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PO SOVIETINIU KEVALU
LAIŠKAI Iš SOVIETINĖS LIETUVOS

Londonas, 1968 — Lietuvos Laisvės Kovos — metų vasario mėn. 27 d.

XXII metai

Auksinio jubiliejaus dienos

Guli prieš mus ant stalo pluoštelis laiš
IŠKILMĖS ROMOJE
kų iš sovietinės Lietuvos. Nebūdami ko
Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 50
munistai, šventai gerbiame koresponden
cijos neliečiamybę, ir todėl stabtelėsime m. sukaktis Romoje buvo iškilmingai pa
minėta vasario 17 d. vakare puošniose
tiktai prie jos išviršinės išvaizdos.
Tenka gauti ir matyti nemaža laiškų iš Santa Angela Merici instituto patalpose,
Vakarų pasaulio, iš Afrikos bei Azijos dalyvaujant Romos lietuvių kolonijai ir
naujųjų valstybių ir net iš vadinamųjų so daugeliui lietuvių tautos bičiulių kitatau
vietų satelitinių šalių. Tačiau tik iš Fidel čių, kurių tarpe buvo matyti žymių italų
Castro Kubos kartais pasitaiko vienas ki visuomenės atstovų, užsienio kraštų diplo
tas laiškas, kuris savo Skurdumu (popie matų ir Centro bei Rytų Europos kraštų
riaus prasčiausia kokybe ir klijų nešva veikėjų tremtyje. Mišias už Lietuvą insti
rumu) gali prilygti laiškams, ateinantiems tuto koplyčioje aukojo žymusis Lietuvos
bičiulis kardinolas A. Samorė. Mišių metu
iš dabartinės Lietuvos.
Itin retas atsitikimas, kad laiško vokas šv. Kazimiero lietuvių kolegijos auklėtinių
būtų paprastos baltos spalvos. Dažniau choras giedojo lietuviškas giesmes. Po
siai jie yra primurzinti su atvaizduota evangelijos kard. Samorė nuo altoriaus
gaublyje Sovietų Rusijos kolonijine impe kreipėsi į susirinkusius proga pritaikytu
rija, arba su Inturisto Maskvos stilizuota žodžiu. „Žvelgdamas į savo krašto sostinę
reklama, na, ir su eile „graždanka“ ir rusų Jeruzalę, Išganytojas verkė, nes jis matė
kalba įrašų, nurodinėjančių: kur, kam, tas nelaimes, kurios laukė jo miesto. Šio
siuntėjo adresas, ir t.t., kurių jokia kita mis ašaromis Kristus pašventino tėvynės
pasaulio šalis, pasitikėdama paprasčiau meilę. Išganytojas mylėjo savo žemiškąją
siu savo piliečių išprusimu, daugiau ant tėvynę; jis sakė, kad ne tik galima, bet ir
vokų nespausdina. Taigi, eilinis Lietuvos reikia, kad kiekvienas žmogus mylėtų savo
žmogelis, nusipirkęs tokį jam per jėgą tėvynę“.
įbruktą voką, jei nemoka skaityti „graž Jūs, mano bičiuliai, tęsė kardinolas,
dankos“ ir nesupranta rusiškai, negali net šiandien prisimenate savo tėvynės garbin
adresuoti paprasto laiško. O ką paskui be gą praeitį ir jos nelaimes, prisimenate sa
sakyti apie daugel Lietuvos provincijos vo tėvynės džiaugsmus ir skausmus. Jūs
vietovių, kurių pašto įstaigose reikalauja didžiuojatės tuo, kad jūsų tėvynės istorija
ma, kad ir siuntėjo adresas būtų užrašytas
„graždanka“? Bet vis dar atsiranda lietu
PAKLAUSIMAS PARLAMENTE
vių komunistų, kurie drįsta tvirtinti, kad
Lietuvoje nėra vykdoma akiplėšiškas ru Sausio 22 d. Britų parlamente užsienio
reikalų ministeris buvo paklaustas, ar jis
sinimas!
Vakarų pasaulyje, o taip pat ir nepri padarys pareiškimą dėl derybų su Sov. Sklausomoj Lietuvoj, kiekviena firma, net ga dėl Baltijos valstybių turto.
kiekvienas žmogus galėjo laisvai pasiga Konservatorių partijos atstovas Biggsminti ir vartoti vokus, kokius tik norėjo. Davison paklausė: „Kiek tai susiję su auk
Šitos teisės, deja, „suvereninė ir laisva“ su, kurį Baltijos valstybių vyriausybės pa
sovietinė Lietuva neturi. Ji yra priversta tikėjo Britanijai, turint galvoje, jog jokia
naudotis net rusų okupantų primestais vo Britanijos vyriausybė nepripažino de jure
kais ir reklamuoti ne save ir savo sostinę Baltijos valstybių įjungimo į Sov. Sąjungą,
Vilnių, bet Sovietų Rusijos kolonijinę im ar galėtume mes gauti užtikrinimą, kad
periją ir Maskvą. Tai tikrai didelis „laimė tautų apsisprendimo atveju nepriklauso
jimas", kuriuo gali „džiaugtis ir didžiuo mų Baltijos valstybių vyriausybėms bus
atitinkamos pinigų sumos grąžintos?“
tis“ Vilniaus vyriausybė ir kompartija!
Užsienio reikalų vicemin. Rodgers atsa
Bet žvelkime toliau į minėtąjį laiškų
pluoštelį. Ant vokų uždėti pašto antspau kė:
„Nemanau, kad aš galėčiau duoti tokį
dai rodo, kad laiškai iš Lietuvos oro paštu
Vakarų Europą pasiekia vidutiniškai tik pažadą. Tai buvo praktiškas susitarimas,
po 10 dienų. Prieš Antrąjį Pasaulinį Karą, pripažinęs tikrovę, nors tuo pat laiku jis
kai Lietuva buvo nepriklausoma valstybė, nekeičia vyriausybės nusistatymo dėl su
laiškai paprastu paštu į Vakarų Europą silaikymo nuo pripažinimo de jure Balti
ateidavo per 2-3 dienas. Žinoma, tada, nors jos valstybių įjungimo į Sov. Sąjungą“.
(Hansard, 1968.11.22).
susisiekimo priemonės buvo tikrai daug
lėtesnės negu šiandien, Lietuva neturėjo
naudotis „pažangiausia sovietų technika“,
ir todėl laiškai paprastu paštu galėjo ke
liauti bemaž 5 kartus greičiau už šiandie
ninius oro paštu.
Murzini sovietų pašto antspaudai yra
įdomūs ir kitu požiūriu. Juose irgi vyrau
ja „graždanka“ ir rusų kalba. Mažutė iš Nixono žvaigždė
JAV respublikonų partija dar neturi pa
imtis daroma tik vietiniam miestui ar
miesteliui atžymėti lietuviui įskaitomu ir rinkusi savo kandidato šių metų preziden
suprantamu būdu, bet ir tai tuoj kartoja to rinkimams.
Norinčių kandidatuoti yra keletas, bet
ma „graždanka“. Net ir sovietinė Lietuvos
respublika atžymima rašant ją ne lietuviš pro juos kol kas labiausiai kyla Nixonas,
kai „Liet. TSR“, bet „graždanka“ ir rusiš kuris yra jau buvęs viceprezidentu ir su
kai „Lit. SSR“. Neatrodo tačiau, kad sovie Kennedžiu varžęsis dėl prezidento vietos.
tinės Lietuvos konstitucijoje būtų skelbia Jo žvaigždė kylanti dėl kietos laikysenos
ma, jog Lietuvai jau oficialiai primesta Vietnamo reikalu.
„graždanka“ ir rusų kalba. Užtat jeigu
Vilniaus vyriausybės ir kompartijos vado Kovos tebevyksta
Komunistinės pajėgos iš naujo pradėjo
vybėje nebūtų tik ištižę lepšiai, praradę ir
paskutinį lietuviškos savigarbos trupinėlį pulti Pietų Vietnamo miestus ir miestelius
ir težiūrį tik Sovietų Rusijos interesų, ga ir amerikiečių kariuomenės telkinius.
lėtų ir turėtų protestuoti prieš tokį oku Kai kuriose vietose kovojama dėl kiek
vienos žemės pėdos.
panto besaikišką savavaliavimą.
Komunistinėms pajėgoms duotas įsaky
Esant tokiai tragiškai liūdnai sovietinės
Lietuvos padėčiai, būtų stačiai absurdas mas „išlaisvinti“ Pietų Vietnamą.
svajoti apie atskirus jos pašto ženklus. Bet
Lietuva, kai buvo nepriklausoma valstybė, Izraelio ir Jordano apsišaudymai
kurią rusams parsidavę lietuviai komu Izraelio ir Jordano pasienyje buvo pra
nistai susirietę bando juodinti ir ginčyti sidėję stipresni apsišaudymai.
Jordano vadinamieji partizanai papras
jos valstybinį nepriklausomumą, turėjo
savo gražius pašto ženklus, be jokių lietu tai puola gyvenvietes Izraelyje ir pasitrau
viui nesuprantamų siužetų ar įrašų sveti kia. Izraelis irgi neišlaikęs.
momis kalbomis, lygiai kaip juos turi kiek Jordano karalius yra viešai pasmerkęs
viena, ir mažiausia, valstybė, pripažinta arabų partizanų vykdomuosius užpuldinė
jimus.
tarptautinėje plotmėje.
Tik truputį praskleidę uždangą į vieną
ir, aišku, ne iš pačių reikšmingiausių nū Laisvė visose jūrose
Sovietinių pajėgų štabo viršininkas mar
dienės Lietuvos gyvenimo apraiškų, jau su
didžiu skausmu turime konstatuoti, kokio šalas Zacharovas paaiškino, kodėl dabar
je baisioje beteisiškoje padėtyje yra lietu Viduržemio jūroje laikomi sovietų kari
niai laivai.
vių tauta Sovietų Rusijos okupacijoje.
Jau negrįžtamai praėję tie laikai, kai
Dr. J. G.
Rusijai nebuvę leidžiama naudotis pasau
liniais vandenimis. Dabar, sako, mes plauGYVENTOJŲ SKAIČIUS
kiosim visomis jūromis, ir jokia jėga že
Lietuvos statistikoje beveik vienintelis mėje nesulaikys mūsų.
dėmesio vertas duomuo gyventojų skai
čius. Sako: „Negalutiniais apskaičiavimais, Nori komunistų vienybės
Lietuvos TSR gyventojų skaičius 1968 m.
Sov. Sąjungos komunistų partijos sek
pradžioje buvo 3.058.000 žmonių“.
retorius Brežnevas savo kalboje davė su
Prisimintina, kad prieš bolševikų-nacių prasti, kad jo partija jau nebėra pasaulio
sąmokslo įvykdymą tame plote, kurį da komunistų partijų vadovė.
bar vadina „Lietuvos TSR“, buvo apie 3
Bet jis kvietė partijas būti vieningas ko
voje prieš imperializmą.
mil. 215 tūlkst. gyventojų.

yra glaudžiai susijusi su Bažnyčios istori
ja. Jūs iškeliate faktą, kad Lietuvos vals
tybės pradžia yra paženklinta kaip tik iš
Romos Bažnyčios atstovų gautu karališku
vainiku, šias brangias sukaktis jūs šian
dien minite su malda lūpose ir širdyse. Jūs
nepasiduodat liūdesiui, bet maldoje, kartu
su savo tautiečiais visame pasaulyje, se
miatės jėgos, šviesos ir drąsos, būdami tik
ri, kad bandymai nėra skirti pražūčiai, bet
prisikėlimui ir dvasinei gerovei. Šioje mal
doje, kalbėjo toliau kardinolas Samorė, su
jumis jungiasi visi jūsų bičiuliai, visi tie,
kurie drauge su jumis dalijasi viltimis,
laimėjimais bei rūpesčiais. Kardinolas Sa
morė kvietė lietuvius šią nepriklausomy
bės atstatymo sukaktį atžymėti tvirtu pa
siryžimu apsaugoti visa tai, ką iš praeities
lietuviai yra paveldėję. Jis ragino surink
ti visa, kas yra gražu, šventa, meniška įsi
kūniję lietuvių tautinėje kultūroje, kad lie
tuviai visa tai galėtų perduoti sekančioms
kartoms, konkrečiai pasiūlydamas čia, Ro
moje, įkurti lietuvių tautinį kultūros cent
rą, kuris liudytų lietuvių sugebėjimus,
ryžtą bei ištvermę. Kardinolas Samorė
baigė savo kalbą pažymėdamas, jog šią
Mišių auką aukoja už Lietuvą, už jos lais
vę, prašydamas Dievą, kad nuostabūs Lie
tuvos istorijos puslapiai vėl atsinaujintų
lietuvių tautos gerovei ir visos žmonijos
garbei.
Po pamaldų instituto salėje įvyko iškil
mingas aktas, kurio metu žodį tarė Lietu
vos Diplomatijos šefas min. Stasys Lozo
raitis ir Lietuvių Bendruomenės Italijoje
pirm. prel. Vincas Mincevičius.
Ministras Lozoraitis, padėkojęs kardino
lui Samorė ir visiems svečiams už išreikš
tą solidarumą, priminė Lietuvos valstybės
pradžią 13 šimtmetyje ir jos atkūrimą va
sario 16 aktu 1918 metais. Ilgiau apsisto
damas prie dabartinės Lietuvos padėties,
kurią sukūrė prievartinis jos įjugimas į
Sovietų Sąjungą slaptų susitarimų su hit
lerine Vokietija pasėkoje, kalbėtojas pri
siminė masinių deportacijų aukas, ūkinin
kų suvarymą į kolchozus, Bažnyčios ir ti
kinčiųjų persekiojimus, juridinės, ekono
minės, socialinės santvarkos susovietinimą. Lietuvių tautos pasipriešinimas sovie
tinei priespaudai, pareiškė min. Lozorai
tis, neranda sau lygaus kituose Centro bei
Rytų Europos kraštuose. Jis pasireiškė
1941 metų sukilimu ir ilga partizanine ko
va pokario laikotarpiu. Šis pasipriešini-
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mas tačiau neatnešė laukiamų rezultatų,
nes lietuvių tauta buvo viena.
Šioje dekolonizacijos eroje būtų neleng
va surasti kraštą net tolimiausiose Afrikos
ir Azijos srityse, kuris negalėtų pasinau
doti teise į tautinį suverenumą bei valsty
binę nepriklausomybę, pabrėžė ministras.
O vis dėlto tuo pačiu sena Europos tauta
— lietuvių tauta — yra svetimųjų paverg
ta, netekusi visų savo laisvių. Jai uždraus
ta paminėti net vieną svarbiausių savo tau
tinio gyvenimo faktų, kuris įvyko prieš 50
metų, vasario 16 dieną. Tačiau ir tokioje
padėtyje lietuvių tauta nėra praradusi vil
ties atgauti politinę nepriklausomybę. Ji
savo žvilgsnius tebekreipia į Vakarus, be
laukdama Vakarų solidarumo ir moralinės
paramos.
Pranešimus apie Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo sukakties minėjimą Ro
moje paskelbė italų žinių agentūros ir
laikraščiai.

