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minėjimais paprastai atžymime dvi tauti
nes šventes — Vasario šešioliktąją ir Tau
tos šventę*. Vasario 16 reikšmė ir prasmė 
visiems aiški: tai antrosios Lietuvos vals
tybės simbolis.

Karų nuniokiotas, kaimynų nuteriotas 
ir visapusiškai apiplėštas, rodos, nebeati
taisomai suluošintas kraštas, štai, kėlėsi 
ir išsivystė į Vasario šešioliktosios Lietu
vą. Per tą savarankiško valstybingumo 
laikotarpį lietuvių tauta atsitiesė visu sa
vo ūgiu. Žemdirbių gentys, vadovaujamos 
saujelės tautiškai susipratusios inteligen
tijos, subrendo ir susicementavo į moder
nią, vaistybinės sąmonės kupiną tautą-na- 
ciją.

Lietuva anuomet juk buvo vienas la
biausiai nualintų ir atsilikusių Europos 
užkampių, šių laikų terminą pavartojus 
— „underdeveloped country“, ir šitas ne
išsivystęs kraštas vis dėlto sužydėjo. Ži
noma, kad nepriklausomybės metais ne 
viskas buvo gražu kaip pasakoje, žinoma, 
kad buvo padaryta klaidų, ir kai kurios 
tų klaidų gal visiškai nebuvo jau tokios 
menkos, bet šiandieną mes jau turime de
šimtmečių tarpą ir jau galime iš tam tik
ro nuotolio atsigręžti ir žvilgterėti atgal į 
tą Vasario 16 Lietuvą. Ir mes matome, kad 
ano dvidešimtmečio laimėjimai buvo di
džiuliai. Dar daugiau! Tvirtinama, kad di
dysis mūsų poetas Vincas Mykolaitis - Pu
tinas yra pasakęs, jog tauta turi pribręsti 
ne vien tiktai laisvei, bet ir vergovei. Jei
gu teisingai šiuos poeto žodžius suprato
me, galime sakyti, kad Vasario 16 aktu 
paskelbtasis laikotarpis sutvirtino lietu
vių tautinį atsparumą ir išugdė tokią ga
ją tautinę sąmonę, jog ir savo valstybės 
netekę lietuviai moka atsilaikyti.

Kažin, ar šiandieną aplamai kalbėtume 
apie gyvą ir gyvastingą lietuvių tautą be

VLIKO VEIKLA

Vliko pirmininkas rugsėjo 14 d. susirin
kusią Vliko tarybą informavo apie ryš
kesniuosius pastarojo meto įvykius Vliko 
valdybos veikloje:

1) Korėjoj iškeltoji mintis dėl pašto žen
klo Lietuvos sukakčiai paminėti tuo tarpu 
realizuota Pavergtųjų Tautų paminėjimu 
pašto ženkle. Turima vilties, kad ir Lietu
vai skirtas pašto ženklas dar susilauks sa
vo eilės.

2) Ryšium su rusų invazija į Čekoslova
kiją Vliko pareiškimas laisvųjų kraštų 
spaudai apėmė plačius sluoksnius. Rugp. 
25 d. jis buvo ištisai atspausdintas Chica
go Tribune, o rugp. 23 d. buvo panaudotas 
New Yorko Daily News (apie 6 milijonai 
tiražo) vedamajame. Pareiškimas turėjo 
reikšmės ir siekiant televizijos laiko Lie
tuvos temai.

3) PLB seime Vliko valdybos nariai bu
vo ne stebėtojai, o aktyvūs dalyviai. Pir
mininkas ten laikė vieną iš pagrindinių 
paskaitų, vicepirmininkas B. Nemickas 
dirbo nominacijų komisijoj, narys A. Bud- 
reckis — rezoliucijų komisijoj, sekretorius 
R. Kezys — buvo mandatų komisijos pir
mininkas.

Taryba buvo informuota ir apie žygius 
ryšium su Tarpparlamentinės Sąjungos 
konferencija, vykstančia Limoje, Perų sos
tinėje (rugs. 3-15d.d.). (E)

Gauta žinia, kad Lietuvoje staiga 
mirė 30 m. amžiaus Česlovas Alesius.

DBLS narį
STASĮ ALESIŲ, 

netekusį brangaus sūnaus, liūdesio 
valandoje užjaučiame ir kartu liūdime.

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba 
ir nariai

IZIDORIAUS BABILIAUS 
broliui, gyv. Lietuvoje, Jurbarko 

rajone, netekusiam brangaus 
brolio, ir velionies bičiuliams 

reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba 
ir nariai

Mirus
A.A. VINCUI BARTUSEVIČIUI, 

gilią užuojautą reiškiame jo sūnui 
gimnazijos mokytojui Vincui 

Bartusevičiui ir jo šeimai.
PLB Huettenfeldo Apylinkės 

Valdyba

Vasario 16. Be Lietuvos valstybės kaimy
nai mus būtų išparceliavę, virškinę, stum- 
dę ir šiandien gal tebūtume likę buvusios 
tautos likučiais. Būtume gal keista, trupu
tį spalvinga tautybė kažkur prie Baltijos 
pakrančių. O lietuvių tauta nūn yra atspa
ri, pro visokias jai ant kupros maunamas 
globas prasiveržia kietas lietuvio užsispy
rimas išlikti lietuviu, kiekviena kaina, žūt 
būt išlikti. Ir tai, be abejo, yra Vasario 16 
nuopelnas.

* * *
Tautos šventės data paprastai siejama 

su vytautine Lietuva. Su ta senobiška, ro
mantiška, istorijos rūkuose paskendusia 
viduramžių Lietuva, kada lietuvių būriai 
jojo skersai ir išilgai Europos, kada gedi- 
minaičiai valdė ne tik mūsų senolius, bet 
ir daugelį rusų, kada lietuviai karvedžiai 
apgynė ne vien tik savo žemes nuo vokie
čių antplūdžio, bet ir visą Europą nuo 
viską naikinančio totorių įsiveržimo.

Juokdariai, o gal ir šiokie tokie cinikai 
kartais primena, kad Tautos šventės data 
kaip tik sutampa su Vytauto didžiausiu 
nepasisekimu — neįvykusiu karūnavimu- 
si. Tačiau ir toji nesėkmė yra mūsų praei
ties dalelė, taip pat vienaip ar kitaip lė
musi mūsų istorinį likimą, o Tautos šven
tės prasmė bene ir bus iškelti lietuvių tau
tos istoriškumą.

Dabartis be praeities neįsivaizduojama. 
Viskas, kiekvienas daiktas, kiekvienas 
reiškinys turi savo pradžią, savo ištakas, 
savo atsiradimo ir kilmės versmes, atseit, 
savo praeitį. Ir jeigu mes norime kokį nors 
reiškinį suprasti, į jį įsigilinti, neišvengia
mai turime susipažinti su to reiškinio pra
eitimi. Ir tauta be istorijos neįsivaizduo
jama. O savąją istoriją turime ne tiktai 
pažinti, ją turime ir pajusti, į ją įsijausti 
ir pabandyti įsiklausyti, ką praeitis lemia 
dabarčiai ir ateičiai.

* * *
Juk tai skamba beveik kaip stebuklas! 

1918-siais baudžiauninkų vaikai ir vaikai
čiai, užguiti sermėgiai mužikėliai, štai, pa
kilo ir, rodos, nei iš šio, nei iš to, užsigei
dė savarankiškos valstybės. Taip anuomet 
daug kam atrodė, ir neatsitiktinai Vakarų 
sąjungininkai net kelerius metus delsė,
kol pagaliau de jure pripažino Lietuvos 
valstybę. O iš tiesų Vasario 16 aktas ne
sukūrė kažko naujo, jis moderniu rūbu 
teapvilko seną tvirtą pavidalą — Lietuvos 
valstybę; Anie akiplėšos sermėgiai tu
rėjo savo istoriją, jie girdėjo tosios is
torijos balsą, ir Lietuvos valstybė nebuvo 
joks naujas išmislas.

Lietuvos šviesuomenė jau seniai domė
josi savojo krašto istorija. Anksčiau ap
lenkėjusi bajorija su pasididžiavimu tyri
nėjo ir net vaizdingas legendas kūrė apie 
Lietuvos praeitį, vėliau jau lietuviškoji, iš 
baudžiauninkų kilusi, šviesuomenė atsigrę
žė į praeitį ir ten, Vinco Kudirkos žodžiais 
tariant, „sau stiprybės sėmė“. Tačiau tau
tos masių, pačios liaudies tokiais iš senų
jų raštų prikeltais faktais neįtikinsi, jeigu 
toje pačioje liaudyje, jos sąmonėje ir pa
sąmonėje, nebūtų išlikęs gyvas savo tau
tos praeities prisiminimas.

Žvilgterėkime į mūsų tautosaką, j liau
dies dainas. Mes visi tas dainas juk žino
me ir vis dar jas dainuojame. Ilgai nesi- 
Irankioję, paimkime patį akivaizdžiausią 
pavyzdį ir prisiminkime tą mergelę, kuri 
vandenėlį prie Dunojaus sėmė. Prie Duno
jaus, vadinas, ten, kur šiandieną stovi 
gražusis vengrų Budapeštas, ir ten, kur 
puikuojasi romantiškoji Viena. O prieš 
dabartinę Vieną toje vietoje būta romėnų 
gyvenvietės, žodžiu, lietuvių ten, apie Du
nojų, būta, jei ir ne gyventa, tai bent pra- 
klajota, tikrai seniai, dar prieš Kristų... 
Ir mūsų vyžoti senoliai šitą mūsų istori
jos kruopelytę savo dainoje mums išsau
gojo. R. E. Maziliauskas

* Šis rašinys yra rugsėjo 21d. Coventry- 
je skaitytos paskaitos santrauka. Antrąją 
dalį „Tauta ir istorija“ spausdinsime se
kančią savaitę.

NUOLATINĖ PARODA BAŽNYČIOJE
Vilniškė Elta skelbia, kad rugsėjo 11 d. 

atremontuotose ir sutvarkytose šv. Myko
lo bažnyčios patalpose atidaryta respub
likinė nuolatinė statybos paroda.

Parodoje esą pirmą kartą taip plačiai 
supažindinami statybininkai su įvairios 
paskirties darbuose taikomomis priemo
nėmis ir saugumo technikos reikalavimais.

— Honkongo gripu susirgo amerikiečio 
šeima Georgijos valstijoje, JAV. jį užnešė 
iš Vietnamo grįžęs jūrininkas, ir dabar 
daromos išvados, kad ateinančią žiemą vi
są kraštą palies tos rūšies gripas.

Tarpparlamentinės sąjungos konferen
cija Limoje, Peru, pasibaigė, ir JAV Kon
greso delegacijos pirmininkas atst. Edward 
J. Dervinski (R. III.) pateikė spaudai pra
nešimą, kuriame tarp ko kita pažymėjo, 
kad

„Limos konferencijoj dalyvavo 64 vals
tybių parlamentų atstovai, o įžymiausi ne- 
atvykėliai buvo Čekoslovakijos parlamen
to delegatai. Sovietų delegacijos priešaky 
buvo deputatas J. I. Paleckis, lietuvis ko
munistas, kurs 1940 metais bendradarbia
vo su Sovietais užgniaužiant Lietuvos ne
priklausomybę ir kurs nuo to meto nešioja 
„Lietuvos Kvislingo vardą".

Konferencija priėmė rezoliuciją, griež
tai pasmerkiančią sovietinę Čekoslovakijos 
okupaciją. Be to, nepaisant sovietinių ir jų 
satelitinių deputatų priešinimosi, buvo nu
tarta vėl priimti į sąjungą Pietų Vietnamo 
parlamentą (77 balsai už, 27 prieš, 11 su
silaikė).

Atst. Derwinski pateikė spaudai ir savo 
pareiškimo turinį, kuriame buvo pasakyta:

„Kreipiuos tiesiog į savo „seną pažįsta
mą“ p. Paleckį, pabrėždamas jam ir kitiem 
sovietiniams delegatams, kad jų vyriausy
bės veiksmai nusipelno pasaulio pasmerki
mo.

„Aš manau, kad sovietinė okupacija Če
koslovakijoj yra silpnybės, o ne stiprybės 
požymis. Sovietų Sąjungos tautoms yra at
imtos visos pagrindinės laisvės, žodžio, po
litinės veiklos ir ypač religinės laisvės 
šiandien yra nežinomi dalykai Sovietų Są
jungoj. Prisiminkim, kad žydai, katalikai, 
protestantai, stačiatikiai ir musulmonai 
Sovietų Sąjungoj visi yra ateizmui įsta
tymiškai įsipareigojusios valdžios religinio 
persekiojimo aukos.

„Sovietų Sąjungos valdžia sąmoningai 
slopina Baltijos tautų, ukrainiečių, armėnų 
ir visų kitų nerusiškų tautų Sovietų Są
jungoje teisėtą nacionalizmą. Taigi bet 
koks laisvas pasireiškimas, panašus į tą, 
koks buvo beišsivystąs Čekoslovakijoj, ga
lėtų sukelti didelį sąjūdį prieš komunistų 
diktatūrą Sovietų Sąjungoj.

„Žinoma, p. Palecki, jūs nesuprantat po
litinių diskusijų, kadangi tai patirtis, ku

Septynios DIENOS
Vokietijos klausimas

Vedama savų sumetimų, Sov. Sąjunga 
pradėjo ypač stipriai grasinti Vakarų Vo
kietijai. net nurodydama, kad ji turinti 
teisę kariškai įsikišti.

