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DEMONSTRACIJOS PRIE JT
„Jungtinių Tautų uždavinys ir moralinė
pareiga yra žiūrėti, kad šios įžymios orga
nizacijos nariai vykdytų savo įstatuose,
pareiškimuose ir sutartyse prisiimtus įsi
pareigojimus", pareiškė Vliko pirmininkas
dr. J. K. Valiūnas, rugsėjo 20 d. kalbėda
mas ties Jungtinių Tautų būstine Batuno
surengtoje baltiečių demonstracijoje.
Batunas — santrumpa iš „Baltic Appeal
to the United Nations — yra estų, latvių ir
lietuvių sambūris, pasiryžęs neatlaidžiai
klabenti Jungtinių Tautų Organizacijos
duris ir nuolat reikalauti, kad ji padėtų
Baltijos valstybėms atgauti iš jų atimtą
valstybinę nepriklausomybę.
Rugsėjo 20 d. demonstracija buvo su
rengta ryšium su 30 metų sukaktim nuo
Stalino-Hitlerio sąmokslo sudarymo. To
gėdingo įvykio sukakties data iš tikrųjų
buvo beveik mėnesį anksčiau, būtent, rug
pjūčio 23 dieną, bet Jungtinių Tautų šių
metų posėdžiai dar nebuvo prasidėję. To
dėl ir su šia demonstracija buvo palaukta.
Ji buvo surengta pirmąją Jungtinių Tau
tų posėdžiavimo savaitę. Tačiau tas sąmo
ningas pavėlinimas nepakeitė rengėjų in
tencijos priminti prieš 30 metų Maskvoj
sudarytąjį sąmokslą. Tad ir Vliko pirmi
ninkas, kaip ir kiti kalbėtojai, pabrėžtinai
priminė su tuo sąmokslu neatskiriamai su
sietą tiesą, kurią Stalino ir jo bendrininkų
įpėdiniai veidmainiškai, bet labai uoliai
slepia nuo žmonių ir stengiasi ištrinti iš
istorijos. O tiesa yra tokia, kad tas są
mokslas, tariant Vliko pirmininko žodžiais,
„atvėrė vartus Hitlerio agresijai Europoj
ir sudarė galimybę Hitleriui pradėti Ant
rąjį pasaulini karą“.
„Pirmoji (to sąmokslo) auka buvo Len
kija“, priminė dr. Valiūnas. Ir iš tiesų,
kaip jis trumpai paminėjo, vos savaitei
prabėgus nuo sąmokslo pasirašymo, Hitle
ris puolė Lenkiją iš Vakarų, o po 17 dienų
Stalino armijos užplūdo Lenkiją iš Rytų.
Maitindama reikmenimis Hitlerio karo
mašiną, sovietinė Rusija primetė savo ka