VASARIO 16-JI PARYŽIUJE

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė va
sario 18 d. iškilmingai paminėjo Paryžiuje
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50
metų sukaktį.
PLB krašto valdybos suruoštas minėji
mas buvo pradėtas šv. Mišiomis, kurias
laikė vysk. J. Gouet, Paryžiaus arkivysku
po padėjėjas. Celebrantas jautriu ir šiltu
žodžiu kvietė išsaugoti gilų tikėjimą ir, šv.
Pauliaus pavyzdžiu, drąsiai ir ryžtingai
pakelti skaudžius išgyvenimus už šventus
idealus.
Po pietų įvyko Vasario 16 minėjimas,
kuriame dalyvavo Paryžiaus ir atvažiavę
iš provincijos lietuviai, gausus Lietuvos
draugų prancūzų būrys su senatorium
gen. J. Ganeval ir ambasadorium G. de la
Toumelle ir taip pat sovietų pavergtųjų
kraštų atstovai.
Minėjimą atidarė ir jam pirmininkavo
veiklus valdybos pirmininkas, Paryžiaus
lietuvių klebonas kun. J. Petrošius. Jis iš
dėstė svetimiesiems sukakties reikšmę ir
išeivių lietuvių veiklą Lietuvos laisvės by
loje, o lietuvius kvietė tęsti ją vienybėje ir
kiek galima padėti Lietuvos žmonėms lais
vės kovoje.
Sugiedojus Lietuvos himną ir pagerbus
žuvusius už Lietuvos laisvę, sekė eilė kal
bų. Lietuvos Diplomatijos šefas S. Lozo

raitis, atskridęs iš Romos dalyvauti sukak
ties minėjime, kalbėdamas pirma svetimie
siems, apibūdino Vasario 16 aktą kaip lie
tuvių tautos valios išraišką, visada galio
jančią, ir pabrėžė, kad tauta, siekdama da
bar atgauti ir išsaugoti tautines vertybes
ir nepriklausomybę, laukia iš Vakarų mo
ralinės paramos. Kreipdamasis į lietuvius,
S. Lozoraitis pareiškė, jog Lietuva nėra ir
negali būti užsienio lietuviams kokia ab
straktinė sąvoka. Tol, kol yra lietuvių Lie
tuvos žemėje, tenai yra visas pagrindas ti
kėti geresne, laisva mūsų tautos ateitimi.
O išeivių lietuvių įnašas į nepriklausomy
bės bylą bus juo svarbesnis, juo daugiau
vadovausimės demokratine dvasia, laisvu,
lojaliu pasikeitimu mintimis, sudarydami
vieningą patriotinę užsienio lietuvių visuo
menės nuomonę.
Nepaprastai gražias, turiningas kalbas
pasakė msgr. P. Ramondot, Prancūzijos
svetimšalių sielovados direktorius, ir sena
torius gen. J. Ganeval, ilgus metus buvęs
Pabaltijo valstybėse kaip karo attache, o
dabar Prancūzijos - Pabaltijo draugijos
pirmininkas.
Msgr. Ramondot kvietė užsienio lietu
vius, ypač jaunimą, saugot savo kalbą, pa
pročius, tautinę kultūrą ir pasitikėti, kad
laisvės valanda ateis, nes tautų teisėms
nėra įsisenėjimo — jos visada pa
lieka galioje. Generolas Ganeval priminė,
kad jis pats matė Pabaltijo valstybes su
brendusias nepriklausomybei ir pažangiai
tvarkančias savo gyvenimą. Senatorius pa
reiškė, kad Lietuvoje jo dėmesį buvo at
kreipęs taip pat didelis liberalizmas, kuris
buvo būdingas mūsų tautos gyvenimui,
tiek pačių lietuvių savitarpio santykiuose,
tiek įvairių tautybių ir tikybų atžvilgiu.
„Milašiaus Bičiulių“ draugijos vicepir
mininkas A. Silvaire poetiškai apibūdino
Milašiaus lietuviškumą ir jo reikšmę pran
cūzų poezijai. Fr. Ricardien Marie, Pary
žiaus lietuvių bičiulis, gyvai ir širdingai
išreiškė savo simpatiją lietuvių tautai. To
liau sekė latvių, estų ir Rytų ir Vidurio Eu
ropos karo veteranų federacijos sveikini
mai. Minėjimas baigtas menine dalimi, ku
rioje gabus jaunas pianistas J. Soriano,
vedęs B. Monštavičiūtę, skambino Šopeno
ir Listo kūrinius. K. Masiulytė įspūdingai
deklamavo Milašiaus kūrybą, o Paryžiaus
lietuvių tautinių šokių grupė šoko tauti
nius šokius.
Pakili ir draugiška minėjimo dalyvių
nuotaika pabrėžė Prancūzijos lietuvių tau
tinį susipratimą ir šios šventės reikšmę.
V. L.

Mes atstovaujami ir toliau

Lietuvos atstovo Vinco Balicko žodis, tar ir toliau turime pasilikti stiprūs ir nepa
tas lietuviams per Vasario 16 minėjimą laužti. šis nuostolis tebūna mums nauju
Londone.
paskatinimu ryžtingai tęsti savo darbus
Lietuvos nepriklausomybei ir tautos lais
Pasveikinęs visus, Didžiojoje Britanijo vei atstatyti.
Padaugės gyventojų
je gyvenančius, lietuvius Nepriklausomy Pradėdami minėti Lietuvos nepriklauso
Afrikos kraštas Kenija buvo britų kolo bės šventės proga ir padėkojęs už moralinę mybės aukso jubiliejų, mes pasigendame
nija. Kai britai davė jam nepriklausomy
paramą, kurios daug patyręs iš savo tau vieno labai svarbaus dalyko, tai, būtent,
bę, nemža ten įsikūrusių azijatų ir šiek tiečių, ypač pastaruoju laiku, jam per kad mes negirdime jokio garso ir nemato
tiek europiečių neįsipilietino, ir britai pa ėmus atsakingas Atstovo pareigas, jis me jokio ženklo, jog šis svarbiausias mūsų
žadėjo jiems Britanijos pilietybę.
istorinis įvykis būtų minimas Lietuvoje.
tęsė:
Dabar Kenija tiems nepiliečiams pradė Prieš 50 metų, vasario 16 dieną, Lietu Tauta tyli. O ši klaiki tyla liudija, kad mū
jo taikyti įvairius suvaržymus, ir jie pra vos Taryba Vilniuje visam pasauliui pa sų tautai yra daromas smurtas ir trukdo
dėjo plaukti į Britaniją. Kadangi tokių
skelbė atstatanti savo seną ir garbingą ma jos laisvė. Todėl ši klaiki tyla skatina
yra apie 120.000, Britanijai sunku juos iš
Lietuvos
valstybę. Todėl šiais metais va mus, laisvus lietuvius, kelti balsą už Lie
karto priimti, bet Kenija atsisako imtis
sario 16 d. pradedame minėti Lietuvos ne tuvos nepriklausomybės atstatymą. Mūsų
priemonių varžyti jų išvažiavimui. Brita
priklausomybės atstatymo aukso jubiliejų. šventa pareiga šitai daryti tol, kol daroma
nija ruošiasi suvaržyti įvažiavimą.
Viso pasaulio lietuviai įvairiais būdais nu Lietuvai skriauda bus atitaisyta. Tai yra
vyriausias laisvųjų lietuvių uždavinys,
mato tą jubiliejų iškilmingai paminėti.
Įspėjami protestuojantieji
Mes, D. Britanijos lietuviai, per savo mi nes, kraštui esant okupuotam, mes esame
Sov. Sąjungos saugumo policija apklau nėjimus prisiminsime, be abejo, ir tą vieninteliai tautos valios reiškėjai ir jos in
sinėje kai kuriuos asmenis, kurie reiškė mums visiems brangią asmenybę — Minis- teresų gynėjai užsieny.
protestą dėl neseniai Maskvoje nuteistųjų terį Balutį, kurio dar taip neseniai esame
Su Min. Balučio mirtimi oficialus Lietu
rašytojų. Jie buvę įspėti.
netekę. Jis buvo mūsų centrinė figūra, ro vos atstovavimas D. Britanijoj nenutrūks
Jeseninas-Volpinas esąs uždarytas be danti mums kelius į ateitį, ir tebėra mums ta. Tos pareigos dabar man tenka tęsti. Šia
pročių ligoninėje.
geriausiu pavyzdžiu nepalaužiamo tikėji proga man yra malonu jums pranešti, kad
mo mūsų tautos ateitimi.
D. Britanijos vyriausybė yra pripažinusi
Vasario 16-ji betgi pirmoj eilėj turi bū mane kaip Lietuvos Chargė d‘Affaires.
Prancūziški lėktuvai Belgijai
Belgija nutarė savo aviaciją aprūpinti ti ryžto ir kilnių pasiryžimų, o ne gedulo Pradėdamas eiti šias savo pareigas, no
ne amerikietiškais, bet prancūziškais lėk diena. Todėl, nors mes visi dėl šio didžio riu jus užtikrinti, kad, pagal savo išgales,
vyro mirties giliai liūdime, bet savo dvasia tęsiu darbus, kuriuos dirbau ir ligi šiol, vi
tuvais.
siškos ištikimybės Lietuvai dvasioje, nes,
Lėktuvai jau užsakyti.
nors Lietuva priešo okupuota, Vasario 16
MIRĖ BALFo VEDĖJAS
Aktas tebėra galioje. Jis šiandien lygiai
Lionginas Jankus, Balfo reikalų vedėjas, taip pat, kaip ir 1918 metais, išreiškia tik
Čekoslovakija jiems kelia susirūpinimą
Kol Novotnys buvo partijos sekretorium, gimęs 1912 m. sausio 27 Pagumerčių kai rą lietuvių tautos valią.
Čekoslovakija buvo valdoma kieta ranka. me, Kėdainių apskr., mirė vasario 4 d. Pagaliau šia proga noriu visiems primin
Naujoji partijos vadovybė taip atleido Brooklyne.
ti, kad geriausias būdas pagerbti Ministevadžias, kad tiek Sov. Sąjungos, tiek kitų
rio Balučio atminimą yra vykdyti jo di
MIRĖ
B.
NEWMAN
komunistinių kraštų vadai susirūpino, ar
džiausią pageidavimą, būtent, dirbti vie
Vasario
19
d.
Londone
mirė
žinomas
ang

valdžia tik visiškai neišsmuks iš partijos
ningai, suglaustomis gretomis ir įkūnyti
rankų. Dėl to į Čekoslovakiją atskubėjęs lų rašytojas ir keliautojas Bernard New laisvos, nepriklausomos Lietuvos siekimą.
man,
sulaukęs
70
m.
amžiaus.
Jis
yra
ap

ir Brežnevas su kitais komunistų vadais.
keliavęs 60 kraštų ir parašęs apie 130 kny
gų. Jaunas būdamas keliaudavo dviračiu
ir tuo būdu galėjo stebėti žmonių gyveni — JAV ir šiaurės Korėjos atstovai jau
Demonstracijos prieš demonstracijas
Vakarų Berlyne buvo suruoštos de mą ir papročius. Visa tai jis aprašydavo turėjo 9 posėdžius, kuriuose svarstė ame
monstracijos prieš amerikiečius ir už Šiau knygose, kurių ruošdavo vis po dvi tuo pat rikiečių žvalgybinio laivo „Pueblo“ ir jo
rės Vietnamą, su kuriuo amerikiečiai ko laiku: rytais rašydavo kriminalinius ro įgulos likimą.
voja.
manus, o popietinėmis valandomis — ke
Po to dešimteriopai didesnės demonstra lionių aprašymus. Savo kelionę po Baltijos — Klube prie Jugoslavijos atstovybės
cijos įvyko už amerikiečius ir jų kovą kraštus ir Lietuvą (prieš karą) jis aprašė Paryžiuje sprogo bomba, žuvo 21; mano
ma, kad už tai atsakingi kroatų teroristai.
knygoje „Baltic Roundabout“.
prieš Šiaurės Vietnamą.
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SUKAKTIES PROGA
PROF. ANTANAS MACEINA APIE SAVO KŪRYBĄ