Daugelyje vakarietiškų kraštų sostinių 
toks grasinimas laikomas vien vaidyba, 
kuria norima nukreipti pasaulio akis nuo 
Čekoslovakijos. Bet vokiečiai žiūri į tai 
rimtai.

JAV pareiškė, kad Nato pajėgos gins 
Vokietiją, jei Sov. Sąjunga pultų. O kai 
dėl V. Vokietijos kaltinimo militarizmu, 
tai jis kaip tik reiškiąsis Rytų Vokietijo
je, kuri dalyvavo ir Čekoslovakijos už
puolime.
Erlanderis ruošiasi pasitraukti

Laimėjęs parlamento rinkimus, Švedijos 
ministeris pirmininkas socialdemokratas 
Erlanderis ruošiasi sekančiais metais pa
sitraukti — užleisti savo vietą jaunesniam.

Socialdemokratai valdo Švediją jau 36 
metus. Dabartinis pagerintas jų laimėji
mas priskiriamas Čekoslovakijos įvykiams 
— tokių įvykių akivaizdoje balsuotojai 
ryžęsi paremti vyriausybę, kurią jie pa
žįsta.
Sovietai nenori Dubčeko

Sovietai vis atideda laiką, kada turi 
Kremliui prisistatyti Čekoslovakijos va
dai, nes nesutariama dėl pasitarimų dar
botvarkės.

Be to, sovietų vadai nenorį delegacijoje 
matyti Dubčeko.
Atleisti vadovai

Čekoslovakijos vyriausybė sutiko pada
ryti nuolaidą sovietams — atleido savo 
radijo ir televizijos vadovus.

Toms susisiekimo priemonėms paskirti 
direktoriai, kurių pareiga bus prižiūrėti 
programas.

Net ir žymiausias laikraštis „Rude Pra- 
vo“ ta proga nurodė, kad su atleidžiamai
siais vienašališkai pasielgta, nes jie gi ir 
sunkiausiomis okupacijos dienomis pa
vyzdingai ėjo savo pareigas.
Susirgo Salazarfls

36 metus valdęs Portugaliją, kažkuria 
smegenų yda susirgo Portugalijos minis
teris pirmininkas dr. Salazaras.

Jis yra 79 m. amžiaus. Pagyti nebesą 
vilties.

rios jūs Rusijoj neturit. SSSR yra skur
džiausias kraštas, nes neturi laisvų institu
cijų. Jūs turėtumėt pasitikėti savo pilie
čiais. Žmonės yra gimę laisvi, ir kai iš jų 
atimama laisvė, tai juose nuslopinama, kas 
žmoguje geriausia.

„Iš pažiūros p. Paleckis vaizduoja „gero 
tėvelio“ paveikslą. Bet savo veiksmuose jo 
valdžia pasirodo esanti didesnis despotas 
už patį blogiausią iš carų.

„Sovietų delegatai turėjo pastebėti oru
mą ir dvasinį pakilimą laisvų parlamenta
rų elgesy šiose konferencijose. Mano „se
nasis pažįstamas“ p. Paleckis turėtų daug 
daugiau malonumo dalyvaudamas šiose 
diskusijose, jei būtų laisvų rinkimų pro
ceso vaisius. Jei sovietinė delegacija būtų 
teisėtai išrinkta ir tikrai atstovautų savo 
žmonių pageidavimams, tai suprastų lais
vo pasaulio parlamentarų objektyvią lai
kyseną, ją gerbtų ir joje bendradarbiautų.

„Aišku, kad Sovietų Sąjungos valdžia 
yra savo pačios propagandos auka. Pa
vyzdžiui, ji nuolat gąsdina vokiečių milita- 
rizmo atgimimu ir, lyg patyčioms, naudo
jasi rytinės Vokietijos karinėmis pajėgo
mis Čekoslovakijai okupuoti.

„Istorija liudija, kad despotinės valdžios 
negali nuslopint teisėto žmonių nacionaliz
mo ar jų pagrindinio geidimo naudotis 
laisve, valdomiems pačių išsirinktos val
džios. Sovietinei imperijai lemta subyrėti. 
Tik kai visoms tautoms anapus Geležinės 
Uždangos bus suteikta tikra laisvė ir ne
priklausomybė, komunistinė stovykla bus 
atidavusi patvarią duoklę pasaulio taikai 
ir pažangai.

Nekovok prieš neišvengiamybę, p. Palec
ki. Grįžk Maskvon ir pasakyk savo bendri
ninkams, kad laisvė, kurią jūsų valdžia 
kėsinasi nuslopinti Čekoslovakijoj, nuga
lės jus ir kad laisvų institucijų kūrimas 
Rytų Europoj yra neišvengiamas bei per 
ilgai užvilkintas reikalas“.

Paleckis po to rašė Laisvės redaktoriui:
„Mūsų konferencija vyksta labai įtemp

toje atmosferoje. Tai galima suprasti, at
sižvelgiant į paskutiniuosius įvykius...

...nuo vakar vakaro nesveikuoju, susir
gau gripu, tad pasilikau viešbutyje...“ (E)

Čekoslovakai irgi reikalauja
Dubčekas pareikalavęs, kad rusai liau

tųsi leidę ir platinę Čekoslovakijoje savo 
laikraščius ir vykdę radijo transliacijas.

Taip pat jis reikalaująs, kad okupaci
nės kariuomenės būtų palikta ne daugiau 
kaip 10 procentų.

Areštuoti už protestą
Keliolika jaunų žmonių iš septynių Va

karų kraštų buvo sutarę viešai pareikšti 
protestą dėl Čekoslovakijos užėmimo tuo 
pačiu metu Maskvoje, Varšuvoje, Buda
pešte ir Sofijoje.

Tose sostinėse jie pradėjo aikštėse pla
tinti atsišaukimus. Atrodo, kad visi buvo 
areštuoti.

Ar tai reiškia nesutarimus?
Vakarų kraštų spauda stebisi, kad nei 

prieš užimant Čekoslovakiją, nei po to li
gi šiol , nebuvo sušauktas Sov. Sąjungos 
komunistų partijos centro komitetas. Vi
sais rimtais atvejais prezidiumas papras
tai sušaukdavo visą komitetą bent patvir
tinti tai, kas įvykdya.

Daroma išvada, kad tai galėtu reikšti 
nesutarimus pačiame prezidiume - polit- 
biure.

Į Maskvą buvo šaukiami Čekoslovaki
jos vadai, bet kelionė vis atidėliojama.

Jugoslavai pasiruošė
Jugoslavijos vyriausybė pranešė savo 

parlamentui, kad buvo imtasi priemonių 
paruošti kariuomenei ir visam kraštui ga
limo užpuolimo atveju.

Jugoslavijos užpuolimas parodęs, kad 
maži ir vidutiniai kraštai turi susirūpinti 
savo saugumu.

Paleista imtinių
Karinė Graikijos vyriausybė, ruošdama

si referendumui dėl naujos konstitucijos, 
paleido iš kalėjimo ar tremties vietų ke
letą žymesnių politikų.

Tarp paleistųjų yra ir du buvę krašto 
vyriausybių ministerial pirmininkai Pap
andreou ir Kanellopoulos. Jie buvo laiko
mi namų arešte.

— Melbourne zoologijos sode Australi
joje nugaišo hipopotamas, sugriebęs vaiko 
numestą sviedinuką ir užsirijęs juo.

SPAUDOJE
NE IŠLAIKYTI, BET KURTI

1968 m. birželio mėn. „Ateityje“ rašo
ma:

„Nekartą esame girdėję posakį, kad „lie
tuvybę reikia išlaikyti“. Tai pasyvus, nuo
bodus, nieko naujo nežadąs posakis, kuris 
visiems yra atsibodęs. Ir klaidingas. Lie
tuvybės „išlaikyti“ negalima, nes „išlai
kymas“ reiškia perdavimą esamų verty
bių, kurias naujos generacijos turinčios 
saugoti. To neužtenka. Lietuvybė už Lie
tuvos ribų išliks tiktai tada, jei ji bus ne 
„laikoma", bet ir iš naujo sukuriama. To
dėl vietoje skelbus, kad lietuviškąją kul
tūrą reikia „išlaikyti“, reikia liteuvišką 
kultūrą kurti“.

„ŠEŠIOLIKA PASKAITŲ“...
Rašytojas Alg. čekuolis „Literatūroje 

ir mene" rugsėjo 7 d. pdsisakė:
„Baigėsi tris savaites trukusi tarnybinė 

komandiruotė Londone, TSRS Prekybos ir 
pramonės parodoje. Spaudos centro, kuria
me man teko dirbti, funkcijos buvo labai 
plačios. Greta žurnalistinio darbo man te
ko skaityti paskaitas apie socialistinę Lie
tuvą ir TSRS literatūrą. Tokių paskaitų 
Londone skaičiau šešiolika. Prisipažinsiu, 
kad nelengva įvairioms londoniečių audi
torijoms skaityti ir atsakinėti į klausimus 
jų gimtąja kalba. Rodos, pavyko... Laiko 
buvo tiek nedaug, jog nespėjau kaip rei
kiant pamatyti senojo Londono. Ateity 
svajoju dai- kartą atvykti į šį nuostabų 
miestą. Norisi pažvelgti į britų sostinę ir 
turisto akimis...“.

TIK MUMS PATIEMS...
Dr. Kęstutis Skrupskelis „Draugo“ rug

pjūčio 31 d. laidoje spausdinosi su straips
niu „Reikalaujam vietos pasaulyje“, ku
riame, be kita ko, rašo:

„...Sprendžiant Vokietijos, Lenkijos ir 
Sovietų Sąjungos sienų klausimą, tuo pa
čiu sprendžiamas ir Lietuvos likimas. Ta
čiau, kiek spaudoje minėtų pasiūlymų 
nors vienu žodžiu atkreipia dėmesį į Lietu
vą? Lietuvos klausimas iš viso net ir ne
kyla. Ir tai ne todėl, kad Amerikos vy
riausybė būtų mums nepalanki. Panaši ty
la viešpatavo ir Eisenhowerio laisvinimo 
politikos metais. Lietuvos likimas rūpėjo 
ir terūpi, jeigu bent kam, tai tik mums pa
tiems...

„Čia gal verta priminti, kad nepriklauso
mos Lietuvos kūrėjams 1910 metais ių 
padėtis, tur būt, atrodė tiek pat amžina 
ir nepakeičiama kaip ir mums mūsų. Rea
lių galimybių Lietuvos valstybės atkūri
mui tada lygiai nesimatė kaip ir dabar. Ne 
kitaip savo perspektyvas vertino ir Leni
nas. Gyvendamas Šveicarijoje, jisai tikrai 
nesitikėjo už keliolikos mėnesių jau sėdėti 
caro soste. Didieji posūkiai dažnai už
klumpa visai netikėtai“...

NEDARYKIME IR SAU SKRIAUDOS
Rytų Berlyne gyvenantis laikraštininkas 

Leonas Stepanauskas „Literatūros ir me
no“ savaitraščio rugsėjo 7 d. laidoje ir ši
taip samprotavo:

„Dažnai taip atsitinka, jog draugai vo
kiečiai, paklausus, kodėl vienas ar kitas 
vardas, vietovė ar pan. klaidingai rašoma, 
atsako (netgi parodo): štai draugai iš Ta
rybų Lietuvos savo vardus patys taip iš
kraipo... Sakysime, Bartuška virsta „Bar- 
tuschka“ ir panašiai. Tai klaida. Netgi rai
des š, č ir panašias, rašydami laišką vo
kiškai, turime rašyti lygiai taip pat, kaip 
jas rašome lietuviškai... Tatai turėtų įsi
dėmėti visi, kuriems tenka ką nors bend
ra turėti su vokiečių kalba.

„Kai imsime rašyti kita kalba, nepa
žeiskime jos taisyklių, o tuo pačiu nedary
kime ir sau skriaudos!..“. (r)

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
PREMIJOS JAUNIMUI

Lietuvių Namų Bendrovės 10 sv. premi
ją už lietuvių kalbos valstybinių egzaminų 
(„O“ level) išlaikymą laimėjo dar vienas 
jaunuolis —londonietis Jonas Grupiljonas, 
vienas iš Europos Lietuvio Jaunimo skyre
lio redaktorių ir bendradarbių. Jis egza
minus išlaikė labai geru pažymiu (grade 
A). Jam premiją įteikė LNB pirmininkas, 
dalyvaujant DBLS pirmininkui ir sekreto
riui, rugsėjo 24 d. Lietuvių Namuose.

Ligi šiol jau buvo išmokėtos keturios L. 
Namų Bendrovės premijos. Jų laimėtojai 
yra P. Viržintas, Nottinghamas, A. Vit
kauskas, Bradfordas, A. Pukštytė, Londo
nas, J. Grupiljonas. Londonas.

Premijos bus skiriamos ir ateityje. To
dėl jaunimas kviečiamas šia proga pasi
naudoti ir ruoštis lietuvių kalbos egzami
nams.

L. N. Bendrovės Valdyba

1
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JO AMŽIAUS 75

Jau dabar nemaža metų, kai Britanijos 
lietuviai vieni bent retkarčiais, o kiti kas
dien ar labai dažnai susitinka su stambiu 
vyiu — pulkininku Tomu Vidugiriu. Jo 
tas kampuotas stambumas kai kam leido 
pasidaryti sau terminą jam apibūdinti: 
lietuviškas ąžuolas. Tur būt, prieš tokį jo 
apibūdinimą tiesiog nieko negalima pasa
kyti, nes Vidugiris toks ir yra. Visas stam
bus, ir ta gaiva didžiulė, ir tas veidas, ro
dos, tik kirviu truputį aptašytas, kad tiktų 
prie viso stuomens. Tegu pučia visi vėjai 
— jis nepajudės ir neišvirs.