rines įgulas Lietuvai, Latvijai. Estijai ir
užpuolė geruoju tokių įgulų nenorėjusią
prisiimti Suomiją. O kai Maskvos remia
ma Hitlerio armija žygiavo į Prancūziją.
Maskva pasiuntė savo armijas galutinai
užimti Lietuvą. Latviją ir Estiją. O kai
Hitleris pasirodė nekantrus ir neištikimas
sąmokslininkas, kai jis atkreipė ginklą
prieš savuosius karo sukėlimo bendrinin
kus. tai maskviniai karo kėlėjai mielai nau
dojosi Amerikos bei Anglijos pagalba ir
pasinaudojo ja taip, kad karui pasibai
gus. iškilo kaip didžiausia pasaulyje impe
rialistinė pajėga. Ši sovietinės Rusijos ga
lybė yra Stalino su Hitleriu sąmokslo vai
sius, gėdingas, griežčiausiai smerktinas ir
skubiai sunaikintinas vaisius.
„Pasaulio taika remiasi laisvės grąžini
mu visoms priespaudoje tebelaikomoms
tautoms“, kalbėjo Vliko pirmininkas dr.
Valiūnas ir baigė savo pareiškimą tokiais
žodžiais:
„Iš Jungtinių Tautų reikalaujame ne žo
džių. o. darbų. Istorija teis jus, atstovai
Jungtinių Tautų Organizacijoj, ir teis ne
pagal jūsų gražias kalbas, o pagal jūsų
darbus žmonijai ir prislėgtųjų tautų lais
vei!“
Prieš kiek laiko iš latvių ar estų, vei
kiančių Batuno vardu žinomajame sambū
ryje, būdavo girdėti klausinėjimų, kodėl
lietuviai šiame sąjūdyje pasireiškią gana
santūriai, net per mažai rodą jam dėme
sio. Rugsėjo 20 dienos demonstracijoj vaiz
das susidarė priešingas: demonstraciją
„ant savo pečių išnešę“ kone vien lietu
viai... Ir vistiek jie dar apgailestavo, kad
minia buvusi nepakankamai didelė, vos
keletas šimtų.
Vertinant iš perspektyvos, demonstraci
ja nepasiekė vieno tikslo, būtent, plataus
pagarsėjimo nei tarptautiniu, nei Ameri
kos, nei New Yorko mastu, jeigu rengėjai
tikrai tokį tikslą turėjo ir manė pasiekti.
Tą pačią dieną New Yorke vyko Amerikos
vokiečių šventė (Amerikos revoliucijos ka

Septynios DIENOS
Maskva patenkinta

Ginčas dėl Gibraltaro

Brežnevas pareiškė pasitenkinimą Vaka
rų Vokietijos rinkimų į parlamentą duo
menimis. Laimėjusios demokratinės pajė
gos. ir tai buvęs aiškus atkirtis neonaciams.
Matyt, iš to darydamasis tolimesnes iš
vadas, jis iškėlė reikalą šaukti Europos
konferenciją. Rusija ir visi kiti komunis
tiniai kraštai siūlą gerus kaimyninius san
tykius, tarp kitų ir su Vakarų Vokietija.
Kitos valstybės turinčios pripažinti Rytų
Vokietiją, nes atsisakinėjimas pripažinti
esąs juokingas atsilikimas.

Ispanija žada pasinaudoti visomis įma
nomomis priemonėmis atsiimti Gabraltarui, kuris yra Britanijos žinioje. Vis dėlto
karu ji nesinaudosianti.

Streiko išdava
Kol policija 16 valandų streikavo ir bu
vo atsiųsta kariuomenė tvarkos daryti,
Montrealyje (Kanadoje) 2 žmonės buvo
nušauti, 10 bankų apiplėšta, daug parduo
tuvių ištuštinta, namų padegta ir turto su
naikinta.

Prasidės pasitarimai
Gandžio šimtmetis
Indija atšventė 100 metų sukaktį, kai gi
mė jos kovotojas už laisvę Mahatma Gan
dis.
Šventės iškilmingumą temdė nesmagus
atsiminimas nesenų riaušių tarp muzulmonų ir indusų, kurios kaip tik buvo kilu
sios Gandžio gimtinės rajone.

Kinija ir Rusija sutiko pradėti pasitari
mus dėl pasienio ginčų.
Pasitarimai bus vedami Pekine, ir juose
abiems kraštams atstovaus užsienių reika
lų ministerių pavaduotojai.

Parsivežė pažadą

Izraelio min. pirm. Meir grįžo iš JAV ir
parsivežė prez. Niksono pažadą žiūrėti,
kad Izraelis būtų pajėgus apsiginti.
Grąžins pinigus
Britaniją Izraelis prašė tankų, bet vy
Kai 1967 m. prasidėjo Izraelio-arabų
kraštų karas, prez. de Gaulle'is sulaikė pri riausybė dar nėra apsisprendusi, ar duoti.
statymą 50 lėktuvų Mirage, kuriuos Izra
Generolas į prezidentus
elis jau buvo nupirkęs Prancūzijoje.
Brazilijos karinių pajėgų vadovybė vien
Dabar Prancūzija esanti nusistačiusi pa
vasarį grąžinti už tuos lėktuvus sumokė balsiai nutarė kandidatu į prezidentus iš
tuosius pinigus. Lėktuvų Izraelis gauna iš statyti gen. Dedicę.
Prez. Silva serga ir neina pareigų. Kraš
JAV.
tą valdo karinė junta.