60 metų amžiaus sukakties proga, kartu
su kitais bičiuliais, prof. A. Maceiną ap
lankė taip pat ELI vedėjas kun. Bronius
Liubinas. Ta proga jis pateikė eilę klausi
mų, į kuriuos profesorius už poros savai
čių atsakė bičiuliams laišku. Čia Europos
Lietuvio skaitytojams pateikiame prof. A.
Maceinos pasisakymą apie savo kūrybą.
ELI klausimas:
Gerb. Profesoriau, švęsdamas savo am
žiaus 60 metų sukaktį, galite pasidžiaugti
laimėjimais įvairiose srityse, o ypač moks
le ir visuomeninėje veikloje. Gal malonė
tumėte pasakyti, kas buvo arčiausia šir
dies tada, kai kūrėte, ir ką labiausiai ver
tinate šiandien, žvelgdamas atgal į savo at
liktuosius darbus?
Prof. Maceina atsako:
Tai labai keblūs klausimai. Mat, širdiskirmis, kaip žemaičiai ją vadina, geidžia
viena, o protas dažnai sako visai ką kita.
Pažiūrėkime vis dėlto, ką šie du tokie ne
lygūs „organai“ kalba mano atveju.
Paties darbo metu man arčiausia širdies
yra buvusios trys knygos. 1. „Socialinis
teisingumas“ (1937) — todėl, kad ši knyga
kilo iš įskaudintos širdies. Ją parašiau ga
na greitai, vedamas kažkokio įkvėpimo,
atostogų metu, išsiuntęs šeimą vasarotų.
Tiesa, jos idėjos jau buvo subrendusios
kiek anksčiau. Tačiau pats rašymas tikrai
buvo vedamas širdies, kaip jos šauksmas,
anuo metu nuskambėjęs tuščiose dykumo
se. 2. „Saulės giesmė“ (1954) —todėl, kad
ši knyga buvo rašoma nustebusia širdimi.
Asyžiaus šventasis man visados vaidenosi
kaip nesuprastas krikščionis — net nė pa

čių pranciškonų (kitaip jie nebūtų suski
lę). Į šį šventąjį pirmą sykį mano dėmesį
atkreipė kun. dr. M. Ražaitis, mano profe
sorius Vilkaviškio kunigų seminarijoj, ku
riam ir šiandien esu giliai dėkingas už
tuos pagrindus, kuriuos jis man padėjo sa
vo dogmatikos kursu. Tad kai 1951 m. prel.
Pranciškus Juras kreipėsi į mane, klaus
damas. ar nesiimčiau rašyti knygos apie jo
bendravardį šventąjį, tuojau sutikau ir
per pusantrų metų darbą baigiau. Tai neatsistebinčios širdies apmąstymai didžiojo
Poverello (Vargdienėlio—ELI)’ elgsenos.
3. „Dievo Avinėlis“ (1966) — todėl, kad ši
knyga buvo rašoma mylinčia širdimi. Kris
tus stovėjo ir tebestovi mano egzistencijos
centre. Tiesa, eilėraščių cikle „Kristaus is
torija“ žmogus jo tai nesulaukia, tai ne
mato, tai neranda, tai praeina jam pro
šalį, tai sumaišo su kuo nors kitu. Tačiau
tai atsitinka todėl, kad Kristaus asmeniš
kai tarp mūsų nebėra, o Bažnyčia su jos
konkrečiu gyvenimu toli gražu Kristaus
neatstoja, nesykį Jį aptemdydama ir net
iškreipdama. Tiesa, dogmatiškai svarstant,
Bažnyčia yra Kristus, besiskleidžiąs isto
rijos laike bei erdvėje. Tačiau, žinote,
dogmatika sau, o gyvenimas sau...
Kad „Dievo Avinėliui“ pasirinkau Rytų
Bažnyčios kristologiją, tai buvo anaiptol
ne atsitiktinybė: tai vidinis įsitikinimas ir
išpažintas. Lotyniškoji kristologiją, ypač
šv. Anzelmo, man niekados nėra buvusi
prie širdies — kaip ir visa lotyniškoji san
tvarka su jos teisynu, su taisyklėmis ir nu
rodymais kiekvienam žingsniui, su draus
me ir praktikomis, taip labai primenančio-

Prof. A. Maceinai 60 m.
Jubiliejiniai Nepriklausomybės metai at ceinos kūryba ypač eina trimis kryptimis:
neša su savimi ir visą eilę kitų jubiliejų. pedagogika, kultūros filosofija, socialinis
Štai sausio 27 d. 60 metų amžiaus susilau klausimas. Nesvetima jam ir teologija, ką
kė žymusis kultūrininkas prof. Antanas liudija knygos „Didžioji Padėjėja“ ir „Die
Maceina, gimęs Suvalkijoje, Marijampolės vo Avinėlis“. Maceina yra ir poetas, skel
apskrityje. Jubiliatas gyvena V. Vokieti bęs eilėraščius A. Jasmanto vardu. Šalia
joje, nuo 1959 metų Vestfalijos Miunstery- knygų rašymo profesorius rado ir teberan
je, kur yra tenykščio universiteto dėstyto da laiko dalyvauti periodikoje. Pats reda
jas. Beje, dviejų pastarųjų semestrų bėgy gavo Ateitį, buvo vienu iš XX Amžiaus re
je sveikata jam neleido skaityti paskaitų, daktorių. Daug jo straipsnių galima užtik
tačiau ir tuo metu jis globojo ir tebeglobo- ti įvairiuose kultūros ir mokslo žurnaluo
ja keletą doktorantų, beruošiančių diserta se. Tiek knygas, tiek ir straipsnius yra
cijas. Tikisi nuo sekančio semestro galė skelbęs ne tik lietuviškai, bet taip pat vo
siąs vėl skaityti ir paskaitas. Kaip pilnatei kiškai.
sis Vokietijos valdininkas, galėtų jau da
Visuomeniškoje veikloje prof. Maceina
bar dėl silpnos sveikatos pasitraukti į pen daugiausia yra reiškęsis ateitininkuose,
siją, bet, kaip jis pats jubiliejaus proga kur 1947-49 m. buvo federacijos tarybos
pasveikinti atvykusiems bičiuliams pareiš pirmininkas ir ėjo federacijos vado parei
kė, to dar nenori. Profesorius mėgsta stu gas. Lietuvoje buvo Liet, krikščionių dar
dentus, o šie labai mėgsta ir vertina pro bininkų sąjungos centro valdyboje. Yra
fesorių. Jo, paskaitos lankomos labai gau Lietuvių Fronto ideologas. Europoje lietu
siai.
vių tokia pamėgtoji kasmetinė Lietuviškų
Universitete dėstyti pradėjo 1935 metais jų Studijų Savaitė yra prof. Maceinos min
Kaune, taigi tebūdamas 27 metų amžiaus. ties vykdymas. Profesorius mintį ne tik iš
Neskaitant pirmojo bolševikmečio, kada kėlė, bet rūpinosi ir jos įgyvendinimu, visą
buvo pasitraukęs Vokietijon, Kaune profe eilę kartų būdamas studijų savaičių mode
soriavo iki antrojo ir ligi šiol tebesitęsian ratorius ir pats jose skaitydamas paskai
čio Lietuvos pavergimo. 1942 m. pakeltas tas. Su tikrumu galima tvirtinti, kad be
ekstraordinariniu profesorium, o 1942-43 prof. Maceinos įnašo studijų savaitės ne
m. išrinktas filosofijos fakulteto dekanu. būtų atsiekusios nė savojo aukšto lygio,
Vokietijoje nuo 1956 m. pradėjo profeso nė tokio plataus visuomenės pripažinimo.
riauti Freiburgo universitete, o 1959 m.
Tenka linkėti ir tikėti, kad vis labai jau
persikėlė į Vestfalijos Miunsterį.
nai atrodantis jubiliatas nugalės šiuo me
Dėstymas universitete tėra viena dalis tu užpuolusius negalavimus ir dar ilgai
prof. Maceinos veiklos. Jaunystėje jis iš spinduliuos savo šviesia dvasios kūryba
vertė eilę T. Totho. knygų jaunimui, o vė Vokietijos studentijai, bet ypač lietuviš
liau reiškėsi. ir tebesireiškia kaip vienas kajai visuomenei visuose pasaulio kraš
vaisingiausių lietuvių kūrėjų-autorių. Ma tuose.
ELI

K. BARĖNAS

PENKI PIRŠTAI
(2)
(3)

Aš graižiojuos už tos varčios, narinu galvą, kad
neužkalbintų pažįstamas, o akys mano tik trumpam
akimirksniui palieka pabirusius žmones. Va, Sta
siukas ateina! Aš jam suimu stipriai rankovę.
—Na, kaip penki pirštai laikosi? — sakau. —
Palauk, nebėk.
Mano lazdos susverdėja, ir nukaitęs Stasiukas
sustoja ir šaudo akimis mane ir gatvę.
— Ko nori? — sako jis.
— Žinai, ko noriu.
— Ko nori?
— Ateik ir įdėk langą, maušiau tu, — sakau,
— pasiimk pieną, — mano balsas kyla, — ir penkiapirštį laišką! O, tu, gyvulėli tu...
— Tylėk, tylėk, — išsigandęs šnabžda jis, ir aš
net nepastebiu, kad paskui jį kelis žingsnius jau pa
sitraukiau nuo vartų.
— O ko aš tylėsiu? — sakau. — Kodėl aš tu
riu tylėti?

mis Evangelijos krapus bei mėtas (plg.
Mat. 23, 23). Turiu šia proga atvirai prisi
pažinti: nors esu išaugęs lotyniškoje Baž
nyčioje, nors mėgstu jos kalbą ir jos muzi
ką, tačiau savo širdimi ir pergyvenimais,
savo teologinėmis mintimis ir įžvalgomis
esu Rytų krikščionis. Štai kodėl didžiu
džiaugsmu žiūriu dabar į tas pakaitas, ku
rios vyksta lotyniškoje Bažnyčioje, nes jos
artina Romą labai sparčiu žingsniu prie
Rytų Bažnyčios: valdymo decentralizacija,
kolegialumo principas, gimtoji kalba litur
gijoje, meilės momento iškėlimas, sąžinės
laisvės primatas praktikoje, pasauliečių
vaidmens augimas — visa tai Rytų Bažny
čioje yra savaime suprantami dalykai. Kai
visa tai pasidarys savaime suprantami da
lykai ir lotyniškoj Bažnyčioj, vienybė bus
pasiekta. „Dievo Avinėlis“ kaip tik ir yra
šio džiaugsmo ir šios meilės išraiška. Tai
manasis „Pange, lingua“.
Tačiau rašyti širdimi dar nereiškia ge
rai rašyti. Todėl šios trys knygos, buvusios
arčiausiai širdies kuriant, man neatrodo
esančios vertingiausios,
jas sukūrus.
Žvelgdamas atgal, labiausiai vertinčiau
dar neišleistus ir vokiškai parašytus daly
kus: 1. „Filosofijos kilmė bei prasmė“ ir
„Religijos filosofija: I. Dievo problema“.
Pirmajame mėginau tiesti kelią į Dievą iš
paties filosofinio pažinimo, kaip būties in
terpretacijos. Ši interpretacija — tai mano
pagrindinė tezė — yra galima tik tada, kai
būtis turi ontologinę kūrinio sąrangą, o
kūrinio sąranga reikalauja Kūrėjo. Tai
nėra Dievo buvimo įrodymas, bet Dievo
buvimo atskleidimas, kaip ašen šį vyksmą
vadinu. Antrajame, lyg ir pirmojo tęsiny
je, mėginau žvelgti į Dievą kaip Kūrėją ir
čia rasti religijos pagrindą, nes religija,
kaip žmogaus santykis su Dievu, yra gali
ma tik tada, jei Dievas yra tiesioginis ma
no būties Autorius, vadinasi, jei niekas
trečias nestovi tarp jo ir manęs. Šią mintį
aš netrukus išvystysiu viename straipsny
je apie Teilhard de Chardin „Aiduose“. Jei
mano sveikata leis ir jei leidėjų atsiras,
norėčiau šiuos du dalykus visų pirma pa
skelbti lietuviškai.
Jeigu klaustumėte, ką labiausiai vertin
čiau iš jau išleistų dalykų, stabtelėčiau
prie „Socialinio teisingumo“ ir „Dievo
Avinėlio“. Pirmąjį vertinu todėl, kad jis ir
po .30 metų pasiliko taip lygiai aktualus
kaip ir pradžioje. „Dievo Avinėlį“ vertinu
todėl, kad jame Kristus yra pavaizduotas
tiek kaip Išganytojas, tiek kaip kūrinijos
Pirmavaizdis bei Tikslas, nesuskaldant Jo,
kaip yra de Chardin mistikoje, kurioje
Kristus-Išganytojas prddingsta evoliucijos
rūkuose, kadangi juose pradingsta ir blo
gis, ir nuodėmė, ir mirties tragiką. Kitos
išleistos knygos (tarp jų ir širdimi parašy
ta „Saulės giesmė“) būtų reikalingos dar
vienos redakcijos, daug ką išbraukiant bei
pakeičiant.
ELI klausimas:
Niekada Jūsų sveikata nėra buvusi iš
stipriausių. Ar ji šiuo metu leidžia Jums
kurti? Jei taip, tai kokius didesnius kūry
biškus darbus esate pradėjęs ir kokius už
mojus turite artimoje ateityje?
Prof. Maceina atsako:
Jei posakį „šiuo metu“ suprastumėte,
kaip pastaruosius mėnesius, tai turėčiau
atsakyti, kad ligi Kalėdų visiškai nieko ne
galėjau — net nė rašyti mašinėle: tiek šir
dis buvo nusilpusi. Ją ištikusi liga gegužės
mėn. viduryje nesidavė taip lengvai nuga
lima, tad reikėjo nutraukti dėstymą uni
versitete ir ilgus mėnesius gulinėti arba