O jeigu dar norite, tai pilnam palygini
mo su didžiuliu ąžuolu paveikslui susida
ryti sustokite ir pasiklausykite jo baiso. 
Kai jis prabyla, tai tarytum sugriaudėją 
keli stiprūs balsai. Ne, ne keli — kalba 
tas vienas Tomas Vidugiris. Dar įsiklau
syk ir jo balse užčiuopsi retai žmonių te- 
išduodamą nuoširdumą. Jeigu jis džiau
giasi, jeigu ką nors teigia, jeigu jį koks 
nors reikalas erzina — jis nei slepia, nei 
paslepia, iš jo balso viskas matyti ir gir
dėti.

Nepaisydamas savo jau gražaus am
žiaus, T. Vidugiris dar ir šiandien užsidir
ba sau duoną. O laisvu laiku jis irgi vis 
kuo nors užimtas. Jau daug metų, kai jis 
vadovauja vieninteliam tokiam — DBLS 
Centriniam skyriui. Vienintelis jis tuo, 
kad jo narių tik nedidelė dalis gyvena 
Londone, kur yra skyriaus centras, o visi 
kiti — išsimėtę po visą kraštą.

Tur būt, pati didžiausia T. Vidugirio 
simpatija yra to DBLS Centrinio skyriaus 
globoje laikomoji lietuviška biblioteka, pa
ti didžiausia Britanijoje, jo vedama, nuo
lat papildoma, tvarkoma ir aptarnaujama. 
Bibliotekos knygomis naudojasi visi, kas 
tik nori; toliau nuo Londono gyvenantieji 
lietuviai jas gauna paštu.

Anksčiau keletą metų T. Vidugiris buvo 
vienas Lietuvių Namų Akc. Bendrovės di
rektorių.

Bet, tur būt, nuostabiausia, kad T. Vi-

DR. PAULINA KALVAITYTĖ-KARVELIENĖ

Gyvenimo 
vingiais

(16)

ŠIAULIŲ LIGONINĖJE

Kartą dr. Jacevičaitė prasitarė Steponui, kad 
buvęs atvykęs iš Šiaulių dr. Jasaitis ir teiravęsis, ar ji 
nežinanti gydytojo, kuris galėtų vykti į Šiaulius dirb
ti tenai miesto ligoninės rentgeno kabinete. Aš ir da
bar nesuprantu, kodėl ji j mane jo nenukreipė ar pa
ti man apie tai nepasakė. Ji gi žinojo, kad aš iš Karo 
ligoninės atleista. Tur būt, besisielodama užgriuvu
siomis negerovėmis, visa kita buvo užmiršusi.

Sekantį rytą pirmuoju traukiniu išvažiavau į 
Šiaulius pas dr. Jasaitį. Jis sakė, kad tuojau galiu 
pradėti dirbti. Dėkodama dar pasidžiaugiau, kad 
galėsiu dirbti tarp savųjų, ne tarp žydų. Jis tik nu
sišypsojo. Tuojau turėjau susirasti kambarį ir gauti 
miesto butų skyriaus leidimą apsigyventi. Kažkas 
man buvo nurodęs porą kambarių. Vienas jų buvo 
beveik užmiestyje, prie Radviliškio kelio, apleista
me aplūžusiame namelyje, o antras — katiušų apgy
ventuose labai nešvariuose namuose. Nuėjau dar 
pas Aliną Petrauskaitę. 0 ji kaip tik bežinanti kam
barį geroje lietuvių šeimoje, pas gimnazijos moky
toją Sprindį. Susitarusi su Sprindžiais, apsiginklavu
si jų raštu ir dr. Jasaičio pažymėjimu, nuėjau į butų 
skyrių. Čia jauna, bet labai negražaus veido žydaitė, 
tur būt, raštininkė, sutiko mane išdidžiai ir ėmė ka
mantinėti. Turėjau jai pirštu parodyti, kad prie ma
no pareiškimo dėl kambario yra pridėti namų valdy
tojo sutikimas ir miesto gydytojo pažymėjimas dėl 
darbo.

Išvykau atgal į Kauną ruoštis persikelti. Vago
nas, į kurį patekau, buvo apytamsis, apšviestas seno 
tipo rusiškomis liktarnomis, pakabintomis prie sienų 
viename ir kitame vagono gale. Keleivių buvo daug. 
Pora buvo ir karinėmis uniformomis, tur būt, polit- 
rukai. Daug buvo kalbama esamosios tvarkos temo
mis, nešykštint pagyrimų. Aš į kalbas nesileidau. 
Man greit pradėjo rodytis, kad tas mano tylėjimas 
erzina bendrakeleivius, nes jie pradėjo dažnai keisti 
pokalbių temas, lyg stengdamiesi, kuo galėtų įtrauk
ti mane į ginčą.

Kaune susirinkau reikalingus daiktus ir rytą 
leidausi į Šiaulius. Steponas liko Kaune. Namai dar 
nebuvo nacionalizuoti, tai reikėjo juos prižiūrėti. Jis

METŲ SUKAKTIS

dugirio ir šiaip visur pilna. Suvažiavimas 
ar susirinkimas, minėjimas, viešas ar už
daresnis pobūvis — visuomet tokiais atve
jais jūs pamatysite ir mūsų pulkininką To
mą Vidugirį, bet dar ir ne ramiu stebėto
ju, o vis aktyviu dalyviu, kuris ir žodį 
tars, jei bus reikalas, ir gins savo nuomo
nę, jei iškils opesnis klausimas ar jei tas 
klausimas pakryps netinkama linkme. 
Jaunesnieji gali tik stebėtis jo ąžuoline 
sveikata ir pajėgumu viskuo domėtis ir 
visur pribūti. Milžinas, lietuviškas ąžuo
las. kokių labai reta!

Rugsėjo 20 d. tam lietuviškam ąžuolui 
suėjo 75 metai amžiaus.

Tomas Vidugiris gimė 1893 m. rugsėjo 
20 d. Palaukių kaime, Subačiaus valsčiu
je, Panevėžio apskr. Mokėsi Panevėžyje. 
Tur būt, tik jis vienas tegalėtų pasakyti, 
ar jį jaunystėje traukė kariuomenė, ar jis 
tik atsitiktinai su ja ilgiems metams su
siejo savo gyvenimą. Jis gi 1914 m. buvo 
mobilizuotas ir pasiųstas Kaukazan, į tur
kų frontą. Po karo grįžęs į Lietuvą, stojo 
į Lietuvos kariuomenės Panevėžio bata
lioną. Iš anų metų jis yra paskelbęs kadai
se darbą Karo Archyve (Kupiškio opera
cija) ir po šio karo didesnį pluoštą atsimi
nimų Santarvės žurnale.

Neramiais ir permainingais vokiečių 
okupacijos metais T. Vidugiriui tenka ei
ti net kelerias pareigas. Jis buvo Panevė
žio apskrities komendantu, Kauno pulko 
vadu, dirbo Vietinėje Rinktinėje. Likvida
vus Rinktinę, T. Vidugiris buvo suimtas 
ir laikomas Salaspilio kacete Latvijoje. 
Paleistas nusikėlė į Vokietiją.

Iš tų vokiečių okunacijos metų jis irgi 
yra paskelbęs šiek tiek atsiminimų.

T. Vidugirį mes tais svetur gyvenimo 
metais matome jau be uniformos. Daugu
mas mūsų uniformuoto jo niekada ir ne
matėme. Jis mums pulkininkas — įvaizdis 
aukšto kario. Kas pažinojo ji kaip unifor
muotą karį ir viršininką, kalba apie jį pir
miausia kaip apie žmogų, nes T. Vidugiris

gyveno viename mūsų buvusio buto kambaryje. Ki
tame buvo įsikūrę Steponavičiai, o buvusiam tarnai
tės kambariuke — Kaz. Sasnauskas.

Pradėjau darbą lapkričio gale. Dr. Jasaitis pats 
nuvežė mane į ligoninę ir pristatė vyresniajam gydy
tojui. Tai buvo dar jaunas žydų tautybės vyras. Vy
resnysis gydytojas nuvedė mane į vidaus ligų skyrių, 
kuriame buvo įrengtas pagrindinis rentgeno kabine
tas visos ligoninės ir ambulatorijų reikalams, šis 
skyrius buvo už kokio puskilometrio nuo centrinio 
ligoninės pastato. Centrinis ligoninės pastatas buvo 
didokas dviejų aukštų mūrinis namas, rodos, prie 
Venslauskio gatvės. Kieme buvo įrengtas vandentie
kio bokštas. Šiame pastate, atrodo, anksčiau buvo 
sutalpinti visi ligoninės skyriai. Dabar tie skyriai bu
vo toli vienas nuo kito išmėtyti. Prie chirurgijos ar
čiausiai buvo vidaus ligų skyrius. Moterų ir vaikų 
ligų skyriai buvo vienas šiaurvakarinėje, o kitas 
šiaurrytinėje miesto dalyje, ir dar kažikur apkrečia
mųjų ligų skyrius ir džiovininkų dispanseris. Tuose 
skyriuose man neteko lankytis.

BENDRADARBIAI IR PADĖJĖJAI

Vidaus ligų skyriaus vedėju tuomet buvo žydų 
tautybės kokių 50 metų amžiaus gydytojas dr. Di- 
rektoravičius, o jo padėjėjais dr. Brombergas, prieš 
keletą metų baigęs mediciną Kaune, ir dr. Peisacho- 
vičius, abu irgi žydų tautybės. Dabar aš supratau, 
kodėl dr. Jasaitis nusišypsojo, kai aš guodžiausi, kad 
Šiauliuose galėsiu dirbti savųjų tarpe. Visi Šiaulių 
ligoninės gydytojai, kiek atsimenu, buvo tuo metu 
žydai, išskyrus mane ir džiovininkų dispanserio ve
dėją dr. Silvestravičių, kuris buvo pakeistas žydu 
1941 metų pavasarį.

Tačiau šitie Šiaulių ligoninės gydytojai, nors ir 
žydai, nebuvo tokie svetimi, kaip iš Rusijos atsiųs
tieji komunistai. Jie nebuvo net antireligiškai nusi
teikę, sunkiai sergantiems ligoniams siūlydavo net 
pakviesti kunigą. Tai ir dirbti ir bendrauti su jais bu
vo daug maloniau, negu Karo ligoninėje. Su manim 
čia buvo skaitomasi, ir mano darbas rentgenologi
joje vertinamas.

Rentgeno kabinetas buvo įrengtas keturkampia
me gal kokių 5x5 m didumo kambaryje. Prie jo san
dėliuke buvo tamsusis kambarys, ši patalpa buvo 
apie 1,5x2 m. Raštinė buvo bendra su vidaus ligų 
skyriaus gydytojų raštine. Įėjimas į rentgeno kabi
netą buvo iš raštinės. Net pacientai laukdavo toje 
raštinėje, čia prie rentgeno kabineto durų jiems bu
vo padėtas suolas.

Švarai palaikyti buvo duota sanitarė, jauna, gal 
25 metų amžiaus mergaitė, Bronė Vyšniauskaitė. 
Mergaitė buvo klusni, maloni ir santūri. Tačiau, kad 
ir nedaug kalbant, vienas kitas žodis kartais išsprūs
davo tiek man, tiek jai dėl esamosios tvarkos nege
rovių. Aš neretai bijodavau, kad nebūčiau per daug 
ką pasakiusi. Greitai paaiškėjo, kad jos nėra ko bi
joti: ji man pasisakė, kad esanti vienuolė širdietė. Iš

jos sužinojau, jog ir tie namai, kuriuose buvo įsikū
ręs vidaus ligų skyrius, buvo jų vienuolynas. Vie
nuolės buvusios priverstos išsiskirstyti ir ieškotis dar
bo. Penkios jų dirbančios vietinėje ligoninėje sani
tarėmis, skalbykloje ir virtuvėje.

Mano sanitarė domėjosi rentgeno spindulių pa
slaptimis, tai pradėjau jai, kiek buvo įmanoma, po 
truputį aiškinti rentgenologijos teorijos bei prakti
kos pagrindus. Mano darbas nenuėjo veltui: greit ji 
išmoko savarankiškai aiškinti rentgeno nuotraukas 
ir aptarnauti aparatą peršvietimų ir nuotraukų me
tu, tai susilaukiau tikros padėjėjos. O kai po metų aš 
vėl išvykau į Kauną, ji jau galėjo savarankiškai at
likti techniškuosius veiksmus ir buvo pakelta rentge
no technike.

Rentgeno aparatas buvo dar ir chirurgijos sky
riuje. Jis buvo senas, jo laidai ir spinduliai be jokios 
apsaugos, tai dirbti juo buvo beveik neįmanoma, 
nes aukšto įtempimo srovė galėjo peršokti tiek į dir
bantįjį gydytoją, tiek į tiriamąjį ligonį ir nutrenkti. 
Tuo aparatu mažai ir tebuvo dirbama, man čia teko 
atlikti peršvietimą tiktai vieną kartą.

Vidaus ligų skyriuje aparatas buvo naujas, mo
dernus, aprūpintas apsaugos priemonėmis, tinkąs 
visiems rentgeno diagnostikos veiksmams, tai juo ir 
buvo atliekami rentgeniniai veiksmai visiems ligoni
nės skyriams, ambulatorijoms ir džiovininkų dis
panseriui.