Politika ir biznis
Nepaisant politinės nesantaikos, tarp
Rytų Europos kraštų ir Vakarų Vokietijos
prekybiniai santykiai vis gerėja.
Tarp Rytų ir Vakarų Vokietijų prekyba
yra pasiekusi aukštybių. Tarp V. Vokieti
jos ir Lenkijos metinė prekybos apyvarta
siekia iki ketvirčio milijardų dolerių, ir
Lenkija norėtų, kad būtų padvigubinta.
Nori prekiauti Vengrija, nori ir Rumu
nija.

švedai Maskvoje
Maskvoje suimti jauni švedas ir švedė,
kurie didžiulėje parduotuvėje platino atsi
šaukimus, reikalaujančius paleisti už pro
testus suimtąjį gen. Grigorenką.

šiukšlinas gyvenimas

Prasidėjęs nuo Londono, visą Britaniją
apima šiukšles išvežančių darbininkų kol
kas neoficialus streikas ir kartu pavojus
kilti ligoms, o kai kur ir gaisrams. Strei
kuojantieji reikalauja didesnių atlygini
Broliški vertinimai
Čekoslovakijos prez. Svoboda savo kal mų. Šiukšlių išvežimas yra savivaldybių
boje išreiškė pagarbą sovietinei armijai, žinioje.
kuri prieš 25 metus įžygiavo į jo kraštą iš
vaduoti iš vokiečių jungo. Tai esąs neuž Ebanas Vatikane
Izraelio užsienių reikalų min. Ebanas
mirštamas broliškos pagalbos pavyzdys.
Jis ta proga perdavė sveikinimus sovietų lankėsi Vatikane. Priėmęs jį popiežius pa
krašto apsaugos ministeriui marš. Greč- žadėjo bendradarbiauti siekiant taikos Vid.
kai, kuris 1944 m. vadovavo tiems išlais Rytuose.
Pokalbyje buvę paliesti pabėgėlių, šven
vintojams ir 1968 m. suorganizavo okupa
tųjų vietų ateities ir skirtingų bendruome
ciją.
Be kita ko, marš. Grečka neseniai buvo nių interesų derinimo Vid. Rytuose klau
simai.
padarytas Čekoslovakijos didvyriu.