— Tylėk, sutvarkysiu, tylėk, — ir paima jis
mane už rankos. — Einam, išgersim po kaušiuką.
Ranką ištraukiau.
— Per savaitę neįdėsi, — sakau, — tai aš bū
siu ne aš. Ilgiau kaip savaitę nelauksiu.
Pažiūriu į jo nesavą veidą, nusigrįžtu ir nuterškinu lazdomis tolyn.
— Aš nežinau, kur gauti stiklą, — girdžiu bal
są. — Gediminai, palauk, — o paskui girdžiu žings
nius. Nutyla žingsniai, tiktai mano lazdų galai terkši šaligatvyje. Penkiapirštis Stasiukas ateis man.
stiklas bus įdėtas, taip.
Tą vakarą aš visiškai aprimau. Atsigulęs galvo
jau dar, ką sakysiu Uždirviui, kai ateis pasikalbėti
dėl lango, ir tuoj užmigau. O-ho-ho, išmiegojau ra
mus ir rytą pieno pavėlavau atsikelti. O-ho-ho-ho...
Ateis, įdės langą, ir reikalas bus baigtas. Ateis Sta
siukas, ateis, žinoma, ateis.
O kai jis nerodė akių nei pirmadienį, nei antra
dienį, tai aš vėl sunerimau. Neateina! Ką aš dabar
darysiu? Eisiu vėl prie bažnyčios ir tykosiu? Mano
galvoj auga nauji sumanymai, kaip sutvarkyti penkiapirštį palaidūną, auga ir keičiasi. Taip, gal ir ge
riausia bus dar kartą patykoti už šventoriaus var
čios ir sugriebti saujon jo rankovę ir dabar jau bal
su išrėkti prie žmonių to begėdžio darbus, nes bo
tagais šmaikštuolis tikrai perdaug teatriška.
Stoviu jau šeštadienio vakarą virtuvėj, nebesutvarkydamas perdaug įsilėkusių minčių ir tarpais
ranka stipriau perbraukdamas kaktą. Jurgis miega,

tik vaikštinėti nuo vieno lango prie kito.
Šiais ilgais vienatvės mėnesiais daug skai
čiau, daug galvojau, o rugpjūčio mėnesį
net kiek rašinėjau, nes sveikata buvo tru
putį pagerėjusi. Paskui vėl atkritau, vėl
reikėjo viską nutraukti. Dabar, atrodo, pa
mažu taisausi ir pradedu ruoštis vasaros
semestrą dėstyti. Todėl ir ateities planai
pradeda vėl pamažu grįžti sąmonėn.
Pagrindinis mano užmojis yra užbaigti
religijos filosofiją. Ją pradėjau dėstyt 1966
m. ir išdėsčiau pirmąją dalį: Dievo proble
ma (1966-67 m. žiemos semestrą). Po jos
ėjo antroji dalis: • Žmogaus problema, bet
jos paskaičiau tik įvadą (1967 m. vasaros
semestrą) — ir susirgau. Turėjo būti dar
trečioji dalis: Pasaulio problema. Liga su
jaukė visą šį planą, ir dabar ašen bandysiu
jį vėl pamažu atstatyti. Religijos filosofija
turėtų būti pats didžiausias ir originaliau
sias mano rašinys. Ji yra atremta į Dievo
nusižeminimo bei apsirėžimo idėją (kenosis), kuri išeina aikštėn jau pačiame kūri
me. Dievo nusižeminimas trunka visą jo
santykį su žmogumi ir teikia religijai la
bai savotiško atspalvio, kurio dažnai ne
pastebime arba nevertiname. Mano užda
vinys tad ir būtų šį atspalvį išryškinti ir
religiją jo šviesoje panagrinėti. Juk religi
ja įgyja kitokio pobūdžio, jei žmogus su
vokia save kaip kūrinį tokio Dievo, kuris
kaip tik dėl kūrinio aprėžia savo absoliu
tizmą, savo galią, kuris nužengia į kūrinio
plotmę ir kalba šios plotmės kalba, nevar
žydamas kūrinio laisvės bei jo apsispren
dimo. Man atrodo, kad dabartinė religijos
filosofija yra per daug supsichologinta ir
suistorinta. Ašen mėginu iš jos padaryti
ontologiją, tai yra nagrinėti žmogaus san
tykį su Dievu būties atžvilgiu, nes juk
žmogus gauna iš Dievo visų pirma pačią
būtį. Todėl nebūties idėja yra viena iš pa
grindinių manoje religijos filosofijoje, o
Dievas-Kūrėjas, kaip aukščiau minėta,
yra vienintelis Dievas, su kuriuo galiu tu
rėti tiesioginį santykį arba religiją. Griež
tai paneigiu evoliucijos Dievą ir vad. „evoliutyvinį kūrimą“, nes tai nesusipratimas
ir prieštaravimas. „Išsivysiąs kūrimas"
yra nesąmonė. Tai kūrimas ne iš nebūties
(nihilum), bet iš ko nors (aliquid); tada
Dievas yra ne Kūrėjas, bet žiedėjas (de
miurgas). Matote, kaip labai skiriuos nuo
Teilhard de Chardin. Tačiau reikia atsi
spirti madai — vis tiek, ar ji būtų siauros
kelnės ar siauros mintys... Logikoje madų
nėra, ir kas sako A (Dievo Kūrėjas), nega
li iš jos padaryti B (Dievas kuria per evo
liucijos dėsnius). Kalba yra kantri, bet lo
gika neatiaidi.
Iš antrinių planų būtų dar galima pami
nėti dialektinio materializmo teoriją, ku
rią taip pat norėčiau paruošti ir išleisti.
Man atrodo, kad man yra pavykę ją ob
jektyviai išdėstyti taip, kad mano klausy
tojai beveik buvo įsitikinę, esą, ašen esu
marksistas. Mat, mėginau dialektinį mate
rializmą dėstyti išeidamas iš jo stipriau
sios pusės ir šią stipriausią pusę išvysty
damas iki galo. Kitaip svetimos pasaulė-

Vladas

šlaitas

DŪŽIS PO DŪŽIO
Vienatvė smulkias sielas sutriuškina.
Dūžis po dūžio daužo taranais mūrą,
iki niūras sugriūna.
Tai tiktai didelės sielos atlaiko vienatvės
dūžius.
Dūžis po dūžio daužo taranais mūrą,
tačiau mūras atlaiko.
Tegyvuoja vienatvė!
Tegyvuoja taranai!
Tegyvuoja kaip lygumos plačios ir didelės
sielos!

o man rytoj vėl sprendžiamoji, tai ir miegas bus da
bar kaip kiškio. Jau vėloka, bet miegas netraukia.
Sukuos į vieną kampą, sukuos į kitą ir staiga išsi
gandęs atsitrenkiu į sieną. Nakties tyloj ir ramybėj
garsus stiklo sprogimas, terkštelėjimas ir cilinktelėjimas privertė mane šokti į sieną, nes prie virtuvės
durų nukrito dar akmuo. Aš nespėjau atsipeikėti
nuo išgąsčio, kai dusliau terkštelėjo antrą ir trečią
kartą — dar du kiti langai išlėkė.
— Gedai, Gediminai, — šūktelėjo laiptuose
Jurgis, kai aš iš virtuvės skubėjau pro duris. Je, pen
ki pirštai, penki pirštai! šįkart pigiai nepraeis, nes
Jurgis, pravėręs vieno ir kito kambario duris, ieško
jau savo batų ir švarko. — Einam, — sako jis, kol
aš tebesidairau į stiklo šukes. Gesinu šviesą, grįžtu
virtuvėn, maunuos ir raišiojuos savo batą.
Kol mes pasiekiam policiją, aš drebu visas.
Penki pirštai, penki pirštai...
— Well, — sako policininkas, kai Jurgis papa
sakoja, o aš galvos linksėjimu patvirtinu ir dar su
burbu, kai girdžiu, kad jis ką nors praleidžia. ■—
Nežinau, ar mes galėsim ką nors padaryti. Jis išva
žiuoja. Yes, yes, išvažiuoja atgal Vokietijon. Yes,
yes.
Mes su Jurgiu susižvalgome ir išeiname. Visą
kelią grįžtame tylėdami. Aš vėl drebu visas. Tur būt,
policijoj sėdėdamas taip pat drebėjau. Šokuodamas
dažnai žiūriu Jurgiui į veidą. Ką jis dabar galvoja?
Per mane laksto čia tie langai, per nelaimingą
šlubį...

žiūros dėstymas pasidaro neobjektyvus.
Tačiau pabaigoje, kai teko viską suimti
krūvon, paaiškėjo, kad ši teorija kritikos
neišlaiko, nes susikerta su žmogaus as
mens tapatybe, kurią ir pats marksizmas
pripažįsta. Išklausę šią kritiką, mano klau
sytojai suprato, kad markistas nesu; tuo
pačiu jie suvokė ir mano metodą, šį kursą
būtų gera paskelbti, nes Vakaruose netu
rime nei tikrai objektyvaus dialektinio
materializmo išdėstymo, nei jo esminės
kritikos, kuri išeitų iš jo paties pagrindų,
o nebūtų tik palyginimas su scholastine fi
losofija. Tačiau prie šios problemos eičiau
tik tada, kai religijos filosofija bus baigta
jos visumoje. Dabar marksistinės filosofi
jos nebedėstau; ją perleidau vienam jau
nam privatdocentui, kuris ja domisi ir
yra jau parašęs keletą darbų iš šios srities.
Tai man buvo didelis palengvinimas, nes
dabar galiu visiškai atsidėti savo pažiū
rom. Amžiui slenkant vakarop, reikia galų
gale pakalbėti ir apie tai, kas pačiam dės
tytojui labiausiai rūpi. Kitų teorijas tegu
dėsto jaunesni. Tai darėme ir mes, būdami
jauni.
ELI

ŠVENTAS KAZIMIERAS
Plačiame katalikiškame pasaulyje yra
žinomas šv. Kazimieras kaip pirmaeilis
Lietuvos globėjas. Jis buvo Lietuvos ir
Lenkijos karaliaus Kazimiero ir karalie
nės Elžbietos sūnus. Gimė 1458 rh„ o mi
rė 1484 m. kovo 4 d. Palaidotas Lietuvos
sostinėje Vilniuje. Tarp Dievo palaimintų
jų Bažnyčia paskaitė jį 1521 m., o jo šven
tę į visą katalikiškąjį pasaulį praplėtė pop.
Paulius V 1669 metais.
Išeivijoje
Pirmoji lietuvaičių mokytojų vienuolija
Amerikoje ėmė veikti 1907 m. kaip šv. Ka
zimiero seserų vienuolija. Švento Kazimie
ro provincijas Amerikoje turi Tėvai Mari
jonai, Tėvai Pranciškonai ir Tėvai Jėzui
tai. Kelios dešimtys Amerikos lietuvių
bažnyčių yra pavestos šv. Kazimiero glo
bai. Kitose yra bent jo altorius.
Anglijoje, Londone, nuo 1902 m. veikia
jo vardo lietuvių parapija su bažnyčia, ku
ri atlaikė visą didįjį antrąjį pasaulinį ka
rą.
Škotijoje lietuvių buvo daug, bet nė vie
no lietuvio kunigo. Metų metais nebuvo
kur velykinės išpažinties pareigą atlikti.
Tik 1898 m. lietuvių atstovai J. Lebedys, B.
Sirvydas ir Jurgis Vieraitis gavo Glasgovo
arkivyskupo Karolio Eyre leidimą sau pa
siieškoti lietuvį kunigą.
Geroji žinia sutelkė vasario 26 d. į šv.
Jono par. svetainę gausų būrį lietuvių: sa
lė buvo kupina. Visų nuotaika pakilo, kai
J. Lebedys paskelbė gerą žinią. Jis pasiū
lė susirinkusiems sugiedoti šv. Kazimiero
giesmę, nes jo šventė buvo čia pat. Iš kar
to nedrąsiai, greit įsisiūbavo giesmė taip,
kad kai kurie net verkė giedodami.
Tą pat dieną toje pat patalpoje buvo
įkurta šv. Kazimiero parapijos draugija,
kuri jau 70 metų išlaiko lietuvį kunigą.
Romoje veikia popiežiškų teisių šv. Ka
zimiero Kolegija, prel. L. Tulabai vado
vaujant, kuri davė lietuviams katalikams
keliolika universiteto mokslus baigusių ir
mokslo laipsnius pasiekusių kunigų.
Visa tai liudija didelį lietuvių prisiriši
mą ir viešai teikiamą šv. Kazimierui pa
garbą. XVI amžiuje du kartu jis apgynė
Lietuvą nuo įsiveržusių Lietuvon masko
lių. Prašykime jo globos dabartinei mūsų
tėvų žemei, kad ji atgautų laisvę ir taiką.
K.A.M.