Rentgeno aparatą turėjo ir Karo ligoninė. Ta
tai man buvo labai gerai, nes nereikėjo bendrauti su 
čia atvykusiais komunistais. Tačiau 1941 metų pa
vasarį teko peršviesti plaučius bene kokiems 200 ka
riūnų; matyt, manim pasitikėjo ir karo vadovybė 
labiau, negu karo ligoninės rentgenologu. Už tuos 
peršvietimus man papildomai mokėjo po rublį nuo 
galvos. Tie kariūnai visi buvo apsivilkę naujais dar 
braškančio perkelio baltais marškiniais, o tai kėlė 
įtarimą, jog paprastai po uniforma marškiniai ne
dėvimi.

Tekdavo peršviesti ir kalinius. Juos atvesdavo 
uniformuoti čekistai, bet ir tie ligoninėje būdavo 
mandagūs. Aplamai tariant, darbas man ėjo sklan
džiai, ir per visą tą laiką tiktai viena komunistė ma
ne teišplūdo.

Su gailestingosiomis seserimis retai tetekdavo 
susitikti. Su kuriomis susitikdavau, visos buvo ma
lonios ir paslaugios. Atrodo, gailestingosios seserys 
buvo beveik išimtinai lietuvaitės.

Pirmoji Kalėdų diena 1940 m. Šiaulių ligoninė
je buvo nedarbo diena. Tačiau dr. Direktoravičius 
man sakė, kad švenčiamos paskutinės Kalėdos, dau
giau taip nebūsią. Aš ta proga buvau nuvykusi net į 
Kauną Stepono aplankyti.

Naujųjų Metų proga vidaus ligų skyriuje buvo 
suruošta bendra vakarienė. Ji buvo gausi, tačiau 
dalyviai laikėsi santūriai. Vakarienės metu kalbėjo 
tiktai jos šeimininkas — dr. Direktoravičius.

(Bus daugiau)

(Tąsa iš praeito nr.)
Šių dviejų politinės minties krypčių 

skelbėjų tarpe atsiranda ir labai kraštu
tinių pažiūrų žmonių, dėl to į PLB III 
Seimą buvo dėta daug vilčių, kad jame 
gal bus galima surasti laimingą vidurį, 
kas, mano manymu, buvo atsiekta, išren
kant beveik tą pačią valdybą, kuri ir to
liau eis tuo laimingo vidurio keliu į Lie
tuvos laisvę.

I Seimą atvykau iš Chicagos rugp. 29 
d. Čia pajutau savotišką atmosferą. Buvo 
malonu susipažinti su atstovais ir jaustis 
tokio svarbaus ir didelio įvykio dalyviu.

Seimas vyko didžiuliame Statler-Hilton 
viešbutyje N. Yorko Manhattene.

Posėdžiai prasidėjo gana audringai. Pir
mąją dieną teko labai nusivilti, nes gin
čai ėjo tik dėl procedūros ir be reikalo 
gaišinamas brangus laikas. Pirmąją seimo 
dieną vos galėjome atlikti oficialų atida
rymą — sudaryti prezidiumą, sekretoria
tą, kontrolės, nominacijų ir mandatų ko
misijas ir priimti darbotvarkę.

Man teko garbė dalyvauti mandatų ko
misijoje ir šiek tiek padirbėti rinkimų 
metu. Tos dienos posėdžių pabaigoje Vil
ko pirm. dr. K. Valiūnas skaitė paskaitą 
apie laisvinimo kovą ir perspektyvas. Jo
je buvo aptarti Vliko darbai ir apibūdin
ta naujoji padėtis, kilusi ryšium su Čeko
slovakijos įvykiais. Pirmininkas ragino 
PLB remti Vliko darbus. Diskusijose buvo 
pareikšta šiek tiek kritikos, bet kartu už
tikrinta parama ir pilnas pritarimas Vli
ko veiklai.

pirmiausia savo jautriu žmoniškumu ir 
patraukia kiekvieną. Jautriu žmoniškumu 
ir gilia gyvenimiška išmintim.

Sveikindami Tomą Vidugirį šia jo gar
bingo amžiaus sukakties proga, linkime 
jam geros sveikatos. Jo lietuviška ąžuolo 
povyza, jo stiprus šiltas balsas, kai susi
tinkame lietuvių būry, ir mums, kitiems, 
drąsos teikia svetimų vėjų pagairėse. Gy
vuok, pulkininke Tomai!

Tą patį vakarą viešbučio salėje turėjo
me literatūros ir kamerinės muzikos va
landėlę, o po to šokius.

Sekantį.rytą prasidėjo Kraštų bendruo
menių pranešimai. Čia teko ir man žodį 
tarti apie mūsų veikią ir struktūrą, ką vė
liau įkalbėjau Vatikano radijui į juostą.

Iš pranešimų atrodė, kad visi kraštai 
daug vilčių deda į PLB, kaip pasaulinio 
masto liet, sąjūdį. Visi pageidavo glaudes
nių ryšių tarp žemynų, kad vieni kitiems 
padėtų išspręsti atskirų kraštų problemas 
ir negalavimus. Mažesnėse bendruomenė
se nematyti ideologinio ar organizacinio 
susiskaldymo, išskyrus gal JAV ir D. Bri
taniją. ką mes patys puikiai žinome.

Po pranešimų St. Lozoraitis, jr., skaitė 
paskaitą apie Lietuvos padėtį ir išeiviją, 
kurioje palietė bendravimą su kraštu ir 
mūsų politiką, skatindamas daryti apgal
votus žygius, susietus su bendravimu, pro
testais ir kitais krašto vadavimo darbais.

Po pietų įvyko jaunimo motorkados su
tikimas. paradas ir iškilmės Flushing 
Meadows Parke, N. Y., valstybės pavilio- 
ne, kur buvo padėtas vainikas prie ten pa
statytojo lietuviško kryžiaus.

Jaunimo motorkada prasidėjo iš ryto. 
Jos dalyviai važiavo mašinom N. Y. centru 
su atitinkamais plakatais ir buvo sutikti 
atstovų ir visuomenės didžiuliame pavi- 
lione. Prieš iškilmes skautiškais ir tauti
niais rūbais apsirengęs jaunimas įnešė 50 
trispalvių, kurios reiškė Lietuvos 50 m. 
nepriklausomybės paskelbimo sukaktį. 28 
buvo perrištos juodais kaspinais, kas reiš
kė 28 okupacijos metus.

Po prakalbų sekė taut, šokių pasirody
mai ir sporto varžybos, o atstovai vyko at
gal į salę, kur nominacijų ir mandatu ko
misijos darė pranešimus ir atlikti PLB 
valdybos rinkimai. Buvo pasiūlyti 2 sąra
šai: vienas iš N. Yorko ir vienas iš Cleve- 
lando. Seimas balsavo už Clevelandą ir iš
rinko į valdybą J. Bačiūnų, S. Barzduką. 
H. Brazaitį, A. Butkų, A. Klimą, M. Len

kauskienę, V. Majauską, A. Rinkūną, A. 
Gailiušį.

Po rinkimų reikėjo skubėti į didįjį Sei
mo bankietą ir šokius.

Čia susirinko daugiau kaip 1000 žmonių. 
Vyko prakalbos, įteikta sporto taurės, 
rinkta gražiausia lietuvaitė ir pasistiprin
ta.

Rugsėjo 1 d. vykstame į pamaldas šv. 
Patricko katedroje, kurios didesnę pusę 
pripildo vien lietuviai. Giedamos lietuvių 
giesmės ir himnas. Išklausėme mūsų vys
kupo įvykiui pritaikyto pamokslo ir pa
maldų.

Po pietų grįžtam prie darbo, kurį pra
deda Kanados Bendr. pirm. A. Rinkūnas, 
pasidalydamas mintimis apie išeivijos kul
tūros ir švietimo rūpesčius. Po trumpų 
diskusijų iškilmingame posėdyje pristaty
ta nauja PLB valdyba.

Tautiškumo ir valstybingumo problemo
mis kalbėjo dr. K. Keblys. Savo įdomiais 
išvedžiojimais puikiai apibūdino išeivijos 
problemas ir ideologinius skirtumus. Ragi-

(Nukelta į 3 psl.)

TRECIOJI PASLAPTIS
Kun. J. Gaudzė yra išspausdinęs Mont- 

realyje savo studiją: „Sielvartingi žmoni
jos perspėjimai“, paduodamas žinių šalti
nius ir aptardamas, kiek jie tikėtini. Visa 
19 psl. studija verta yra mūsų dėmesio.

Tik po 1960 m. galėjo būti atidarytas 
Liucijos laiškas ir paskelbtas, bet iki šiol 
oficialiai jis nebuvo Bažnyčios paskelbtas, 
nors jau praėjo daugiau 50 metų, kai toji 
Fatimoje patikėtoji Marijos paslaptis Liu-
cijai buvo surašyta.

1963. VIII. 6 buvęs praneštas tos paslap
ties turinys Vašingtonui, Londonui ir 
ir Maskvai. Sau žinomais keliais gavęs, 
vokiečių Stuttgarto laikraštis „Neues Eu
ropa“ paskelbė tai 1963 m. spalio 15 d.
Fatimos trečioji paslaptis

1917 m. spalio 13 d., po įvykusio Fatimoj 
„Saulės stebuklo“, atskleidė Dievo Motina 
jaunutei Liucijai galimą žmonijos atetį. 
Švč. Marija kalbėjusi: „Neišsigąsk, mano 
mažasis vaikeli. Aš esu Dievo Motina, ku
ri tau kalbu. Prašau pasakyti visiems šitą 
pranešimą ir visam pasauliui...

Žmonės privalo pasitaisyti. Su nuolan
kiais maldavimais privalo prašyti Dievą 
atleidimo nuodėmių. Tu prašai, kad duo
čiau ženklą, taip... Tu matei saulės stebuk
lą ir visi kiti: tikintieji, netikintieji, kai
miečiai, miestiečiai, mokslininkai, žurna
listai, pasauliečiai, kunigai — visi jie tai 
matė. Dabar mano vardu paskelbk.

Didelė bausmė kris ant žmonijos, ne 
šiandien, ne rytoj, bet antroje 20 šimtme
čio pusėje. Visa tai jau esu apreiškusi La 
Salette vaikučiams Melanijai ir Maksimi- 
nui, o šiandien aš pakartoju tau dėl to, 
kad visa žmonija nusidėjo ir paniekino 
Dievo dovanas, kurios buvo tokios veiks
mingos. Nė vienoje pasaulio dalyje nėra 
tvarkos, nes šėtonas įsiviešpatavo aukš
čiausiose vietose ir nustato dalykų eigai 
kryptį. Jam pasiseks įsiskverbti net iki 
aukščiausios Bažnyčios viršūnės; jam pa
siseks suvedžioti didžiuosius mokslininkus 
jų siekiuose: išras ginklus, su kuriais bus 
galima per kelias minutes sunaikinti dide
lę žmonijos dalį. Savo žinioje ginklus turės 
galingieji, kurie valdo žmones, ir jie pasi
gamins didžiulius tų ginklų kiekius. Jei 
žmonija nesitaisys, aš būsiu verčiama pa
klusti mano Sūnaus rankai. Tuomet pama
tysi, kaip Dievas nubaus žmones ir tai su 
didesniu griežtumu, kokio nebuvo panau
dojęs net Tvano metu.

Ateis Laikų Laikai ir visų Laikų Pabaiga, 
jeigu žmonija neatsivers, jeigu viskas pasi
liks kaip dabar ar net dar blogiau — ...ta
da žus didieji ir galingieji kartu su mažai
siais ir silpnais. Bažnyčiai ateis labai di
delio bandymo metas. Kardinolai priešta
raus kardinolams, vyskupai prieštaraus 
vyskupams, šėtonas įeis į jų eiles, ir Ro
moje įvyks didelių atmainų... kas yra su
puvęs, atkris... Bažnyčia bus prislėgta, 
o pasaulį apims panika...

Užeis didelis karas antroje 20 šimtmečio 
pusėje. Ugnis ir dūmai kris iš dangaus, 
jūrų vandenys pavirs rūku, ir iškilusios 
bangos, virsdamos atgal, visa skandins. 
Valandos metu žus milijonų milijonai žmo
nių, o kurie pasiliks gyvi, pavydės įniru
siems. Visose šalyse, į kur kreipsi žvilgsnį, 
bus sielvartas, vargas, griuvėsiai. Ar su
pratai? Tas laikas artėja vis arčiau, ir be 
vilties bedugnė platėja. Žus kartu gerieji 
su blogaisiais, didieji su mažaisiais. Baž
nyčios kunigaikščiai su savo tikinčiaisiais 
ir valdovai su savo žmonėmis. Visur vieš
pataus mirtis dėl padarytų klaidų, prie ku
rių privedė bepročiai ir šėtono šalinin
kai"... K. A. M.
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GARSINTI LIETUVOS VARDĄ — 
tuo Klausimu simpoziume referavo dr. K. 
J. Čeginskas. I'OKią pareigą — sakė jis — 
turi ne vien tik „veiksnių" organizacijos 
ar pavieniai veikėjai, bet kiekvienas lietu
vis, kiek jis patriotiškai nusiteikęs ir nori 
savo tautai moralinės didybės. Kiekviena 
šios srities kritika turi ouu kūrybiška. Ne
same vieni kitų teisėjai ar cenzoriai, bet 
to paties rūpesčio dalininkai ir bendradar
biai. Konstruktyvią kritiką jis siūlė remti 
dviem dėsniais: tikslus ir priemones de
rinti su kintančios padėties reikalavimais, 
ištikimybė principams nereiškia susting
ti taktikoje.