ro dalyvio vokiečių generolo Steubenb 239tas gimtadienis), kui- vien eisenoj dalyva
vo keliolika tūkstančių. Bet laikraščiai ir
televizija bei radijas tą įvykį minėjo ne
dėl jo pagrindinės paskirties, o svarbiau
sia dėl to, kad platformoj stovėjo ir leido
si nufotografuojami, nekibdami viens ki
tam į atlapus, visi trys varžovai į New
Yorko burmistrus. Tuo faktu vokiečių iš
kilmė tapo pagarsinta. Tą pačią dieną bu
vo dar viena demonstracija ir prie Jungti
nių Tautų būstinės. Tai žydų grupės de
monstracija ryšium su įvykiais Izraelyje
ir aplink... Televizijoj buvo kiek parodyta,
laikraščiai nepastebėjo. Tad nenuostabu,
kad ir baltiečių demonstracija nepagarsė
jo „mieste ir pasaulyje“, ypač nenuostabu
todėl, kad demonstracija buvo, nors ir bal
singa, bet tvarkinga: nebuvo nei sužeistų,
nei suimtų, ir policijai iš viso neteko įsi
kišti.
Bet kadangi demonstracijos šūkiai ir
reikalavimai buvo visų pirma skirti Jung
tinių Tautų Organizacijoj dirbantiems, de
monstracija savo atliko greičiausia ne blo
giau, negu būtų buvę atlikta su kelis ar ke
liolika kartų didesne minia. Demonstracija
visada yra vienašališkas pareiškimas, o
ne dialogas su tuo ar tais, į ką kreipiama
si. Demonstracijoje pasakytų kalbų Jung
tinių Tautų Organizacijos pareigūnai ir į
posėdžius susirinkę valstybių delegatai tuo
pačiu metu negalėjo girdėti ir demonstran
tų nešiojamų plakatų šūkių negalėjo ma
tyti. Bet pats faktas, kad tokia demonstra
cija įvyko, sudarė pagrindą artimiausiu
metu joje pareikštas mintis bei reikalavi
mus raštu perduoti visiems Jungtinių Tau
tų Organizacijoje įvairias pasaulio proble
mas svarstantiesiems, ir tai tikrai bus pa
daryta. Tai yra ne pirmaš ir toli dar ne
paskutinis lietuvių, latvių ir estų vieningas
kreipimasis į pasaulio reikalų sprendėjus
ar bent svarstytojus.
(Elta)
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A. A. A. STULGINSKIS
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Lietuvoje, Kaune, mirė Nepriklausomy partijoje susidarė nuomonių skirtumas dėl
bės akto signataras ir buvęs Lietuvos res žemės reformos. Grįžusiųjų iš Rusijos
publikos prezidentas agronomas Aleksand sparnas, vadovaujamas M. Krupavičiaus,
ras Stulginskis, praėjęs Sibiro prakeiki buvo linkęs į griežtesnę reformą, o A. Stul
mus ir dar gyvas grįžęs atgal į savo kraštą ginskis norėjo, kad reforma būtų vykdoma
ir jame praleidęs paskutiniuosius savo gy lėčiau ir atsargiau. Todėl prieita kompro
venimo metus.
miso — numatyta didžioji ir mažoji prog
Šis garbusis žemaitis, gimęs 1885 m. va rama. Viskas išsilygino praktiškai vykdant
sario 26 d. Kutalių k., Kaltinėnų vis., Tau reformą.
ragės apsk., smulkių kaimo nuomininkų
Suorganizavus pirmąsias vyriausybes,
šeimoje, brolių remiamas išėjo Kaltinėnų jis įėjo į jas. Antrajame M. Sleževičiaus
pradžios mokyklą, Liepojos gimnaziją ir kabinete (1918. XII. 26 — 1919. III. 12) jis
Žemaičių dvasinę seminariją Kaune. Pas buvo ministeris be portfelio. P. Dovydaičio
kui, draugų remiamas, išvažiavo studijų trečiajame ministerių kabinete — jie miBritų Darbo Partijos metinė konferenci tęsti į Austrijos Innsbruką, bet čia, bestu nisterio pirmininko pavaduotojas ir vidaus
ja, vykusi rugsėjo 29 — spalio 3 d. d. dijuodamas teologiją ir filosofiją, apsi reikalų ministeris. M. Sleževičiaus ketvir
Brightone, dauguma balsų priėmė pareiš sprendė likti pasauliečiu ir perėjo į Hallės tajame kabinete (1919. IV. 12 — X. 7) —