MOKYMOSI STATISTIKA

Metiniame sovietinės statistikos prane
šime yra įrašyti ir nauji Lietuvoje besimo
kančiųjų skaičiai. Jie turi liudyti naują
švietimo pakilimą.
Kaip jau ne kartą pastebėta, skaičiais
matuojamas „švietimo upės“ platumas ne
parodo jos gilumo, taigi neparodo ir
„mokslo vandens" kiekio. Kas tačiau nuo
stabu, kad šie duomenys pateikti „nesuba
lansuoti". lyg nė nesistengiant, kad jie bent
atrodytų patikimi. Sako, kad praėjusiais
metais Lietuvoje „įvairiais" būdais mokė
si 899.000 žmonių.
568.000, esą, mokėsi
bendrojo lavinimo mokyklose, įskaitant
vakarines (pamainines, sezonines ir neaki
vaizdines).
Atrodo, kad čia įskaitytas
kiekvienas, kas tik buvo porai mėnesių ar
savaičių įsirašęs į kokią nors mokyklą ar
kursus. Toliau — 115.500 mokosi aukšto
siose ir specialiose vidurinėse mokyklose.
Tai jau 683.500. Kur ir kokiais būdais dar
mokosi likusieji 215.500—skaičiuotojai ne
berado reikalo ieškoti.
(E)
— „Jewish Chronicle“ išsispausdino to
kį juoką: — Kada Egiptas paskutinį kartą
laimėjo karą? — „Aidos“ operos antraja
me veiksme.
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EUROPOS LIETUVIS
ROMAS KINKA

JAUNIMO LIETUVYBĖ
Paskaita, skaityta Londone minint Lie Lietuva, ką reiškia lietuvybė, kuriam tė
tuvos nepriklausomybės paskelbimo 50 vų krašto bei kalbos meilė neaktuali. Mie
m. sukaktį.
li tėvai, tada jau per vėlu!
Galite aukoti šimtais, galite skaityti vi
Mieli lietuviai, šiandien čia susirinkome sokius pamokslus, galite išgėdinti jauni
minėti savo tėvynės nepriklausomybės pa mą, bet žinokite, kad pinigais nenupirksite
skelbimo 50 metų sukakties. Dauguma mū lietuvybės, neišgelbėsite jaunimo nuo nusų gyvename tremtyje jau beveik pusę tiek tautimo pavojaus; žinokite, kad piktais žo
laiko — beveik amžiaus ketvirtį. Išeivių džiais tik prarasite jaunimo palankumą.
svarbiausias uždavinys buvo ir yra sukur
Vienas pilietis dejuoja, kad jis aukoja,
ti palankias sąlygas lietuvybei išlaikyti ir bet „sunku ir duoti, kai matai, kad nieko
tuo pačiu metu išauginti lietuvišką jauni negauni atgal“. Čia aiškus nesusipratimas.
mą nelietuviškoj aplinkoj.
Mūsų jaunimo problema nėra piniginė. Pi
Mes Anglijoje turime ypatingų proble nigų nereikia sudaryti tautinių šokių gru
mų. Galima sakyti, turint omeny mūsų pa pei, jaunimo chorui ar vaidybos rateliui.
dėtį, ne taip jau blogai mums pasisekė ma Net galima gan lengvai be pinigų vesti šeš
terialiai įsikurti. Turime gi savo klubus tadieninę ar sekmadieninę mokyklėlę. Mo
(nors čia kai kur senųjų emigrantų nuo kytojai gi nereikalauja atlyginimo, o vado
pelnas), turime Lietuvių namus, savo So vėlius bei mokymo priemones galima gau
dybą, Jaunimo židinį, knygų leidyklą, ti nemokamai. Tad supraskime, kad be tė
spausdiname ir išleidžiame vienintelį lais vų aktyvaus domėjimosi bei supratimo, be
vos Europos lietuvišką laikraštį. Tad turi mokytojų, be jaunesniųjų vadovų toli ne
me materialinį pagrindą.
nuvažiuosime lietuvybės keliu.
Tačiau vargu ar galima pasakyti, kad
Jei tėvai kalbės vien lietuviškai namie,
mes sukuriame labai palankias sąlygas lie apsimesdami šeimoje nesuprantą nė žo
tuvybei išlaikyti ar kad mes užauginome džio anglų kalbos, tai vaikai nori ar neno
labai lietuvišką jaunąją kartą. Kokios tu ri turės kalbėti lietuviškai. Jei tėvai bus
rėjo būti tos sąlygos, ir kaip turėjome jas veiklūs visuomenėje, priklausys organiza
sukurti? Kodėl senimui vis tenka skųstis cijoms, tai toks pavyzdingas elgesys bus
mūsų jaunimo nelietuviškumu bei neveik geriausia priemonė atvesti vaikui į veik
lumu?
lą. Lietuvių kalbos vartojimas, lietuviškos
Gera lietuviškoji mokykla yra kolonijos mokyklos lankymas, lietuviškai organiza
laimėjimas. Joje vaikai gali gilinti savo cijai priklausymas nepareina nuo vaiko,
žinias apie tėvų kraštą bei tobulinti tėvų bet grynai nuo tėvų. Jokiu būdu negalima
kalbos žinojimą. Gėda tai kolonijai, kuri
neturi lietuviškos mokyklos.
Tačiau vaiko lietuviškasis auklėjimas
prasideda ne šeštadieninėj mokyklėlėj ar
kokioj nors organizacijoj ar tautinių šokių
grupėj, bet lietuviškoj šeimoj. Jei vaikui
bus įkalta nuo visai jaunų dienų Lietuvos
bei lietuvių kalbos meilė, jei jam bus
ALKOHOLIZMAS IR JO BĖDOS
įkvėpta lietuviška dvasia, tai jis ir užaugs
Norėčiau čia paliesti temą, kuria rašė
lietuvių visuomenės naudingas narys. Aiš
ku, kad tai tėvams nelengvas uždavinys trys asmenys, su labai skirtingais požiū
šiame krašte. Aišku, kad vienas ar kitas, riais, būtent, alkoholizmą lietuvių tarpe.
Dr. K. Valteris žiūri į alkoholizmą ir į
geriausių norų turėdamas, dėl kokios nors
priežasties atsitrauks nuo lietuviškosios rūkymą kaip į vaikiškumo ir nesubrendi
mo pažymį. Nekalbant jau apie sunkumus
veiklos.
Sakoma, kokie tėvai, tokie ir vaikai. Jei patvirtinti tokį griežtą pasisakymą faktais
tėvams lietuvybės klausimas nesvarbus, ir įrodymais, abejoju, ar dauguma psicho
tai ko norėti iš vaikų? Jei tėvai nesudaro logų sutiktų su tokiu kategorišku tvirtini
tėvų komitetų ar jiems nepriklauso, tai ko mu. Mums, psichologams, būtų labai leng
norėti iš vaikų? Jei tėvams per daug var vą dirbti ir vykdyti mokslinius tyrinėji
go, nepatogu, neįdomu, per toli, per daug mus, jei pasitenkintume vien tik užklijuo
laiko užima ką nors nuveikti, tai ko norė dami tokius pavadinimus dėl kiekvieno el
ti iš jų vaikų?!
gesio, kuris yra žmogui žalingas, ir paskui
O mūsų jaunimas, kaip žmogus, atsidū mėgintume žmogų priversti nedaryti tai,
ręs kryžkelėje be rodyklės, nežinodamas, ko jis neturėtų daryti.
Iš esmės dr. Valteris pradeda klausimą
kuriuo keliu toliau eiti, laukia ko nors, o
belaukdamas snaudžia.
svarstyti perdaug paviršutiniškai. Klausi
Beprasmiška rašyti straipsnius, skati mą svarstant, reikėtų visų pirma pradėti
nančius jaunimą veikti. Nėra ko rūpintis klausti: kodėl žmonės rūko, geria ar var
tuo jaunimu, kuris skaito straipsnius, o to toja narkotikus? Jeigu žmonės žind, kad
jaunimo, dėl kurio tenka rūpintis, nepa šitie dalykai jiems yra nenaudingi, ką gau
sieksime straipsniais. Faktai liudija, kad na iš to, kad geria, rūko ar vartoja narko
vienintelis būdas sujungti visokiausių pa tikus? šitaip iškėlus klausimą, atsakymas
žiūrų jaunimą yra tautinių šokių grupė. yra labai sunkus, ir iki šiol nežinau, ar at
Deja, lietuvių visuomenėje neveiklus, blo sakyti yra pakankamai išsamių duomenų.
gai ar visai lietuviškai nekalbantis jaunuo Tačiau bent vienas teigiamas dalykas ši
lis joje netaps vadovu. Tautinių šokių gru taip iškėlus klausimą yra bent tas, kad ta
pė, nors svarbus reiškinys mūsų kultūri da išeinam iš pamokslų ir moralizacijų į
niame gyvenime, gali atlikti tik socialinę mokslo lauką.
funkciją. Visą savo gyvenimą nešoksi tau
Pamėginsiu vis dėlto bent dalinai atsa
tinių šokių. Jaunimas, pašokęs kelerius kyti, ypač dėl alkoholio, nes kiti dalykai
metus, dingsta iš veiklos. Apsigauname, jei yra šiek tiek sudėtingesni.
galvojame, kad tautiniais šokiais sulietu
Reikia pradėti tuo, kad žmogus yra so
vinsime jaunuolį, sakykime, 16 metų am cialinis padaras, taigi ką jis daro, dalinai
žiaus, kuris nežino ar nesupranta, kas yra priklauso ir nuo jo aplinkos, dalinai nuo jo

nusileisti vaiko užsispyrimams. Jei vaikas
užsispyręs, tai tėvai turi būti dar daugiau
užsispyrę. Vaikas gi lanko angliškąją mo
kyklą. Jei būtų vaiko valioje, tikiu, kad
dauguma jokios mokyklos, nei angliškos,
nei lietuviškos nelankytų.
Žinoma, yra kaltę lengvinančių aplinky
bių. Mūsų sąlygos sunkios, mūsų skaičius
mažas ir, jei neklystu, vis mažėja. Esa
me išsklaidyti, neturime tokių getų, kaip
mūsų tautiečiai šiaurės Amerikoje. Nėra
prieauglio. Dingo mūsų jaunimas tarp 20
ir 30 metų amžiaus. Vieni emigravo, o kiti
paprastai atsitraukė.
Vaikai užauga, bręsta, baigia mokslus,
įsigyja socialinius požiūrius, socialinę są
monę svetimoj, t.y. angliškoj aplinkoj. Jie
lanko angliškas dienines mokyklas; skaito
daugiausia angliškas knygas, angliškus
laikraščius, žurnalus, komiksus; žiūri ang
liškos televizijos, klausosi angliško radijo;
eina į angliškus filmus, teatrus, pasilinks
minimus. Tai ko stebėtis, jei mūsų jauni
mas, augantis tremtyje, nėra toks lietuviš
kas, nekalba lietuviškai taip, kaip mes no
rėtume. Kiekvienas mūsų vaikas čia už
auga dviejų kultūrų įtakoje. Nereikia ilgai
nė svarstyti, kuri kultūra nukenčia.
Taigi prieiname išvados, kad be lietuviš
ko auklėjimo šeimoje mes nieko nepasiek
sime. Sportas, ekskursijos, iškylos, šokių
grupės tėra laikini užsiėmimai. Dar būda
mas visai jaunas, vaikas turėtų įstoti į ko
kią ideologinę organizaciją (pvz., skautų,
ateitininkų), su kuria jis galėtų bręsti ir
kurioje jis galėtų veikti ir suaugęs. Steiki
me lietuviškas mokyklas! Remkime mūsų
jaunimą ir padėkime jam vystytis ir reikš
tis.