Reikėtų kelti klausimus, kaip juos ke
lia masinių susižinojimo priemonių tyri
mo metodika (kas? ką, kam? kokiu būdu? 
kokiomis išdavomis?). Lietuvos garsinto- 
jais gali būti lietuviai užsienyje ir krašte, 
svetimieji — bičiuliai ir priešai. Yra at
vejų, kai daugiau gali nuveikti žmonės iš 
pavergtojo krašto. Tada mūsų uždavinys 
— ne trukdyti jų pastangas, bet joms pa
dėti. Net priešas kartais gali būti išprovo
kuotas ir įkinkytas į Lietuvos garsinimo 
darbą (pvz., supykintas Chruščiovas pats 
pralaužė švedų spaudos tylą ir paminėjo 
Baltijos vardą!), šiandien kai kuriose me
no, mokslo ar literatūros srityse — kalbė
jo dr. Čeginskas — jau yra pribrendęs 
laikas derinti išeivijos ir krašto pastan
gas, tarnaujančias Lietuvos vardo išgar
sinimui (menininkų kvietimai, kūrinių 
vertimai, studijos); turėti geriau išdife- 
rencijuotą vaizdą tos auditorijos, į kurią 
kreipiamės.

EVOLIUCIJOS KELIAS Į LAISVĘ — 
tuo klausimu originalių minčių pateikė 
stud. A. Hermanas. Jis iškėlė tokias prie
laidas:

1) emigracija turi tik moralinę jėgą,
2) jokios paramos iš Vakarų Lietuva 

negali tikėtis,
3) jos padėtis negreit pasikeis.
Tuo tarpu ryškėja nauji faktai:
1) kinta Lietuvos geopolitinė padėtis, 

nes kinta Sov. S-gos padėtis,
2) Lietuva tampa savotiška tarpininke 

tarp Vakarų ir Rusijos,

PLB SEIME
(Atkelta iš 2 psl.)

no politinius veiksnius gerbti mažumos 
nuomonę, negyventi praeitimi, ieškoti nau
jų kelių ir metodų bendriems darbams at
likti.

Po to įvyko kultūros darbuotojų pager
bimas ir 1968 m. premijų įteikimas, nusi
pelniusių Bendruomenių pirmininkų ap
dovanojimas ir Seimo rezoliucijų skaity
mas ir priėmimas.

Seime buvo atstovai iš 14 kraštų. Dides
nė jų dalis buvo iš JAV, o po to sekė Ka
nada su 13 atstovų ir Australija su 5.

Dar buvo atstovai iš Argentinos, Brazi
lijos, D. Britanijos, Italijos, Kolumbijos, 
Prancūzijos, Urugvajaus, Vokietijos, Ve- 
nezuelos, N. Zelandijos ir Šveicarijos, iš 
viso 79 iš 111 kviestųjų.

Seimas uždaromas Tautos himnu. Po to 
apžiūiėta meno paroda, vakare didysis 
Seimo koncertas Lincoln centro salėje. N. 
Yorko simfoniniam orkestrui grojant, mū
sų solistai J. Vaznelis ir Danutė Stankū
naitė puikiai išpildė J. Gaidelio, V. Jaku- 
bėno, J. Kačinsko ir K. V. Banaičio kūri
nių, o antroje dalyje savo dainomis ir 
kanklėmis žavėjo pilnutėlę salę žmonių 
garsusis Čiurlionio ansmablis.

Pirmadienį buvo numatyta ekskursija 
laivu aplink N. Yorką ir padėti vainiką 
prie Laisvės statulos. Ekskursija atšauk
ta, o plaukta laivu tiesiai prie Laisvės sta
tulos ir, ten visiems susirinkus, padėtas 
vainikas. Deja, čia teko nusivilti. Vainikas 
padėtas, bet nebuvo matyti nei plačiosios 
N. Yorko lietuvių visuomenės, nei jaunimo 
tautiniais rūbais. Susirinko vos 20 žmonių, 
jų tarpe Vliko pirm. dr. K. Valiūnas, Bri
tanijos lietuvių atstovas, keli vietiniai vei
kėjai ir prel. Balkūnas, kuris tas svarbias, 
bet kartu ir kuklias iškilmes baigė trum
pais žodžiais, pritaikytais šiam liūdnam 
momentui.

Taip seimą ir užbaigėm. Per, palyginti, 
trumpą laiką buvo daug atsiekta. Bet vis 
dėlto nebuvo skirta pakankamai laiko pa
čiam Seimo darbui. Nežiūrint to, grįžau 
įsitikinęs, kad PLB turi didelę ateitį ir 
svarbų vaidmenį vaidina mūsų bendroje 
veikloje.

Mūsų uždavinys D. Britanijoje būtų ap
sispręsti, kokią bendruomenę norime tu
rėti, užmiršti asmeniškus ginčus ir nuo
monių skirtumus ir susiburti į vieną stip
rų ekonominį vienetą, kuris būtų pavyz
džiu kitoms, didesnėms bendruomenėms.

Savo padėką reiškiu kelionėje po Ame
riką man pagelbėjusiems lietuviams — 
Mamaičiams, Bružinskams. Jokubkoms, 
Kasparams, Lietuvninkams, Daliai Tallat 
-Kelpšaitei ir kitiems.

(Pabaiga)

Dr. JULIUS VIDZGIRIS (ELI)
3) laisvėjimas ūkio srityje negali ap

lenkti politinės srities,
4) stiprėja lietuvio nusistatymas prieš 

„didįjį bio.į“.
Šitie duomenys, anot paskaitininko, vers 

Maskvą nuo nuolaidų. Lietuviškoji re
zistencija turi prisitaikyti prie kintančios 
padėties. Emigiacijos poliliKai neturi už- 
miisti, Kad Lietuvos iiKimas išsispręs ne 
užsienyje, bet Lietuvoje.

Toliau stud. A. Hermanas siūlė:
,,a) Pasilikim nepriklausomybės idėją, 

kaip idealą, o reikalaukim daugiau teisių 
Lietuvai, kaip realybės. Kai bus nepri
klausomybei pribrendęs laikas, pribudin- 
kim šią idėją.

b) Pirmų pirmiausia atsisakykim „juo
da-balta" politikos: „Vakarai — geri", 
„Komunizmas — blogas", „Lietuvis komu
nistas — išdavikas“ ir 1.1.

c) Siekti ko tampresnių ryšių su Lietu
va, net ir organizacijų plotmėje.

d) Vesti mažų žingsnių poli
tiką, vis apskaičiavus, kaip reaguos oku- 
pantinė valdžia. Kalbėti daugiau lietuvių 
komunistų skundais, nei statyti neišpildo
mus reikalavimus“. (Citata).

Po simpoziumo dalyvių pareiškimų bu
vo keliami klausimai. Ta teise pasinaudo
jo pik. Lanskoronskis, V. Gegeckas, dr. 
Grinius, J. Barasas, stud. M. Landas, raš. 
E. Cinzas, dr. Levienė, A. Gedvilą, B. Gai- 
liūtė-Spies, raš. R. Spalis, kun. Dėdinas, 
mok. Krivickas, kun. prof. Rabikauskas, 
J. Glemža, J. Lukošius, kun. Damijonai
tis. Po to sekė simpoziumo dalyvių atsa
kymai.

Trečioje dalyje vyko diskusijos, kurių 
metu pasidalyta nuomonėmis dėl dabarti
nės tarptautinės padėties ir pagrindinių 
laisvinimo priemonių. Dėmesio centre bu
vo stud. Hermano mintys, kurios ne visų 
buvo vienodai suprastos ir sukėlė kai ku
rių kalbėtojų ne visai pagrįstą pasipikti
nimą. šiose diskusijose dalyvavo dr. Kar
velis, mok. Krivickas, stud. Landas, V. Ge
geckas, stud. Hermanas, kun. Dėdinas, dr. 
Grinius, kun. Damijonaitis, kun. Stanai
tis, inž. Vilčinskas, dr. Čeginskas, stud. B. 
Girdvainytė, stud. E. Morozovaitė, raš. R. 
Spalis, kun. dr. Matulis.

Diskusijos nusitęsė iki vidunakčio. V. 
Banaitis uždarymo žodyje padėkojo kal
bėjusiems, kaip jis sakė, „už provokaci
nes mintis“, pastebėdamas, kad politikoje 
reikią jumoro.

7. Tėvynės valandėlė ir meninė 
programa

VIII. 9 įvyko bendras ekumeninis susi
telkimas maldoje už tėvynę. Susitelkimą 
pravedė evangelikų sen j. kun. A. Keleris 
ir katalikų kun. dr. S. Matulis. A. Glem- 
žaitė skaitė maldą, o stud. E. Morozovai
tė — Brazdžionio eilėraštį. B. Gailiūtė- 
Spies, akompanuojant V. Banaičiui, pagie
dojo keletą giesmių.

Vakare dalyviai susirinko prie gimna
zijos vėliavos aikštelės, kur prieš kelerius 
metus taip pat savaitės dalyvių buvo pa
bertas žiupsnelis žemės, gautos iš Lietu
vos nuo Nežinomojo kario kapo. Tautiniais 
drabužiais pasipuošęs jaunimas su deg
lais rankose atžygiavo prie vėliavos, per 
garsiakalbį aidint karo muziejaus sodelio 
apeigų muzikai.

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

Žodį tarė savaitės moderatorius V. Nat
kevičius. Giedant Tautos himną ir Mari
ja, Marija, buvo nuleista vėliava. Toliau 
salėje buvo tęsiama Tėvynės valandėlė. 
Buvo paminėta Vydūno 100 metų gimimo 
sukaktis. Dr. Grinius nušvietė rašytojo 
asmenybę ir kūrybą, o dr. Čeginskas pa
skaitė ištrauką iš jo raštų. Programoje pa
sirodė damininkė B. Gailiūtė-Spies, akto
rius A. Gedvilą, stud. Savickis ir mažieji.

VIII. 10 d. vakarą dalyviai gėrėjosi ak
torės Aldonos Eretaitės meniškai perteik
tais mūsų poetų kūrybos posmais. Mann- 
heimo teatro styginis kvartetas išpildė 
Čiurlionio, Naujalio, Šimkaus kūrinius, 
kuriems įdomų aiškinantį įvadą davė V. 
Banaitis.

Savaitės metu A. Krivickas buvo suren
gęs užsienyje ir Lietuvoje išleistųjų kny
gų parodą.

Ta pačia proga buvo susirinkę ir tarėsi 
Vokict. ateitininkai sendraugiai, studen
tų sąjunga, Europos Liet. Fronto bičiuliai, 
socialdemokratai, Bendruomenės veikė
jai.

XV studijų savaitėje buvo 130 dalyvių ir 
150 svečių — iš 9 Europos ir užjūrio kraš
tų. Evangelikų dvasios reikalus aptarnavo 
senj. kun. A. Keleris, katalikų — kun. J. 
Dėdinas. Organizacinius reikalus tvarkė 
O. Bartusevičienė, A. Grinienė, A. Krivic
kas. Uždaryme buvo priimtas sveikinimas 
tėvynei. Nutarta pasveikinti min. S. Lozo
raitį jo 70 m. amžiaus proga.

Savaitė baigta Tautos himnu.
(ELI) 

(Pabaiga)

LIETUVIAI OLIMPIADOJE

Spalio 12 d. Meksikoje prasidedančioje 
XIX sporto olimpiadoje dalyvaus ir lie
tuvių.

Sov. Sąjungos sporto draugijų ir organi
zacijų sąjunga į olimpinės komandos su
dėtį įjungė šiuos Lietuvos sportininkus: 
krepšininką M. Paulauską, boksininką D. 
Pozniakovą, irkluotojus Z. Jukną, A. Bag
donavičių, J. Jagelavičių, taip pat J. Mo- 
tiekūną, J. Briedį ir S. Šaparnį.

DUJOS TELŠIUOSE
Tiesos bendradabis (IX. 7) pranešė, kad 
Telšiuose ir rajone jau 3899 šeimininkių 
naudojasi dujinėmis plytelėmis.

Dujos pravestos į kai kuriuos ūkius. 
Tryškiuos jos būsiančios naudojamos grū
dų džiovyklai šildyti. Jau šių metų der
liaus grūdai buvę šildomi - džiovinami 
Luokės - Pavandenio tarybiniuose ūkiuo
se. Anulėnuose įvedamos dujos paukštidė- 
se, Telšiuose jas tam tikriems reikalams 
gausianti ligoninė.

S/baityteįu tat&ftai
B. K. BALUČIO PAMINKLO 

REIKALAS
Jau yra praėjęs netrumpas laiko tar

pas nuo B. K. Balučio, paskutiniojo Ne
priklausomos Lietuvos Įgaliotojo Ministe- 
rio D. Britanijoje mirties.

Netrukus po to liūdno įvykio D. B. Lie
tuvių Sąjungos visuomeniniu pagrindu re
miantis sudarytas Balučio paminklui pa
statyti komitetas, pirmininkaujamas vi
suomet svarbiais D. Britanijos lietuvių gy
venimo įvykiais aktyvaus, darbštaus ir 
dosnaus P. B. Varkalos, ėmėsi pradinio 
darbo.

