba būtų parduota ir įsigyta kita, 
prieinama visiems, kaip savotiška gydykla 
ištroškusiems gamtos, savos aplinkos, dai
nų, vieta sportui, suvažiavimams, paskai
toms, vaidinimams, susirinkimams. Jinai 
turėjo būti mūsų getto. Tačiau palikim šį 
reikalą, nes jis neišjudinamas. Deja, dar 
kartą reikia priminti, kad gražiais straips
niais nepadėsi ir nepagydysi nei tų ligo
nių, nei tų alkoholikų. Tam reikia pastan
gų ir veiksmo.

Taigi, šitaip ar taip, pasidairykime, kas 
dar galima padaryti, kur galime kurti get
tą, kur ieškoti gydyklų. Siūlosi Nottingha- 
mas, esąs vidury, prieinamas visiems. Įkū
rus ten „Jaunimo Židinį“, toji vietos reikš
mė dar padidėjo. Būtų labai sveika kur ar
ti prie upelio įsigyti žemės sklypą, tinkantį 
sportui, nuolatinei stovyklai, kartu pasta
tą, kurį galima būtų perstatyti savo reika
lams.

Tie astuoni šimtai svarų būtų pirmas 
įnašas tam fondui. Ar taip nepamėginti?

Jei jau tas sumanymas atrodytų neįma
nomas, galėtumėm pristatyti sceną prie 
puikių Manchesterio klubo pastatų. Kiek 
pagyvėtų veikla, kiek patrauktų žmonių, 
kiek būtų pagydyta tų. kurie mato tik dar
bą, rūpestį ir svetimumą! Svarstykime, 
ieškokime būdų, bet, susimildami, nespręs
kime ant greitųjų, ar nepasitarę su kitais.

R. Giedraitis
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