Sdaitcftaju Calsftai

TEGUL KALBA

DOKUMENTAI!
PRATĘSIAMAS NEPUOLIMO PAKTAS
PROTOKOLAS

Lietuvos Respublikos Prezidentas ir So
cialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos
Centralinis Vykdomasis Komitetas,
imdami dėmesin, kad Sutartis tarp Lie
tuvos Respublikos ir Socialistinių Respub
likų Sąjungos, pasirašyta Maskvoje, 1926
m, rug. mėn. 28 d., tikrai prisidėjo prie
draugiškumo santykių tarp abiejų valsty
bių sustiprinimo ir išvystymo bei taikos
Europos Rytuose sutvirtinimo,
ir įkvėpti siekimo perimtų taikos ir tik
ro draugingumo dvasia jų tarpusaviu san
tykių tolimesnio sustiprinimo bei išvysty
mo, —
nutarė pratęsti minėtosios Sutarties vei
kimo laiką ir tam tikslui paskyrė savo įga
liotinius:
Lietuvos Respublikos Prezidentas —
Jurgį Baltrušaitį, Lietuvos Respublikos
Nepaprastąjį Pasiuntinį ir įgaliotąjį Ministerį Socialistinių Tarybų Respublikų
Sąjungai;
Socialistinių Tarybų Respublikų Sąjun
gos Centralinis Vykdomasis Komitetas —
Maksimą Litvinovą, Socialistinių Tary
bų Respublikų Sąjungos Centralinio Vyk
domojo komiteto narį, Užsienio Reikalų
Liaudies Komisarą,
kurie pateikę vienas antram savo įga-

liojimus rastus tinkamoje formoje ir tei
sėtoje tvarkoje susitarė dėl sekančių nuo
statų:
1 Straipsnis
Sutartis, sudaryta tarp Lietuvos Res
publikos ir Socialistinių Tarybų Respubli
kų Sąjungos Maskvoje 1926 metais rugsėjo
mėn. 28 dieną, su abiem prijungtom prie
jos Lietuvos ir Socialistinių Tarybų Res
publikų Sąjungos Vyriausybių notom, lai
koma pratęsti p e n k e r i ų metų laikui
nuo nurodytosios Sutarties termino išėji
mo. Jeigu viena iš susitariančiųjų šalių še
šiais mėnesiais prieš Sutarties galios ter
minui išeisiant nepareikš noro pradėti de
rybas tolimesnei abiejų valstybių politinio
santykiavimo formai nustatyti, — Sutar
tis bus laikoma automatiškai pratęsta
kiekvieną kartą vieneriems metams.
2. Straipsnis
Šis protokolas sustatytas lietuvių ir rusų
kalbomis. Jį interpretuojant abu tekstu
laikomi autentiškais. Protokolas turi būti
ratifikuotas trumpiausiu laiku. Jis įgys
galios nuo momento ratifikacijos raštais
pasikeitimo, kuris turi įvykti Kaune.
Šiam patvirtinti augščiau išvardintieji
įgaliotiniai pasirašė šį protokolą ir pridėjo
prie jo savo antspaudus.
Sudaryta dviem egzemplioriais Maskvo
je, 1931 metų gegužės mėn. 6 dieną.
Jurgis Baltrušaitis.

M. Litvinov.

paties. Užtat ir alkoholizmo problema da
linai priklauso nuo sąlygų, kurias sudaro
bendruomenė alkoholizmo vystymuisi, ir
tik dalinai nuo asmens.
Paimkim lietuvius Anglijoje. Kokias są
lygas yra sudariusi mūsų lietuviška bend
ruomenė alkoholizmui vystytis? Atrodo,
kad labai palankias. Būtų įdomu sužinoti
iš Socialinio Klubo rytų Londonę, iš Lietu
vių Namų ir iš Sodybos, iš ko daugiausia
pelno turima savo biudžetuose. Taip pat
būtų įdomu sužinoti, iš kur ateina pinigai
remti Europos Lietuviui, Nidos Knygų
Klubui, minėjimams, kultūrinei ir politi
nei veiklai. Taip pat būtų įdomu, jeigu kas
nors paimtų pieštuką ir popieriaus ir su
skaičiuotų, kiek Lietuvių Namų baras tu
ri pelno iš parduotojo alkoholio vien tik
Lietuvių Namų gyventojams.
Taigi, kuo daugiau mes išgersim, tuo dau
giau palaikysim lietuvišką kultūrinę veik
lą. Mes patys ko gražiausiai palaiminam
alkoholizmą tam, kad susidarytų galimy
bių palaikyti kitiems reikalams. Tuo mes
nieku nesiskirtam nuo Pietų Amerikos
kraštų, kur yra pripažinta viešai, kad tam
tikra dalis moterų turi nueiti į prostituci
ją, idant kita dalis galėtų išlaikyti dorybę.
Dabar dar reikėtų paklausti, kodėl gi
žmogus pats nori gerti, kad ir nebūtų pa
lankių sąlygų. Žmogus turi tam tikrus bio
loginius ir psichologinius pareikalavimus,
kurie, jeigu nėra patenkinami, žmogui su
daro dvasinių nemalonumų, o jie sunaiki
nami alkoholiu. Lietuvių tarpe galima bū
tų surasti visą eilę tokių reikalavimų, ku
rie yra nepakankamai ar visai nepatenki
nami. Pavyzdžiui, noras būti vertinamam
kaip žmogus, o ne kaip darbo jėga, noras
ką nors reikšti tarp savų žmonių, noras tu
rėti artimų žmonių savo pastogėje ir t.t.
Vienas aiškiausių tokių norų, kuris nėra
patenkinamas ir kuris aiškiai krenta į
akis, tai stoka šeimos. Tarp lietuvių yra
trigubai daugiau vyrų negu moterų. Tai
yra visiškai nenormalus dalykas, ir nėra
ko stebėtis, kad kaip tik vienišumas labai
dažnai veda žmones į alkoholizmą. Visiems
žinoma, kad j Angliją buvo atrinkti patys
fiziškai stipriausi vyrai. Daug kas jų jau
yra pasenę ir tinka tiktai į prieglaudas.
Tačiau dar didelė dalis sveikų ir, palygin
ti, dar jaunų vyrų vakarais ir savaitga
liais neturi kur kitur dėtis, kaip tik eiti į
barą. Užtat jeigu norima iš tikrųjų ką nors
padaryti, tai pirmiausia siūlyčiau suorga
nizuoti masinę viengungių ekskursiją į Su
valkų trikampį, kur yra perteklius lietuvių
moterų. Žmonės susidarytų galimybę su
sirasti sau lietuvišką porą.
Marina Gorodeckaitė
PASAULINĖS SPAUDOS ISTORIJOS
MUZIEJUS
7000 knygų ir šimtai tūkstančių visų pa
saulio šalių laikraščių surinkta Pasaulinės
spaudos istorijos muziejaus bibliotekoje.
Šis muziejus neseniai įkurtas Olandijoje.
Jame surinkta labai daug medžiagos iš
spaudos, žurnalistikos ir spaustuvinio dar
bo istorijos. Muziejaus pagrindą sudarė
Vilemo an der Houto rinkiniai. Jis pats bu
vo žurnalistas, rašytojas ir žurnalistikos
profesorius Utrechto universitete. Muzie
jaus ekspozicijoje, be knygų ir laikraščių,
priskaitant ir pogrindinius antrojo pasau
line karo meto laikraščius, yra portretų,
plakatų, brošiūrų, jubiliejinių medalių.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS
Mielas Redaktoriau,

Atidžiai sekusieji mūsų išeivijos kultū
rinį gyvenimą laikraštininkai nurodo, kad
praeitais metais svetur išėjo labai nedaug
lietuviškų knygų. Tik kelios, tai ir viskas.
Kadangi buvo išvardinti tik grožinės lite
ratūros leidiniai — poezija ir proza, tai tas
mažas skaičius dar padidės, jei pridėsime
dar vieną kitą kitokio pobūdžio knygą —
atsiminimus, monografinio pobūdžio leidi
nius. Tačiau vis tiek yra ir bus maža. Dar
juk neseni tie metai, kai vien grožinės li
teratūros knygos prašokdavo bent kokią
dešimtį.
Vadinas, padėtis blogėja, ir gal ne visiš
kai teisinga būtų imti ir apkaltinti ar skai
tytojus, kad jie vis labiau nebesidomi kny
gomis, ar leidyklas, kad jos nebeieško bū
dų, kaip pagyvinti savo darbą, ar autorius,
kad jie pavargo. Visa ką, tur būt, reikia
dėti į krūvą ir tik tada svarstyti ir darytis
išvadas.
* * *
Svetur mūsų lietuviškoji bendruomenė
nėra didelė. Mes neturime tikrų duomenų,
kiek iš tikro lietuvių pasitraukė iš savo
krašto. Vieni teigia, kad gal koks 50 tūks
tančių, kiti tą skaičių žymiai padidina. Bet
ką gi toksai skaičius reiškia, jeigu imtume
ir palygintume su kuriuo nors Lietuvos
miestu ir apskritimi? Daugiau ar mažiau
lašas jūroje. Visiškai ramiais laikais tiek
gyventojų turįs administracinis vienetas
kultūrine prasme negalėjo padaryti kokių
nors stebuklų. Priešingai, greičiau stebuk
lu reikia laikyti tokio mūsų kiekio darbus
svetur.
Turint galvoje, kad retas kas iš mūsų
jaunųjų ateina paremti sieną, pabūti stul
pu, jog ir toliau galėtų eiti lietuviškas
spausdintas žodis, viskas remiasi tik se
naisiais.
O tų senųjų gretos pastebimai
mažėja.
* * *
Mūsų leidėjai buvo ir tebėra arba idea
lizmo vedami entuziastai, arba šitokią mi

siją sau pasiskyrusios organizacijos. Kai
kurie entuziazmu rėmęsi leidėjai per tam
tikrą laiką nusvilo nagus (mūsų žiniomis,
kai kurie vėliau kitais bizniais turėjo ap
mokėti knygų leidimu pasidarytąsias sko
las). Dėl to dabar jau reta sutikti tokį en
tuziastą, kuris dar mestųsi į knygų leidi
mą. Šito darbo vežti pasiliko tik tokios or
ganizacijos, kurios savo pirminiu tikslu
laiko tęsti lietuvių kultūros darbą ir gali
tai daryti tik dėl to, kad kitokiais dalykais
pritraukia pinigo galimiems nuostoliams
išlyginti. Kaip sau artimiausią, galėtume
suminėti Nidos Knygų Klubą. Jeigu ne vi
sa Lietuvių Namų Akc. Bendrovė, jis,
greičiausia, jau seniai būtų sustabdęs savo
darbą. Bet kiek laisvajame pasaulyje yra
tokių Lietuvių Namų Akc. Bendrovių?
Mūsų žiniomis, tik ta viena!
* * *
Net ir sovietiniai Lietuvos pareigūnai
neslepia to dalyko, kad anais metais iš
krašto pasitraukė apie 70 procentų rašyto
jų. Vadinas, pasitraukė didelis skaičius.
Ką tas didelis skaičius reiškia, parodė mū
sų metai Vokietijoje. Leidyklos tada neri
zikavo pinigu, dėl to'ir knygų buvo užplū
dę visas tvanas.
Be to, pamečiui į tą būrį prisidėjo dar
keletas tokių, kurie tik svetur pradėjo ra
šyti.
Deja, ir čia laikas atlieka savo nepakei
čiamą vaidmenį. Kiek gi rašytojų jau pa
lydėjome į kapus? Kiek jų sulaukė senat
vės arba dėl naujo gyvenimo sąlygų nebe
turi laiko rimčiau paimti plunksnos į ran
kas?
Taigi, viską sudėjus į krūvą, balansas
pradeda lyg ir nuostolius rodyti, kaip pa
sakytų buhalterinių apyskaitinių skaitme
nų mėgėjai.
Ateitis?
Dabartis ir ateitis reikalautų iš mūsų
pasispausti. Tad, vyrai, kas gali! — kaip
sako poetas,, kas gali ir kiek gali.
Tavo Jonas

JAUNIMUI
MANO PIRMASIS SUSIDŪRIMAS SU
POLICIJA
Kai išgirsiu kada žmones kalbant apie
policijos brutalumą, žinosiu iš tikro, kas
tai per dalykas. Man tai atsitiko prieš po
rą mėnesių, bet niekados neužmiršiu.
Buvo šeštadienio vakaras, apie dešimtą
valandą. Buvo matytis gana daug žmonių
einant namo. Su savo draugu keliavau į
mano namus. Jisai norėjo pasiskolinti iš
manęs porą plokštelių sekančiai dienai,
nes ruošėmės savo baliui.
Ėjom sau gražiai ir neskubėdami, kai pa
mačiau mašiną mus sekant. Iš pradžios ne
kreipiau dėmesio. Paėjus dar kiek, vis ma
čiau tą mašiną ir dabar buvau įsitikinęs,
kad mus seka. Pagaliau mašina privažia
vo, sustojo, ir išlipo stambokas aukštas
vyras ir tarė mums žemu balsu: „Iš kur
gavot plokšteles?“
Mane perėmė baimė, ir nežinojau, ką da
ryti, ir negalėjau atsakyti. Bet, laimė,
draugas atsakė: „Nusipirkom“.
„Iš kurios krautuvės nusipirkot?“ klau
sė vyras.
„Seniai nusipirkom“, atsakė mano drau
gas, „netoli nuo čionais“.
Tuo metu kitas vyras išlipo iš mašinos,
priėjo ir pasisakė, kad jis yra policinin
kas. Paskiau gana smarkiai jis pastūmė
mane prie sienos ir pradėjo reikalauti, kad
paduočiau plokšteles. Po to šoko nuo
plokštelių ant manęs paties:
„Kur gyveni?“
„Netoli nuo čia“, drebėdamas atsakiau.
Liepė jis man įlipti į mašiną, bet aš at
sisakiau. Tada jis iškėlė savo kumštį ir
šaukdamas sakė:
„Lipk!“
Paprašiau, kad jisai parodytų man do
kumentą, jog tikrai yra policininkas. Iš
traukė jis kortelę ir brūkštelėjo man prieš
akis. Aš ir po to netikėjau, kad jis polici
ninkas.
Jis vėl ėmė mane klausinėt, bet aš pasi
naudojau proga, pastūmiau-jį į šalį ir bėgau, kiek tik kojos pajėgė mane nešti. Už
miršau ir savo draugą, ir galvoj man viso
kios mintys pynėsi. Netrukus pasiekiau
gatvės galą ir čia pat išgirdau mašinos
stabdžius klykiant. Mašina sustojo, vyras
išlipo, pasivijo mane, griebė už apikaklės
ir pastūmė. Neišlaikydamas pusiausvyros,
kritau žemėn. Jis dar grasino, kad primuš
mane, nuvedė prie mašinos ir ištuštino vi
sas mano kišenes. Rado jis buteliuką, ku
rio etiketė buvo nuplėšta, ir jis labai do
mėjosi, tikriausia, manydamas, kad ten
narkotikai. Išaiškinau jam, kas ten buvo,
pauostė ir atidavė man.
Išlipo ir priėjo šoferis. Jisai jau buvo
mandagesnis ir išaiškino man, kad jie ieš

ko jauno vyruko, kuris yra nusikaltęs ir
nešiojasi pistoletą. Paskiau jis man dar iš
aiškino, kad kvailai padariau, jog bėgau
nuo jų. Po to man jau praėjo baimė, pra
dėjau geriau jaustis. Policininkas parodė
man savo kortelę^ Dabar aš jau tikrai pa
mačiau policijos pažymėjimą. Pastebėjęs
savo klaidą, aiškinau jiems, kad buvau
baimės perimtas ir dėl to bėgau. Pasikal
bėjau su jais, ir pasirodė, kad jie buvo ga
na geri vyrai ir labai draugiški. Jie dar
klausė mano pavardės ir pasakė, kad jeigu
man'reikėtų jų pagalbos, tai kad jiems pa
skambinčiau. Man davė kortelę su detek
tyvo pavarde joje, adresu ir telefono nu
meriu.
Aš jau jiems buvau išaiškinęs, kad ma
no tėvai yra lietuviai, ir vienas jų pasakė:
„Tikrai, tai aš tau linkiu daugiau sėkmės
tavo laisvės kovoje, negu mes jos turim
prieš nusikaltimus“.
Po to draugiškai atsisveikinom, ir jie nu
važiavo savais keliais, o aš su draugu tę
sėm savo kelionę.
S. Mo.
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UL1ARIOSIOS
SAVAITĖS PLOKŠTELĖS