Ir iš karto šiam visuomeniniam vienetui 
teko susidurti su eile sunkumų. Šiuos ga
lima būtų suvesti į tokias tris pagrindines 
problemas:

1. D. Britanijos lietuvių gerokas abejin
gumas ir „nedosnumas“ šiam, atrodytų, 
grynai tautiniam reikalui.

2. Administracinio (o gal ir pasaulėžiū
rinio) pobūdžio kliūtys.

3. Atskirų D. Britanijos lietuvių veikė
jų kategoriški, sakyčiau, net demagogiški 
pareiškimai: „nė vieno peno „fiziniam“ 
Balučio paminklui"!

Labai gražu. Bet nerealu. Šis paskutinis 
punktelis — ne kas kita, kaip disponavi
mas dar nenušauto lokio kailiu (žiūrėk 
p. 1).

„Nefizinis“ B. K. Balučio paminklas 
(vadinas, lituanistikos stipendija, leidi
nys, meno ar literatūros premija, etc. etc.l 
— kiek tai pareikalaus lėšų? O realybė 
tekia: 1) lėšų susikaupė arti nieko, išsky
rus aukas visuomet karštai atsiliepiančių 
į tautinį lietuvišką reikalą asmenų ar or
ganizacijų. 2) „Fiziniam“ Balučio pamink
lui pastatyti techninės ir administracinės 
sąlygos yra tokios, kad tai beveik neįma
noma įvykdyti.

Praktiškai tad belieka vienintelis daly
kas: B. K. Balučio, ilgamečio ir paskuti
niojo Nepriklausomos Lietuvos Respubli
kos Įgaliotojo Ministerio D. Britanijai, žy
maus lietuvių tautinio atgimimo veikėjo

Straipsniai apie Vokietijos lietuvius, o 
ypač reportažai iš jų veikios — suvažiavi
mų, susiunkimų, minėjimų — rodytų, kad 
ten viskas gražu ir miela. Bet kai kurie 
pasisaKymai liuoija, Kad ir tame gražia
me gyvenime esama tam tikrų nepasiten- 
Kimmą keliančių uzKUiisių, kurie ne visų 
matomi, bet vemia Kaip tam tikras stab
dys.

Įdomų tokių užkulisių klausimą iškelia 
Stuttgano apylinkės laikraštėlis „Savi". 
Jo redaktorius K. Šimanauskas ten iš
spausdintame straipsnyje „Vokietijos lie
tuvių bendruomenė" rašo:

„Lietuvių tremtinių atstovų suvažiavi
mas 1946 m. kovo 3-4 d.d. Hannau mieste 
įsteigė Lietuvių Tremtinių Bendruomenę 
(LTB). O 1949. VI. 14 Vilkas paskelbė Lie
tuvių chartą ir laikinuosius Pasaulio Lie
tuvių nuostatus (PLB), pagal kuriuos LTB 
persiorganizavo į Vokietijos Liet. Bend
ruomenę, o LTB Taryba į VLB Tarybą, 
kuri 1950. VU. 22 nustatė VLB tiksią: sa
vitarpinė socialinė, kultūrinė globa bei pa
rama; nustatė būstinę Hannoveryje ir pri
ėmė statutą, kurį įregistravo draugijų są
raše. 1955. VIH.28 VLB Krašto taryba pa
naikino 1950 m. statutą ir priėmė naują, 
o VLB būstinę iš Hannoverio perkėlė į 
Weinheimą.

Kaip matyti iš VLB tikslo, ji yra nepo
litinė draugija. Tačiau politinės grupės vi
suomet stengėsi paimti vairą VLB vado
vavimui. Krašto taryba susiskirstė į vadi
namuosius blokus: „kairiuosius" ir „deši
niuosius“. Iki 1962 m. Kr. taryboje vyra
vo „kairieji", vadindami save „liberalais". 
Tuo metu VLB buvo 67 apylinkės; dau
giausia balsų surinkęs kandidatas buvo iš
rinktas 1356 balsais.

Nuo 1962 m. Kr. taryboje dominavo „de
šinieji“, kurių daugumą sudarė „fronti
ninkai“. Nuo to laiko prasidėjo VLB silp
nėjimas. Jau 1965 m. rinkimuose buvo tfk 
1071 pilnateisis narys. Iš Kr. v-bos prane
šimo 1967 m. Kr. tarybos sesijoje matome 
tik 31 veikiančią VLB apylinkę (sumažėjo 
daugiau kaip pusė). O jau 1968 m. sesijos 
metu Kr. v-ba net nežinojo veikiančių apy
linkių ir narių skaičiaus.

Pagaliau Kr. taryba 1967. IV. 2 nustatė 
Lietuvių Bendruomenės statutą Federali
nės Vokietijos kraštui. Tačiau, gal būt, 
per neapsižiūrėjimą, nepanaikino 1955 
m. statuto. Kontrolės komisija nustatė, 
kad Kr. taryba nebuvo svarsčiusi bend
ruomenės tikslo pakeitimo arba papildy
mo. Bet gi Kr. v-ba statutą atidavė teis
mui įregistruoti su jo paragrafo 2-ro pa
pildymu: „...ir lietuvybės išlaikymas“. 
Toks papildymas neturėtų esminės reikš
mės, jeigu nesusidarytų įstatyminių komp
likacijų. Pagal 1955 m. statutą Kr. tary
bai, o juo labiau Kr. v-bai, nebuvo suteik
ta teisė keisti VLB tikslą. Tokiu atveju, 
draugijų įstatymo tvarka (BGB1 par. 33), 

ir lietuvių kultūros darbuotojo kapo su- 
varkymas ir kuklios (savo aukščiu netu
rėtų pranešti kitų ten palaidotų lietuvių) 
paminklinės lentos padėjimas. Bet ir tam 
kukliausiam iš kukliųjų atžymėjimui ne
pakanka lėšų.

B. K. Balučio pareikšta priešmirtinė va
lia buvo būti palaidotam tarp D. Britani
jos lietuvių. Negi D. Britanijos lietuviai 
paneigs tą mus apleidusiojo pageidavimą 
ir atsišauks į JAV lietuvius (kurie siūlosi 
pastatyti B. K. Balučiui „fizinį“ ir „nefi
zinį“ paminklą) — imkitės Balutį?

F. Neveravičius

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 investaeijas 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.

VLB tikslą galėjo papildyti-keisti tik su 
visų narių pritarimu. Kr. valdyba, paste
bėjusi padarytąją klaidą, sugalvojo su
rinkti narių pritarimą; 1967. XII. 18 bend- 
rarasčiu pareikalavo visus narius pasira
šyti pareiškimus, kad pritaria statuto par. 
2 (toks pritarimas turėjo būti išgautas 
prieš statuto įregistravimą). Kad toks pri
tarimas būtų šimtaprocentinis, „gudriai" 
sugalvojo — visus nepasirašiusius iš
brauki iš VLB sąrašų, ši Kr. v-bos 
„gudrybė“ padarė dar didesnių komplika
cijų. Nepasirašiusieji pareiškimų ir toliau 
save laiko pilnateisiais 1950 m. įregistruo
tosios VLB nariais. Jie tam turi pagrindo, 
nes 1955 m. statuto nustatyta tvarka nėra 
pašalinti; dauguma jų ir nario liudijimus 
turi. Kas iš to išeina? Atrodo, kad nau
juoju statutu yra įsteigta nauja FVLB, o 
Kr. v-bos reikalavimai tik klastingas VLB 
narių verbavimas persiregistruoti į FVLB. 
Persiorganizavusi iš L. Tremtinių Bend
ruomenės VLB nėra panaikinta, nes Kr. 
taryba neturėjo teisės ją panaikinti. VLB 
turtas, įgytas jos tikslams, palieka VLB 
nuosavybe. Tokiu būdu Vokietijos Lietu
vių Bendruomenė yra ant susiskaldymo 
slenksčio! Kas tie „revoliucionieriai“? Tik
rai, kad ne tie, kurie nepritaria Kr. valdy
bos sauvaliavimui! Skaldymo 
kaltė tenka ir Kr. tarybai, kuri 1968.III.31 
nutarimu pritarė sauvaliavimui.

Krašto tarybos dešinysis sparnas, norė
damas ilgiau išsilaikyti prie „valdžios lo
vio", nuo 1962 m. bendruomenės narių 
skaičių sumažino ir mažinimą tęsia. Jau 
1967. XI. 3-5 d.d. pirmininkų suvažiavimo 
diskusijoje, kilusioje dėl bendruomenės 
narių sumažėjimo, Kr. valdybos pirminin
kas pareiškė, kad gali apsiriboti pora šim
tų narių. O ką tai reiškia?.. Savaime aiš
ku, iš 200 lengviau sumedžioti 101 šali
ninką, negu iš 2000 — 1001.

Kas reikėtų daryti?
Kr. tarybos narys dr. P. Karvelis kreipė

si į Bendruomenės Garbės teismą ir prašė 
užkirsti kelią Kr. valdybos sauvaliai. To
kį prašymą padavė ir Stuttgarto apylinkės 
valdyba. Tačiau vargu BGT galės reikalą 
teisingai išspręsti, nes jis yra tiesioginėje 
Kr. v-bos įtakoje: BGT pirmininkas yra 
Kr. valdybos tarnautojas, o kitas BGT na
rys — Kr. v-bos pirmininko pavaldinys.

Jeigu Kr. valdyba iš tikrųjų nenori 
bendruomenės suskaldymo, tai teisingiau
sia, kad Kr. v-ba atsisakytų nepagrįstų 
reikalavimų ir vadovautųsi statuto nuos
tatais, kuriuos ji pati yra pasirašiusi.

Rinkimai turi būti tiesioginiai ir vi
siems prieinami. Ar jie tokie bus ir mūsų 
Bendruomenėje? Anaiptol ne! Jie įvyks 
š. m. lapkričio 23 d., šeštadienį. Ši diena 
daugumai rinkikų yra darbo diena. Ypač 
tą dieną užimtos moterys. Kodėl nebuvo 
parinktas sekmadienis, kaip visame pa
saulyje tai daroma? Ar dėl to, kad didžio
ji dauguma būtų priversta balsuoti kores- 
pondenciniu būdu ir visi rinkikų laiškai 
suplauktų į vieno asmens rankas? O gal, 
kad rinkimų komisija turėtų daugiau dar
bo?.. Ir patys rinkimų nuostatai pakeisti 
su prieštaravimu statutui!

Priekaištai ir įtarinėjimai yra nemalo
nus dalykas. Tačiau kodėl tam sudaromas 
pagrindas?

Ko mums reikia Krašto taryboje?
Žmonių, kurie jaustųsi, jog jie reikalin

gi lietuviškai bendruomenei, o ne kurios 
partinės grupės interesams. Kultūrininkų, 
kurie jaustų pareigą stiprinti apylinkių 
kultūrinę veiklą, o ne išbraukinėtų jas iš 
Bendruomenės sąrašų. Visuomenininkų, 
kurie jungtų lietuvį prie lietuvio ir rūpin
tųsi visų lietuvių kultūrine globa ir para
ma.

Tačiau nereikia tų, kurie bando bend
ruomenės skaldymą ir apsiriboja tik poros 
šimtų narių skaičiumi. Nereikia ir tų, ku
rie viešai drįsta tvirtinti, „kad Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenę reikia skirti nuo 
lietuviškos bendruomenės ar visuomenės 
apskritai“ (KVI Nr. 14-15, 67 m.).

Mūsų Bendruomenėje yra pakankamai 
žmonių, kuriems rūpi lietuvio vardas, 
bendruomenės stiprinimas ir kultūrinis gy
venimas bei VLB orumas. Ieškokime jų ir 
rasime. Rinkdami Krašto tarybą, daugiau 
pagalvokime, kam norime pavesti mūsų iš
eivijos atsakomybę. Išrinkime tokią Kraš
to tarybą, kuri būtų pajėgi pastatyti au
toritetingą Krašto valdybą, kuri rūpintų
si visų lietuvių kultūriniu gyvenimu, o ne
apsiribotų paskiromis grupėmis!“

RUDUO DAR NEBLOGAS
Tiesa (IX. 11) išsispausdino tokį oro 

pranešimą, kuris rodytų, kad Lietuvoje 
ruduo dar neblogas:

„Vilniaus orų biuro duomenimis, šian
dien respublikoje bus protarpiais debesuo
ta, šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose ne
didelis lietus, vėjas rytų, silpnas iki vidu
tinio. Oro temperatūra — 15-20 laipsnių ši
lumos.

„Vilniuje truputį palis. Oro temperatūra 
— 17-19 laipsnių šilumos.

„Sekančių dviejų parų laikotarpiu vie
tomis trumpalaikiai lietūs, naktimis — 
rūkas. Oro temperatūra naktimis — 6-11 
laipsnių, dieną — 15-20 laipsnių šilumos“.
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Europos lietuviu kronikų
AUKOS A.A. MIN. B. K. BALUČIO 

FONDUI
A.a. Min. B. K. Balučio paminklo fon

dui 5 svarus aukojo Petras Bulaitis.

KRISTAUS KARALIAUS DIENA
Bus švenčiama spalio 27 d., sekmadienį, 

su atitinkamomis pamaldomis 11 vai., o 
vakare 5 vai. — religinės muzikos valandė
lė Kristui Karaliui.

KAPINIŲ DIENA IR PROCESIJA
Sekmadienį, lapkričio 3 d., visi renka

mės šv. Patriko kapinėse prie didžiosios 
koplyčios, o iš ten per kapines su procesi
ja eisime į lietuviškas kapines. Procesijos 
pradžia 4 vai. p.p.

V. ŠLAITAS DIRBA SPAUSTUVĖJE
Ligi šiol kitur dirbęs, poetas V. šlaitas 

perėjo į Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
tarnybą.