— Veda: Jonas Grupiljonas —

1. Mighty Quinn,
Manfred Mann

2. Bend me, Shape me,
Amen Corner

3. She wears my ring,

Solomon King
4. Cinderella-Rockefella,
Esther and Abi Ofarini
5. Everlasting Love,
Love Affair
6. Fire brigade,
The Move
7. Suddenly you love me,
The Tremeloes
8. Pictures of Matchstick men,
Status Quo
9. Gimme little sign,
Brenton Wood
10. Am I that easy to forget,
Engelbert Humperdinck
* * *
Don Partridge, 23 m. amžiaus, prieš po
rą savaičių dar visiškai negirdėtas, šią sa
vaitę su savo plokštele „Rosie“ pasiekė 24
vietą. Jis dainuodavo gatvėse: šeštadie
niais Leicester aikštėje Londone užsidirb
davo iki 50 svarų. Jo pirmasis pasirody
mas televizijoje įvyko prieš porą savaičių
E. Andrews programoje.
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D. Britanijos Lietuvių Sąjungos XXI-ojo
Metinio Skyrių atstovų Suvažiavimo
Londone, Lietuvių Namuose,

Europos lietuviu, lirouilia

DIENOTVARKĖ

RUSIJOS PAVERGTIEJI
LIETUVIAI
Stoke-on-Trento angliškas laikraštis Eve
ning Santinel vasario 15 d. išsispausdino
šitokį tame mieste gyvenančio lietuvio vei
kėjo P. Dudėno pasisakymą-laišką:
„Pone, Vasario 16 d. atžymimas 50-dešimtmetis nuo Lietuvos valstybės paskel
bimo nepriklausoma.
Šiuo metu, kai mes esame liudininkai ko
munizmo padarinių Tolimuosiuose Ry
tuose ir kai girdime, kad esama tiek daug
antiamerikietiškų nusiteikimų ryšium su
tragiškais įvykiais Vietname, jūsų skaity
tojams gali būti įdomu patirti, kas atsitiko
su mano kraštu, kai Sov. Sąjunga kariškai
okupavo jį ir atėmė jam nepriklausomybę.
Šimtai tūkstančių buvo išgabenti dirbti
į priverčiamųjų darbų stovyklas Sibire.
Lietuvių tautai atimtos asmens laisvės, ir
neleidžiama naudotis tautinėmis tradicijo
mis ir tikėjimo laisve. Buvusieji laisvi
žmonės dabar yra paversti baudžiaunin
kais, ir visas kraštas kolonizuojamas, prigabenant į jį rusų.
Mes, kurie esame laimingi, kad galime
būti laisvi čia, Anglijoje, norime pasinau
doti proga atkreipti dėmesį britų, ypač
vertinančių savo didžiai saugomąją laisvę,
į sunkią mūsų tautiečių padėtį sovietinia
me priespaudos junge.
Buvo surašyta rezoliucija ir pasiųsta par
lamento nariams, prašant juos padėti, kad
per J. Tautas būtų panaikinta ta neteisy
bė. O jūsų skaitytojus mes irgi prašytu
me atsiminti pavergtųjų Baltijos valstybių
tautas ir pasimelsti už jas.
P. Dudėnas

DERBY MINĖJIMO ATGARSIAI
DBLS Derbio Skyriaus surengtojo jubi
liejinio Vasario 16 minėjimo vasario 10 d.
atgarsis kitataučių tarpe buvo itin geras.
Tai vienas geriausiai pasisekusių propa
gandinių įvykių šioje apylinkėje. Straips
niai apie šį įvykį ir rezoliucijos nuskambė
jo latvių, lenkų ir vietos anglų spaudoje,
plačiai iškeldami minėjimą ir lietuvių sie
kimus. Labai džiugu, kad mes čia suruošėme tikrai skambų ir garbingą minėjimą.
Gal dar būtų geriau buvę, jei būtumėm tu
rėję kokių nors propagandinių knygučių
ar brošiūrų, kurias būtume išdaliję kita
taučiams susipažinti. Tačiau ir taip minė
jimo rezultatai yra labai geri. Į pasiųstą
sias vyriausybės ir kitų partijų aukštiems
pareigūnams rezoliucijas gauta keletas at
sakymų, o tai reiškia, kad mūsų rezoliuci
jos buvo priimtos dėmesin.
Vasario 18 d. buvo atlaikytos Skyriaus
užprašytosios Mišios už Lietuvą, kurias at
laikė ir labai gražų pamokslą pasakė kun.
A. Geryba.
Čia norėtųsi dar nuoširdžiai padėkoti J.
Zokui, kuris gerai sutvarkė anglų spaudos
informavimą.
Kovo 23 d. bus minima Skyriaus 20 m.
sukaktis. Numatoma suruošt šeimyninį po
būvį nariams ir kviestiniams svečiams.
J. Levinskas

šeštadienis, 1968 m. kovo 9 d.
13 vai. Suvažiavimo atidarymas.
1. Prezidiumo rinkimai,
2. Sveikinimai,
3. Mandatų ir Nominacijų komisijos rin
kimai,
4. XX-jo Suvažiavimo protokolo skaity
mas,
5. DBLS Valdybos pranešimas:
a) Sąjungos pirmininko,
b) Iždininko.
6. Lietuvos laisvės kovos metai — Ta
rybos pirm. dr. S. Kuzminskas.
7. Revizijos Komisijos pranešimas,
8. Diskusijos ir apyskaitų priėmimas.
17 vai. LNB-vės akcininkų metinis susirin
kimas.
19 vai. Vakarienė.
Sekmadienis, kovo 10 d.
9 vai. Pamaldos.
11 vai. Suvažiavimo tąsa:
9. Mandatų ir nominacijų komisijos pra
nešimas.
10. Rinkimai:
a) Dviejų valdybos narių,
b) Tarybos,
c) Revizijos komisijos.
11. Klausimai ir sumanymai.
13 vai. Suvažiavimo uždarymas.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
DBLS Tarybos posėdis kviečiamas Lie
MŪSŲ RĖMĖJAI
tuvių Namuose kovo 9 d„ 12 vai.
Apsimokėdami už Nidos Knygų Klubo
Visi Tarybos nariai prašomi dalyvauti.
leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie tautie
čiai buvo malonūs dar pridėti aukų lietu
DBLS LONDONO I SKYRIAUS
viškam spausdintam žodžiui paremti: po
SUSIRINKIMAS
23 šil. J. Bernotas ir J. Latakas, po 10 šil.
Kovo 3 d., sekmadienį, 5 vai. popiet, Lie
J. Pakalnis ir P. Milašius, 6 šil. Ig. Grundalas, po 3 šil. A. Kukanauskas, J. Pukte- tuvių Socialiniam Klube (Parapijos salėj)
KENSINGTONO LAIKRAŠČIAI APIE
ris, K. Skudutis, S. Žilinskas, R. Karalius, šaukiamas DBLS Londono I skyriaus susi
PROTESTĄ
J. Stankevičius, V. Jatužis, J. Mačionis. O. rinkimas.
Bus renkami atstovai į DBLS suvažiavi
Matchak, V. Bumbliauskas, A. Kedykas,
Vasario 23 d. du Kensingtono laikraščiai
A. Kožemekinas, S. Ruseckienė ir A. Va- mą ir svarstomi kiti svarbūs reikalai.
paminėjo tai, kad DBLS delegacija vasa
lentukevičius.
rio 16 d. įteikė Sov. Sąjungos atstovybei
Londone Kosyginui adresuotą protesto no
tą dėl Lietuvos okupacijos.
„The Kensington News and West Lon
JAUNIMO ŽIDINYS
don Times“ taip pat trumpai nurodė, kad
ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ IR
16 Hound Rd., West Bridgford,
sueina 50 m. nuo Lietuvos nepriklausomy
VVESTMINSTERIO VYSKUPO
bės paskelbimo ir kad notoje protestuoja APSILANKYMAS LIET. BAŽNYČIOJE Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
ma dėl okupacijos ir lietuviams taikomo
Kovo 3 d„ sekmadienį, 11 vai., Lietuvių
DVIGUBAS MINĖJIMAS
sios priespaudos.
bažnyčioje bus pamaldos ir teikiamas Su
„Kensington Post“, be to, nurodo, kad tvirtinimo sakramentas.
Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, šventės
įteikė notą delegacijos vadovas A. PransMišias laikys ir pamokslą pasakys West- išvakarėse, kovo 3 d„ Liet. Jaunimo Židi
kūnas ir kad delegacijos sudėtyje buvo minsterio vyskupas P. Casey.
nyje po iškilmingesnių liet, pamaldų 11 v.
taip pat du jaunuoliai.
Tą dieną 1 vai. Parapijos salėje bus pie bus paminėta Lietuvos Nepriklausomybės
Šis laikraštis sumini, kad Rusija užpuo tūs vysk. P. Casey pagerbti ir kun. Kaz. A. auksinė sukaktis ir a.a. Min. B.K. Balutis.
lė Lietuvą, sulaužydama savo pasirašytą Matulaičio kunigystės 50 m. sukakčiai pa Išgirsime velionio gyvą kalbą, pamatysime
sias taikos sutartis.
minėti.
jo gyvenimo įvairių vaizdų projekcijas.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllįĮ. Šia proga trumpą žodį tars dr. S. Kuzmins
kas ir kt. Meninę dalį atliks židiniečiai.
Dėl jų turėtų atostogų minėjimas vyksta
MŪSŲ KAINOS VIS TOS PAČIOS
kiek vėliau.

NOTTINCįHAMAS

LONDONAS
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Nežiūrint tai, kad anglų svaras buvo nuvertintas, mūsų kainos
siuntiniams į Lietuvą pasilieka vis tos pačios.
Artėjant Velykoms ir vasarai, dabar jau yra pats laikas
pasiųsti dovanų siuntinuką savo artimiesiems.
Siūlome tokius du specialiai paruoštus siuntinius, kurie būtų
ypač naudingi jūsų giminėms:

e

|
|
|

VASARIO 16 WOLVERHAMPTONE

|

VASARINIS 19G8. 1:

|

Nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėms, 3į jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 3Ą jardo vilnonės medžiagos
moteriškam kostiumui, 1 terileno bliuzelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 poros vyriškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių
kojinių.

§

Kaina £25.0.0.

g
a

VASARINIS 1968. 2:

g

Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžiaga, 3į jardo
angliškos vilnonės labai geros kostiumui medžiagos, šilkinė arba
nailoninė medžiaga dviems suknelėms, 1 vyriškas arba moteriškas
itališkas nailoninis lietpaltis, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai
marškiniai, dėžutė šokoladinių saldainių.

Kaina £27.10.0.
Taip pat kiekvienas jūsų užsakytasis arba pasirinktasis
siuntinys gali būti papildytas šiais žemiau išvardintais dalykais,
kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje:
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g

Labai gera vilnonė skarelė £1.7.0, nailoninis vyriškas arba moteriš
kas lietpaltis £3.10.0, vyriški arba moteriški megztukai £4.0.0, naitoninės vyriškos arba moteriškos kojinės 12 šil.

e

BALTIC STORES LTD.

I

(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
Tel. SHO 8734.