Jis dabar dirba spaustuvėje linotipinin
ku.

DAINAVIECIŲ SUSIRINKIMAS
Spalio 13 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., 

Londono Lietuvių Namuose įvyks daina- 
viečių susirinkimas.

Visos dainavietės prašomos dalyvauti.
Valdyba

PADĖKA
Šv. Onos Moterų Draugija dėkoja I. Dai

lidei ir V. Jurienei už dovanas Rudens ba
liaus loterijai.

Didelis ačiū narėms ir svečiams už gau
sų atsilankymą.

LONDONAS
ADORACIJA

Spalio' 6 d. lietuvių bažnyčioje yra ado
racija.

Adoracija prasidės tuojau po 11 vai. šv. 
Mišių ir tęsis iki 6 vai. vakaro.

5 vai. vak. bus kalbamas rožinis, po to 
procesija ir adoracijos uždarymas.

Visi Londono tikintieji prašomi adora
cijos metu aplankyti bažnyčią ir atvykti į 
rožinį.- Tėvai prašomi atsivesti jaunimą j 
procesiją.

SVEČIAI IŠ MANCHESTERIO 
PADANGĖS

Rugsėjo 28 d. pirmiausia sustoję Covent- 
ryje, paskui Londonan buvo užsukę sve
čiai iš Manchesterio padangės — K. Ste
ponavičius iš Eccles ir DBLS Rochdalės 
skyr. pirm. D. Banaitis.

Jų ilgos kelionės tikslas — grąžinti sa
vininkams suskolintus eksponatus, kurie 
buvo naudojami K. Steponavičiaus su
ruoštąją! Salforde parodai. Visada talki
ninkauti ir lietuviškus darbus remti pasi
ruošęs D. Banaitis, lydimas K. Steponavi
čiaus, išvežiojo tuos eksponatus pana- 
miais.

PARAPIJOS METINIS BALIUS
Bus spalio 12 d. (šeštadienį) York Hali, 

kampas Cambridge Heath Rd. ir Old Ford 
Rd., E2, pora minučių kelio nuo Bethnal 
Green požeminės stoties.

Vakarui pakviesta, groti Alf Vangos šo
kių kapela. Pradžia 7.30 vai. vak. Veiks 
gėrimų bei užkandžių baras.

VIEŠNIOS IR SVEČIAI
Atvykusi su savo dukra jaunąja soliste 

Vanda Galbuogyte Baltų Tarybos suruoš
tojo koncerto proga, A. Galbuogienė su
sitiko Londone seniau bematytų pažįsta
mų.

Lietuvių Namuose apsistojęs, Londone 
atostogavo lietuvis T. Juosvaitis iš Aus
tralijos, Adelaidės miesto, dirbąs Afriko
je.

AUKOS SEIMO ATSTOVO 
IŠLA1DOMOS PADENGTI

Derbio lietuvių klubo pirm. P. Makūnas 
atsiuntė 10 sv. 6 šil., iš Škotijos lietuvių 
per prel. J. Gutauską gauta papildomai 
1 sv. 25 šil. (Škotija iš viso prisidėjo su 15 
sv.), Manchesterio lietuviai per A. Jalo- 
vecką 6 sv., Ketteringo lietuviai per A. 
Navicką 4 sv. 2 šil. 6 p., Sheffieldo lietu
viai per V. Kalasauską 4 sv., LAS Angli
jos Vietininkija 3 sv., Londono Choras 3 
sv.

Ankstyvesniame sąraše buvo nurodyta, 
kad Šv. Onos D-ja prisidėjo su 1 sv. 10 
šil., o iš tikro prisidėjo su 3 svarais.

JAUNIMUI

JANINA KINK'IENĖ ATSISVEIKINA 
SU GRANDIM

Londono jaunimo tautinių šokių grupės 
Grandies vadovė ir mokytoja Janina Kin- 
■kienė praeitą savaitę pareiškė, kad iš 
savo pareigų pasitrauksianti. Ji pradeda 
lankyti kolegiją ir ruošis keturiems „A“ 
lygio egzaminams.

Janina Kinkienė Grandies šokėjams va
dovauja ir juos mokino nuo pat grupės 
įsteigimo. Grandiečių tarpe ji yra popu
liari. Per, palyginti, trumpą laiką ji gru
pę gerokai išugdė: Grandis pradėjo su ke
turiomis šokėjų poromis, o dabar jau šoka 
10 porų.

Visi grandiečiai nuoširdžiai apgailestau
ja J. Kinkienės pasitraukimą ir linki jai 
pasisekimo moksle.

Sekantis viešas Grandies pasirodymas 
bus St. Pauls katedroje. Grandis, beje, ten 
šoks rugsėjo 30 d. (o ne spalio 30 d., kaip 
anksčiau kad buvo pranešta). S. M.

nnn uliariosios
r U r s A VA IT ĖS PLOKŠTELĖS

L Hey Jude — Beatles
2, Those Were The Days — Mary Hopkin
3. I Gotta Get A Message To You

— Bee Gees
*4. Jesamine — Casuals
5. Hold Me Tight — Johnny Nash
6. Do It Again — Beach Boys

*7. I Say A Little Prayer
— Aretha Franklin

8. Little Arrows — Leapy Lee
9. Lady Willpower — Union Gap

*10. On The Road Again — Canned Heat
GERIAUSIA

SAVAITĖS PLOKŠTELĖ
My Little Lady — Tremefoes

GLOUCESTER
PATIKSLINIMAS

Čia spalio 12 d. lietuviškos pamaldos bus 
ne 12 vai., kaip buvo skelbta, bet 13 vai. 
Ši valanda patogesnė vietos klebonui ir 
mūsų darbo žmonėms. Todėl ir ateityje tos 
vėlesnės valandos laikysimės.

NOTTINQHAMAS
. PADĖKA

Ryšium su savo 50-uoju gimtadieniu reiš
kiu padėką Nottinghamo Liet. Moterų D- 
jos valdybai, DBLS Skyriaus Valdybai, 
Skautų Tėvų Komitetui, savo Šeiminin
kams bei draugams už surengtąsias pui
kias vaišes ir pasakytąsias kalbas, įteik
tąsias puikias dovanas ir prisiųstuosius 
sveikinimus,

Ypač dėkingas Moterų draugijai ir Sky
riaus Valdybai ne vien už tai, kad surengė 
minėjimą, bet kad aš nežinojau, jog rengė. 
Todėl man tas įspūdis liks ilgai prisiminti.

Tariu brolišką visiems ačiū.
Kazimieras Bivainis

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

PREMIJOS ĮTEIKIMAS
Rugsėjo 22 d. po lietuviškų pamaldų 

DBLS vietos sk. pirm. K. Bivainis įteikė 
LNB Valdybos premijinį čekį židiniečiui P. 
Viržintui už aukščiausiu pažymiu išlaikytą 
lietuvių kalbos egzaminą angliškoje mo
kykloje. Įteikėjas pasidžiaugė, kad Not- 
tinghmas paėmė pirmąją vietą.

židinio direkt. kun. dr. S. Matulis, MIC, 
susirinkusiems paaiškino apie premiją ir 
pabrėžė laimėjusių jaunuolių skatinantį 
pavyzdį.

Antram židiniečiui A. Vitkauskui premi
ja buvo įteikta Bradforde, kur jis dabar 
mokosi pritaikomojo meno kolegijoje.

Abiems laimėjusiems Židinio direktorius 
paskyrė ir iš savo pusės premijas.

SKAUTAI ŽIDINYJE
Spalio 12 d., 3 vai., čia susirenka Angli

jos Rajono skautų vadija posėdžiui. Bus 
aptartos tolimesnės skautų veiklos gairės.

COVENTRY
PADĖKA

DBLS Coventrio skyr. valdyba nuošir
džiai dėkoja DBLS Valdybai už atsiųstą
jį paskaitininką į Tautos Šventės Minėji
mą, R. E. Maziliauskui už gražią ir turtin
gą paskaitą, Coventrio skyr. garbės nariui 
J. Johnstonui už vertingą ir gražią kalbą 
lietuviškai, A. Strašinskienei ir K. Kuni- 
giškienei už platinimą loterijos bilietų, E. 
Dragūnui už pritarimą akordeonu Tautos 
himnui, G. Johnstonienei ir I. Sudeikaitei 
už pavaišinimą svečių, J. Narbutienei, V. 
Bandoniui ir R. E. Maziliauskui už teisė
javimą, Wolverhamptono skyr. vadovams 
už suorganizuotą ekskursiją ir visiems 
tautiečiams už gausų atsilankymą tariame 
nuoširdų lietuvišką ačiū.

Skyriaus Valdyba

SUMAIŠYTOS PAVARDĖS
Europos Lietuvio Nr. 38 kronikoje „Veik

la susitikimuose“ 49 eilutėje iš viršaus tu
rėjo būti atspausdinta DBLS skyriaus pir
mininkas L. Adamkavičius, o ne D. Narbu
tas.

LEIQH
MIRĖ IZIDORIUS BABILIUS

Po sunkios, dvejis metus kankinusios 
vėžio ligos rugpiūčio 9 d. mirė Izidorius 
Babilius, 49 metų amžiaus. Palaidotas rug
piūčio 13 d. Atherto bendrose kapinėse.

Izidorius Babilius buvo ramus žmogus, 
priklausė DBLS nuo jos įsteigimo dienos 
ir rėmė visus lietuviškus reikalus.

Malonusis Izidoriau, tebūna lengva tau 
šio krašto žemelė. D. S.

DARBĄ UŽBAIGUS
Baigiant 1967 m. stovyklą, bendrame 

posėdyje su Vokietijos rajono vadovais 
buvo iškeltas sumanymas, kad V Tautinė 
stovykla vyktų Vokietijoje. Jos organiza
cinis darbas buvo pavestas man. Rajono 
vadovybės padedamas, ėmiausi skubaus 
darbo. Išvykai gavom pritarimą iš viene
tų skautų tėvų ir komitetų. Buvo užmegz
ti ryšiai su transporto bendrove ir gauta 
apytikrė kelionės kaina, kas įgalino nusta
tyti mokestį. Kad kuo įdomesnė ir kuo ge
riau būtų išnaudota ši išvyka, nutarta pa
keliui apsistoti Koelne, o kelią grįžti pa
sirinkome per Liuksemburgą ir Prancūzi
ją-

Tokiai išvykai paruošti reikėjo įdėti 
daug darbo ir stambios paramos. Kreipė
mės į mūsų globėjus — DBLS Centro Val
dybą ir visuomenę. Kaip ir visuomet, Cent
ro V-ba ir visuomenė nuoširdžiai padėjo 
mums. Mes visi esame dėkingi už tą dide
lę pagalbą.’Taip pat esame dėkingi užjū
rio broliams ir sesėms, Vokietijos krašto 
valdybai, Gimnazijos vadovybei, Vokieti
jos broliams ir sesėms, vadovams bei 
skautams, kurie mus globojo.

Viešnagės metu užmezgėm ryšius su 
Vokietijos lietuviškąja visuomene, kuri en
tuziastiškai priėmė mūsų kvietimą į Ang- 
lijoš rajono XX stovyklą 1969 m. ir paža
dėjo visapusiškai padėti, kad galėtų at
vykti lietuviškas skautiškas jaunimas iš 
Vokietijos.

Taip pat būtų gražu, jeigu tuo pačiu lai
ku įvyktų ir studijų savaitė Sodyboj. Kiek 
naudos tai atneštų mūsų jaunajai kartai! 
Skautų vadovai, atrodo, bandė sužavėti 
studijų savaitės rengėjus šita mintim.

Norint tinkamai pasiruošti tai būsimajai 
stovyklai, būtų laikas pajudėti — pradėti 
tartis su Sodybos vadovybe ir visais rėmė
jais bei DBLS Centro valdyba. Kaip sma
gu būtų, jeigu stovyklos metu tom dviem 
savaitėm į Sodybą susirinktų tik lietuviai 
ir būtų galima jiems užtikrinti Sodybos 
patalpas!

Visų keliautojų į Tautinę Stovyklą var
du, mažųjų, jaunųjų ir senųjų, tariu lietu
višką skautišką ačiū aukotojams, rėmė
jams, globėjams ir visiems, kurie mus ke
lionės metu maitino.

Su didžia pagarba ir padėka
s. B. Zinkus

VOKIETIJA
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8 d. šv. Teresės bažny
čioje kun. V. Šarka atlaikė iškilmingas 
Mišias ir pasakė tai dienai pritaikytą pa
mokslą. Po pamaldų parapijos salėje — 
akademija ir pobūvis. Kadangi PLB Ham
burgo apyl. v-bos pirm. J. Valaitis serga ir 
gydosi ligoninėje, tai minėjimą atidarė vi- 
cepirm. L. Narkus, pakviesdamas kalbai 
kun. V. Šarką. Prelegentas savo kalboje 
perbėgo garbingą Lietuvos praeities isto
riją, kviesdamas nepalūžti gyvenimo ke
lyje ir šiai lietuvių kartai.

Po kalbos sugiedotas Lietuvos himnas. 
J. Pyragas pasveikino Luebecko lietuvių 
vardu. Alina Gražienė su įsijautimu pa
deklamavo keletą eilėraščių. Vakaro metu 
buvo pagerbtas Lietuvos laisvės kovų sa
vanoris, II rūšies trečio laipsnio Vyčio 
kryžiaus kavalierius Konstantinas Jan
kauskas.