WOLVERHAMPTONAS

-

Vasario 17 d. George viešbučio salėje
įvyko Vasario 16-sios minėjimas. Lietuvių
susirinko gana daug.
Minėjimą atidarė Skyriaus ir Sporto
Klubo „Vilties“ pirmininkas. V. Narbutas
tarė žodį apie garbingą praeitį ir susilau
kė audringų plojimų.
Po to kalbėjo Manchesterio ir Rochdalės
atstovas D. Banaitis, apžvelgdamas mūsų
tautos kelią ir kviesdamas į sugyvenimą.
Po to kalbėjo Stoke-on-Trento atstovas V.
Andruškevičius, reikšdamas kovingą lie
tuvišką nusiteikimą.
Meninę programą atliko Manchesterio
jaunimas, vadovaujamas B. Snabaitienės.
Jis dainavo ir šoko ir žavėjo mus. Kristina
Lipkevičiūtė padeklamavo.
Programoje
pasirodė ir vietinės pajėgos.
Šokiams grojo jaunasis akordeonistas
Algirdas Naveckas. Programoje taip pat
pasirodė ir Jono Pitkevičiaus vadovauja
ma anglų liaudies dainų grupė su dviem
gitarom.
Minėjimo programa baigta himnu.
Po to sekė šokiai, alutis, loterija. Buvo
lietuvių iš Birminghamo, Stoke-on-Trento
ir kitų kolonijų.
Ruošiant nemaža darbo įdėjo L. Adamkavičius, Ivanauskas, B. Buragas, J. Nar
butienė, Ivanauskienė,
Rančelauskienė.
Budnikienė ir kiti.
V. K.
ESIS-SISE-lEIE’SBE'iEIE-S^.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — kovo 3 d„ 12.30 vai.
NOTTINGHAM —• kovo 3 d„ 11 vai., Jaun.
židinyje. Po pamaldų įvyks Vasario 16
Su malonumu priimame užsakymus siuntinių, kuriuos
ir a.a. Min. B. K. Balučio minėjimas.
MANCHESTER — vasario 25 d„ 11 vai.
siuntėjas pats pasirenka pagal mūsų kainoraštį arba užsako.
ECCLES — kovo 10 d„ 12.15 vai.
kas jam patinka. Taip pat persiunčiame ir jūsų pačių
NOTTINGHAM — kovo 10 d„ 12.30 vai.,
supirktuosius siuntinius.
St. Patrick's bažn.
Mūsų sąskaitos duoda teisę gauti pajamų mokesčio (Income
BRADFORD — kovo 17 d., 12.30 vai.
Tax) sumažinimą, taipgi patariame įvairiais
LEICESTER — kovo 10 d„ 12 vai.
NOTTINGHAM — kovo 17 d., 11 vai. Jau
Income Tax klausimais.
nimo Židinyje.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
DERBY
— kovo 17 d., 11 vai.
Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllli

Vasario 16 Coventry
Praėjusį šeštadienį, vasario 24 d., Nepriklausmybės paskelbimo 50-čio paminėji
mas Coventryje praėjo įspūdingai ir įdo
miai. Sugūžėjo daugiau kaip pora šimtų
lietuvių ir jų draugų kitataučių. Didžiau
sia ekskursija atvyko iš Bradfordo, o pa
vienių svečių matėsi iš Nottinghamo Jau
nimo Židinio, Rochdalės. Leicesterio, Ketteringo.
Birminghamo,
Northamptono,
Leamingtono, Wolverhamptono, Londono
ir kt. Minėjimas vyko naujuose ir moder
niuose Lenkų Karių Namuose. Salė gražiai
papuošta Vytimi, tautinėm vėliavom ir gė
lėm, o priekyje didžiausiom raidėm himno
žodžiai: „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų
širdyse“.
Prie įėjimo buvo platinamos dvi anglų
kalba spausdintos brošiūros: viena apie
Lietuvą, kita — Vliką.
Trumpu žodžiu atidaręs minėjimą, DB
LS Coventrio skyriaus pirm. Jonas Dimša
prezidiuman pakvietė kun. A. Gerybą, lat
vių, ukrainiečių, lenkų atstovus ir sky
riaus garbės narį Joe Johnstoną. Pagrindi
nę kalbą tarė kun. A. Gerybą, kuris tvir
tai ir ugningai priminė mūsų pareigas
emigracijoje, mūsų brolių tėvynėje nu
veiktus didžius darbus, ragino perduoti lie
tuvybę jaunajai kartai. Po to kalbėjo ir
sveikino latvių, ukraniečių ir lenkų atsto
vai. Raštu sveikinimą atsiuntė estai. Ilges
ne kalba angliškai anglus ir kitataučius
svečius su Lietuva, jos istorija, pasiektais
nepriklausomybės laikais laimėjimais ir
liūdna dabartimi supažindino J. Johnstonas, pasmerkdamas didžiųjų galybių poli
tiką mažųjų tautų atžvilgiu, o baigdamas
dar tarė trumpus sveikinimus lietuviškai,
latviškai, estiškai ir ukrainietiškai.
Oficialioji dalis baigta rezoliucija, kuri
pasiųsta britų vyriausybei, vietos parla
mento nariams ir angliškajai spaudai. J.
Johnstonas tą rezoliuciją perskaitė, o J.
Dimša pasiūlė susirinkusiems ją priimti.
Meninė dalį išpildė Bradfordo Sūkurys
(4 moterys ir 3 vyrai) ir jaunųjų Atžaly
no tautinių šokių grupė. Angliškai ir lietu
viškai pranešinėjo J. Traškienė. Pirmoji
dalis buvo skirta vien tik Nepriklausomy

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Vasario 16 d. rytą išsirikiavo skautai ir
iškėlė Lietuvos trispalvę į padanges, o visi
mokiniai paskui išėjo į bažnyčią. Gražus
buvo vaizdas: čia gražiai uniformuoti
skautai, čia ateitininkai su savo žaliomis
juostomis, čia tautiniais rūbais apsirengę
lietuvaičiai ir lietuvaitės.
Po Mišių jaunimas rinkosi į didžiąją gim
nazijos salę. Dir. Vincas Natkus pasveiki
no mokinius, mokytojus ir svečius, kurių
tarpe buvo tėv. A. Bernatonis ir buvęs
gimnazijos dir. kun. P. Bašinskas, ir supa
žindino su paskaitininku V. Banaičiu. Jo
paskaita buvo labai įdomi, patraukli, vi
siems suprantama. Jis pasakojo, kaip jis
pats, klaipėdietis, pirmą kartą sutiko Va
sario 16 d. šventę, ir apie politinę padėtį
Nepriklausomybės paskelbimo metu. Už
baigė paskaitą viltimi, kad istorija atker
šys rusams už Lietuvos pavergimą, ir pa
raginimu mokytis, kad būtume išsilavinę,
kaip Neprikl. Akto signatarai, ir kalbėtu
me tarpusavy tik lietuviškai.
Po to mokiniai suvaidino mok. E. Ta
mošaitienės paruoštą montažą, sudarytą iš
mąstymų apie Nepriklausomybę ir jos pa
skelbimą. Ypač įspūdinga buvo montažo
pabaiga. Atlikėjai ir eilė tautiniais drabu
žiais apsirengusių mokinių susikabino ran-

bės šventei: deklamacijų ir dainų montažą
išpildė Sūkurys, pianinu akomponuojant
T. Burokui, o Atžalynui puošiant sceno
vaizdį. Antroje dalyje Sūkurio moterų
kvartetas, vyrų trio ir visa septyniukė kar
tu išpildė puikių, melodingų ir mažai gir
dėtų liaudies, žygio ir, tur būt, paties T.
Buroko komponuotų dainų, jaunasis Atža
lynas gyvai pašoko Žiogelius (3 poros),
Kepurinę ir Kubilą (6 mergaitės), o Sūku
rio vyrai sudainavo linksmus kupletus.
Žiūrovams ilgai plojant. Sūkurys davė dar
dainą magaryčių. Dainoms akomponavo ir
tautiniams šokiams grojo pianinu ir akor
deonu T. Burokas.
J. Dimša padėkojo visiems programos
dalyviams, svečiams ir tiems, kurie savo
darbu prisidėjo prie šio parengimo pasise
kimo. Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Pakviestieji anglų spaudos reporteriai pa
sižadėjo savo laikraščiuose šį įvykį atžy
mėti.
Tolimesnę programą, malonių gražiniečių globojami, vaišinami ir papuošti tauti
nėm vėliavėlėm, vykdė jau patys susirin
kusieji. Turtinga loterija (berods, 60 fan
tų) praėjo įdomiai ir vykusiai, o gėlių val
so penkios geriausios poros gavo dovanas.
Šokiams iki 1 vai. nakties grojo Coventrio
Dragūno kapela.
Apskritai paėmus, minėjimas puikiai pa
vyko. nes buvo neperkrautas, įvairiai ir
gerai pravestas. Baigiant noris dar prisi
minti T. Buroko Sūkurį, kuris, nors ir ma
žos sudėties, paliko didelį įspūdį ir, reikia
tikėti, ateity maloniai mus džiugins savo
visad įdomiu, nauju ir dažnai visai negir
dėtu repertuaru.

Dar vienas gražus paprotys, kuris, mažė
jant mūsų skaičiui šiame krašte, pradeda
įsigalėti lietuvių kolonijose: lankymasis
savo kaimynų parengimuose. Tačiau teko
išgirsti nusivylimo londoniškiais, o ypač
Centro valdyba, kurios nariai tik labai re
tais atvejais pasirodo provincijos minėji
muose ar subuvimuose.

Sekantis didesnio masto 50-čio paminėji
mas Midlande numatytas Ketteringe. V.K.

komis ir sudarė ratą, kuriame buvo jų
draugai ir mokytojai. Tuomet buvo už
traukta giesmė „O, Dieve galingas“.
Minėjimas baigtas Lietuvos himnu.
Petras Veršelis
Vasario 16 gimnazijos VII klasės mokinys

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
NEAPGYNĖME SAVO VARDO

Hamburgan buvo atvažiavusi iš Lietu
vos „Žalgirio“ rinktinė.
Visi laukėme tų savų žaidikių iš tėvy
nės. Kiekvienas norėjo pamatyti ir pasi
kalbėti su mielom viešniom. Domėjomės,
kokius drabužius nešios tos lietuvaitės, ko
kius ženklus turės.
Džiaugdamasis jų pasirodymu, nutariau
pasiklausyti, ką kalba kitataučiai apie mū
sų žaidikes. Labai nustebau išgirdęs vokie
čių jaunuolius sakant, kad jos rusės. Pra
dėjau aiškinti, kad čia ne rusės, bet lietu
vaitės. Jie klausia: kur ta Lietuva yra?
Mums, sako, jos rusės. Net Hamburgo se
natorius Runau, paklaustas reporterio,
kaip jam patiko žaidynės, atsakė: rusės
per kietai žaidė. Ta jo kalba buvo sausio
22 d. išspausdinta Hamburger Morgen
post. O vakare televizijos komentatorius
išvadino mūsų viešnias rusėmis.
Pagalvojau, ar neatsiras kuris nors mū
sų inteligentas, kuris bent kelis žodžius
parašys vokiečių spaudoje ir paaiškins,
kad tai nėra rusės. Nieko nemačiau, ir nė
viename Hamburgo laikraštyje niekas ne
atitaisė tos klaidos.
Taigi, broliai lietuviai, gaila ir net gėda,
kad iš jūsų nesusirado. kas atitaisytų. Tu
rime kelis studentus, daug mokytų žmonių,
—■ Kovo 23 d. Šaudymo Sekcija Sodybo komitetą. Proga buvo gera, bet mes jos neje ruošia šokius. Gros visus sugebąs paten išnaudojom.
V. A.
kinti orkestras, veiks loterija ir baras. Įėji
mas tik 5 šil., įskaitant užkandžius.
Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti ir
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
tuo būdu paremti šaulius ir Sodybos Klu
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų
bą. Nakvynes galima užsisakyti iš anksto.
— Labai sunkiai jau nuo Kalėdų serga Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus
Sodybos gyventoja pensininkė A. Valkū- siųsti šiuo adresu:
nienė. Šiuo metu ji yra Alton ligoninėje.
Frl. R. Kunifert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr.
— Ateinančioms Sekminėms jau beveik 40/26.
visi kambariai Sodyboje užsakyti. Ypač
Pinigai siųstini pasinaudojant pašto
aktyvi Nottinghamo lietuvių kolonija. Sa perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt
vaime suprantama, kad jokiu būdu visų Koeln, Konto Nr. 186994.
kambarių pareikalavimų nebus galima pa
tenkinti.
EUROPOS LIETUVIS —
— Jau priimami užsakymai Velykų atos
LITHUANIAN WEEKLY
togoms. Kas norėtų Velykas praleisti So
Printed and Published in Gt. Britain by
dyboje, prašomi pranešti iš anksto.
— Sodybos Klubo Šaulių (šaudymo) the Lithuanian House Ltd., 1 Ladbroke
Sekcija plečia savo veiklą. Į šaudymo aikš Gardens, London. W.ll. Tel. PARk 2470.
tes įdėtieji darbas bei kapitalas, nors So
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
dybai tiesioginės naudos šiuo metu daug ir Liet. Namų Akc. Bendrovė.
neduoda, yra vertinamas tūkstančiais sva
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
rų.
savo nuožiūra.
Narių skaičius nuolat didėja ir sudaro
Prenumeratos kaina: metams 50 šil.; do
beveik didesnę dalį Sodybos Klubo akty lerio kraštuose — 6 dol. metams; Vokieti
vių narių skaičiaus. Gaila, kad iš lietuvių joje — DM 22.
tik vienas kitas į šaudymo sportą teįsijunUž laikraštyje kieno nors spausdinamų
gė. Aktyviai reiškiasi ir vienas estas — jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
Kaasik.
cija nesiima atsakomybės.

LIET. SODYBA