Vėliau sekė jaukus pobūvis parapijos 
salėse. Hamburgo lietuviai labai dėkingi 
šv. Teresės bažnyčios seselėms - vienuo
lėms, kurios prikepė daug skanių pyragai
čių. Miltų ir pyragaičiams priedų išlaidas 
Hamburgo lietuviai patys padengė. Taipgi 
hamburgiečiai lietuviai labai dėkingi Bei 
nediktai Adomaitytei, gyv. JAV, už pui
kią kavą, kurią ji prisiuntė dovanų Tau
tos šventės proga. J. Pyragas

IŠKILMINGOS DIENOS 
LUEBECKE

Rugsėjo 13-14 d.d. Schleswigo-Holstei- 
no ir Hamburgo lietuviai labai iškilmin
gai paminėjo Tautos šventės proga Lietu
vos nepriklausomybės 50 metu, jubiliejinę 
sukaktį Luebecke.

Rugsėjo 13 d. talentingasis mūsų pianis
tas Antanas Smetona davė piano rečitalį 
Luebecko miesto publikai Logen salėje. 
Jis šiam vakarui buvo pasirinkęs garsiųjų 
pasaulio kompozitorių kūrinius, kaip Ba
cho, Mozarto, Beethoveno, Debussy, Lisz- 
to, Skriabino ir Chopino. Vakaras praėjo 
su rinktinės publikos dideliu dėmesiu ir 
sėkme. Pianistas publikos buvo labai šil
tai priimtas ir įvertintas. Po koncerto bu
vo apdovanotas gėlų puokštėmis ir ilgomis 
katutėmis.

Minėjimas
Biadfordiškiai lietuviai kiekvienais me

tais stengiasi prisiminti savo tautos di
džiuosius įvykius, jų tarpe ir Tautos šven
tę. Ir šiais metais prisirinko pilnutėlė Vy
ties klubo salė ne tik bradfordiškių, bet ir 
lietuvių iš tolimesnių apylinkių: Halifaxo, 
Kochdaiės, Huddersfieldo.

Susirinkome į Tautos šventės minėjimą, 
kada ir vėl laisvės trokštąs žmogus išduo
damas sovietinei tironijai, kalbėjo Vik. Ig- 
naitis, atidarydamas tos dienos minėjmą. 
Pasaulio galiūnai nematė, kai mūsų bro
liai atkakliai kovojo dėl savo laisvės Lie
tuvos miškuose, ir negirdėjo, kai jie šau
kėsi pagalbos. Tas pats ir šiandien: tie, 
kurie sakosi kovoją dėl žmonių laisvės, 
nusiplovė rankas, kai sovietinio bloko tan
kai triuškino čekoslovakams žybtelėjusią 
laisvės kibirkštėlę. Kiti, kad negirdėtų ne
laimingųjų šauksmo, po parlamento dis
kusijų išvažiavo atostogų. O kad okupuo
tiesiems būtų lengviau kentėti, televizija 
tą pat vakarą transliavo sovietinių rusų 
simfoninio orkestro grojamą Čaikovskio 
Vl-tąją simfoniją. Ar reikia dar didesnio 
pasityčiojimo iš laisvės trokštančio žmo
gaus? — klausė Vik. Ignaitis.

Vytautas Didysis yra žymiausia mūsų 
istorinė asmenybė, savo paskaitoje dėstė 
D. Dainauskas, ir jo laikų įvykių raida ne
pakeičiama. Tų įvykių prisiminimas ir tin
kamas pagerbimas sudaro mūsų tautos 
tradicijų dalį. Šventės ar minėjimai turi 
tiek prasmės, kiek tuose parengimuose 
įstengiama parodyti naujų idėjų. Garbin-

Rugsėjo 14 d. kun. V. šarka švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčioje susirinkusiems maldi
ninkams atlaikė iškilmingas šv. Mišias 
lietuvių kalba ir pasakė tai dienai pritai
kytą pamokslų. Mišių metu vargonais gro
jo muzikas Valteris Banaitis, o solo gie
dojo solistė Bronė Gailiūtė-Spies. Paskui 
didžiojoje parapijos salėje, kur skoningai 
papuošta scena Lietuvos ir Vokietijos vė
liavomis, Lietuvos Vytim ir gėlėmis, pra
sidėjo iškilmingas aktas - akademija. Mi
nėjimą atidarė PLB Vokietijos Krašto val
dybos įgaliotinis Pranas Liegus, pakvies
damas pagrindinei kalbai muziką ir pub
licistą V. Banaitį, atvykusį iš Bonnos. 
Prelegentas vokiečių kalba paskaitoje per
vedė šventės dalyvius per garbingą Lietu
vos istoriją iki dabarties. Po kalbos žodžiu 
sveikino Luebecko miesto kultūrinių rei
kalų senatorius dr. Steinbrecher, Vokie- 
čių-Baltų d-jos I pirm, baronas von Bux- 
hoeveden ir ukrainiečių įgaliotinis W. 
Standnitschenko. Raštu sveikino Schleswi- 
go-Holsteino teisingumo ministeris Ger
hard Gaul, latvių įgaliotinis dipl. agr. J. 
Dagis, estų Įgaliotinė Elli Oitma ir lenkų 
tautinė grupė Schleswige-Holsteine.

Vykdant meninę dalį, solistė Br. Gai
liūtė-Spies, atvykusi iš Belgijos, Mauland, 
pirmukart pradžiugino savo skambiu sop
rano balsu Šiaurės Vokietijoje gyvenan
čius lietuvius ir kitataučius. Solistė išpil
dė: Galingas Dieve — Šimkaus, Dieve Tė
ve gailestingas — pagal Čiurlionio temą, 
Jau vakaras buvo — Naujalio ir kitų mū
sų muzikų dainas. Solistei akompanavo V. 
Banaitis. Aktorius Albinas Gedvilą su ge
ru įsijautimu padeklamavo: Ilgas kelias 
— Aisčio, Per pasaulį keliauja žmogus — 
Brazdžionio ir kitų lietuvių poetų kūrinių. 
Pabaigai kun. V. Šarka vokiečių ir lietu
vių kalbomis padėkojo šventės dalyviams 
už gausų atsilankymą ir menininkams už 
programos išpildymą. Po to buvo pagerb
ti mirusieji ir žuvusieji lietuviai ir sugie
dotas Lietuvos himnas. Menininkai apdo
vanoti gvazdikėlių puokštėmis. Vėliau se
kė pobūvis - pasilinksminimas mažojoje 
parapijos salėje.

Minėjime buvo matyti lietuvių ne tik iš 
tolimų Schieswigo - Holsteino apylinkių, 
kaip Neumuensterio, bet net iš Bonnos, 
kaip PLB Bonnos - Koelno apylinkės pir
mininkas K. Dikšaitis ir kiti, bei visas au
tobusas atvažiavusių lietuvių iš Hambur
go ir Pinnebergo. Minėjimas praėjo ne
paprastai pakilioje nuotaikoje. Už gerai 
pavykusį minėjimą ir įdėtąjį darbą bei fi
nansines išlaidas nuoširdžiausia padėka 
kun. V. Šarkai, PLB Vokietijos Krašto 
valdybos įgaliotiniui Pranui Liegui ir vi
siems tiems, kurie darbu prisidėjo. Schles- 
wigo - Holsteino socialinių reikalų ministe
rija davė dalį lėšų. J. Pyragas
sisisistsisisisisisisisistsisi
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — spalio 13 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM — spalio 6 d., H vai., Ži

dinyje.
STOKE-ON-TRENT — spalio 6 d., 12.15 

vai., Tunstall.
NOTTINGHAM — spalio 13 d.. 11 vai., 

Židinyje.
GLOUCESTER — spalio 12 d.. 13 vai., St. 

Peters, London Rd.
STROUD — spalio 13 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAM — spalio 20 d., 11 vai., Ži

dinyje.
DERBY — spalio 20 d.. 11 vai., Bridge Ga

te.
BRADFORD — spalio 20 d., 12.30 vai. 
HALIFAX — spalio 27 d., 12.30 vai., St.

St. Columcille bažn.
Bradford — lapkr. 3 d., 12.30 vai.

Bradforde
ga ir didinga praeitis tai ne nuvytęs gėlių 
vainikas, o paveldėjimas ir įpareigojimas. 
Mes tai ir prisimename, kad Lietuva ne
liktų tik tolimos praeities pasaka.

Lietuvių tautos praeities reikia ieškoti 
ne tik Nemuno pakrantėse, bet ir ten, kur 
šiandien Ukraina, gal net ligi Volgos ry
tuose ir iki Dancigo, o gal net iki Ber
lyno vakaruose. Yra archeologinių duo
menų, rodančių, kad jau 2000 metų prieš 
Kristaus gimimą Baltijos jūros pakraš
čiuose gyveno žmonės. Yra sakančių, kad 
jau 6500 metų prieš Kristų ten žmonių gy
venta, ir jie buvo aisčiai ir gyveno vieno
kioje ar kitokioje bendruomenėje. Tik mū
sų gražiąją senolių istoriją anų laikų 
mokslininkai išmėtė po visą Europą. O 
mums trupinėliai teliko. Ir tai įvyko dėl 
to, kad mes savo senolių istorijos tyrinėti 
atvykome patys paskutinieji.

Tai buvo daugeliui naujos užuominos. 
Klausytojai po paskaitos, tarpusavyje kal
bėdamiesi, viens kitą klausinėjo, ką apie 
tai pasakytų mūsų šių dienų istorikai.

Meninėje programos dalyje E. Navic
kienė padeklamavo savo porą eilėraščių, 
kurių vieną — Senatvė — klausytojai šil
tai priėmė, nes minėjime buvo nemaža 
pensininkų. Neatsiliko ir Sūkurių trio: T. 
Burokas, J. Adamonis ir Pr. Vasis padai
navo mėgiamų dainelių.

Minėjimas baigtas Tautos himnu.
Po minėjimo Sūkurio vadovas T. Buro

kas savo svečius pavaišino sumuštiniais ir 
skaniais gėrimėliais. J. Vaidutis

ITALIJA
SALEZIEČIŲ ĮSTAIGA ATIDUOTA 

RUSAMS?
„Šiomis dienomis tarpe Amerikos lietu

vių pasklido gandas, buk Šv. Tėvas Jūsų 
įstaigą, įimant ir puikią spaustuvę, yra pa
vedęs rusams — ortodoksams. Šis gandas 
mūs draugiją nemaloniai nuteikė...“, su
sirūpinęs rašo iš Chicagos net vienos lie
tuvių organizacijos pirmininkas.

Jei nebūtų tik gandas, tai tikrai būtų 
nemalonu visiems — mums patiems ir mū
sų bičiuliams. Tačiau mums beskaitant te
ko tik gardžiai nusijuokti; juk kai kada 
malonu ką nors sensacingo iš tolo apie sa
ve išgirsti, kai aplink viskas kasdieniška 
ir nuobodu!

Taigi, kiek mums žinoma, nei rusai orto
doksai kreipia dėmesį į saleziečių namus, 
nei tuo labiau Šv. Tėvas nori juos kam 
nors parduoti!

O užėjus kalbai apie Šv. Tėvą, štai ką 
galiu pasakyti apie saleziečių santykius su 
Popiežium.

Kai šių metų gegužės 20 d. šv. Tėvas pa
siuntė sveikinimus vyskupui J. Labukui 
jo 50 metų kunigystės proga, jautėm ir mes 
pareigą padėkoti Popiežiui už padrąsini
mą visiems lietuviams, ypač žodžiais „Baž
nyčiai Lietuvoj greit ateis tikros taikos, 
santarvės ir laisvės epocha“. Tuo pačiu 
metu pareiškėm Popiežiui ir savo ryžtą 
dar intensyviau darbuotis Lietuvos Bažny
čiai, ypač kad yra atsivėrusios naujos dar
bo perspektyvos, kylančios iš kardinolo 
A. Samorės bei Romoj susikūrusio lietu
vių komiteto pasiūlymo.

Nelauktai iš Popiežiaus Valstybės Sek
retoriato atėjo įstaigos direktoriui kun. P. 
Gavėnui adresuotas laiškas:

„Didžiai Gerbiamas Tėve, liko giliai su
žavėtas Šv. Tėvas; išgirdęs šiltus pagar
bos, dėkingumo bei prisirišimo jausmus, 
kuriuos Tamsta ir ši mažutė lietuvių 
bendruomenė, kurią sudaro saleziečiai, 
seselės lietuvaitės ir jaunimas, turėjote 
kilnią mintį neseniai Jam pareikšti.

Nemažiau maloni visų Tėvui buvo ži
nia, kad Jums atsiveria naujas darbo ba
ras, o taip pat ir Jūsų ryžtas dar daugiau 
atsidėti ne tik lietuviško jaunimo auklė
jimui, o ir religinės spaudos darbui Jūsų 
tautiečiams.

Už visa tai girdamas ir tėviškai drąsin
damas. Šventasis Tėvas meldžia viso gėrio 
Davėją, kad gausiom dangiškom malonėm 
Jis apdovanotų Jus ir Jūsų pasiryžimus.

O kaip laidą dangaus malonių bei mei
lės įrodymą Kristaus Vietininkas visiems 
siunčia reikšmingą Apaštališkąjį Palaimi
nimą.

Reikšdamas ir savo gilią pagarbą, už
tikrinu savo atsidavimą Jums Viešpatyje, 
(par.) G. Beenl'li, Sost.“.

Taigi, Popiežius tik džiaugiasi užsimo
jimais ir drąsina dirbti Tėvynei jaunimą 
auklėjant bei spaudos srity, be... jokių ten 
santykių su kokiais ortodoksais!

Pr. Gavėnas
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