kimą „Agenda for a generation“, kur ap agronomijos institutą, kurį baigė 1913 m. žemės ūkio ir valstybės turtų ministeris.
Grįžęs į Lietuvą, atsisakęs gerų pasiū
A. Stulginskis 1920 m. buvo išrinktas į
žvelgiami darbiečių vyriausybės laimėji
mai, ypač krašto ūkio srityje, ir nurodo lymų Rusijoje, Martynui Yčui tarpinin Steigiamąjį seimą. Kai susirinko tas Sei
mos politinės gairės ateičiai. Artėjant par kaujant gavo Trakų apskrities rajoninio mas, jis gegužės 15 d. išrinktas jo pirmi
lamento kadencijos pabaigai, konferencija agronomo vietą Alytuje. Pradėjęs eiti tas ninku. Kadangi Laikinoji Lietuvos konsti
išvengė doktrininių ginčų, kurių pasitai pareigas, tuojau įsijungė ir į lietuvišką tucija numatė, kad Steigiamojo seimo pir
kydavo ankstyvesniais metais, ir surado iš veiklą. Kaip agronomas, ėmė žemės ūkio mininkas eina valstybės prezidento parei
mintingus sprendimus labiausiai kompli klausimais rašinėti į Vienybės savaitraštį, gas, tai 1920 m. birželio 19 d. jis ir perėmė
o truputį vėliau — redaguoti to savaitraš tas pareigas. Pirmasis Lietuvos seimas
kuotoms problemoms.
čio priedą Viensėdį. Tais laikais (1914 m.) 1922 m. gruodžio 21 d. A. Stulginskį vėl iš
Labai gyvos diskusijos buvo iškilusios parašė ir išleisdino brošiūrą apie veršelių rinko respublikos prezidentu, o antrasis
dėl neramumų Šiaurės Airijoje, dėl profe auginimą.
1923 m. birželio 19 d. perrinko. Taigi jis iš
sinių sąjungų įstatymo projekto, dėl kainų
Pirmajam pasauliniam karui apėmus buvo prezidentu ligi 1926 m. birželio 7 d„
ir atlyginimų kontrolės ir kitų klausimų, Lietuvą, persikėlė į Vilnių ir ten visiškai kada tas pareigas perdavė naujai išrinkta
kurie liečia darbo žmones ir plačiuosius atsidėjo lietuviškiems reikalams. 1915 m. jam dr. K. Griniui.
gyventojų sluoksnius. Partijos vadovybė šį suorganizavo pedagoginius kursus pradi
Jam esant prezidentu, buvo išleisti visi
kartą galėjo pranešti, kad pagaliau paten nių mokyklų mokytojams ruošti. Tiems pagrindiniai valstybės įstatymai, Lietuva
kinamu būdu bus išspręstas moterų atly kursams jis vadovavo iki 1919 m. Tuo me pripažinta de jure, ir užmegzti diplomati
ginimo klausimas. Parlamento naujajai se tu buvo atgaivinta švietimo draugija Ry niai santykiai su didžiosiomis valstybėmis.
sijai bus pateiktas įstatymo projektas dėl tas, kuriai jis vadovavo. įtrauktas į komi Jam vadovaujant Lietuvai, buvo atsiimta
moterų atlyginimo, kad už vienodą darbą tetą nukentėjusiems nuo karo šelpti, ir čia Klaipėda, Vilniaus byla perėjo pro tarp
jos gautų tiek pat, kiek ir vyrai.
A. Stulginskis pasiėmė pareigą organizuoti tautines institucijas, Lietuva įstojo į Tau
Konferencijoje buvo diskutuojamas ir ir tvarkyti komiteto įsigytąjį apie 10 ha tų Sąjungą, viduj nusistovėjo gyvenimas,
D. Britanijos įsijungimo į Europos Ekono daržų ūkį. Tuos ūkinius reikalus jis tvarkė išleistas savas pinigas litas. įsteigtos aukš
minę Bendruomenę klausimas ir apskritai iki 1919 m., o tai buvo didelė parama ano tosios mokyklos ir išplėstas tinklas kito
Europos apjungimo klausimas. Tam, kaip meto lietuviškoms mokykloms ir prieglau kių mokyklų, išleistas žemės reformos įsta
tymas.
žinome, tuo tarpu esama kliūčių. Pagrin doms Vilniuje.
Perdavęs prezidento pareigas, dar reiš
Savo ruožtu 1918 m. pradėjo leisti ir re
diniame pareiškime, kurį priėmė konfe
rencija, kalbama ir apie Rytų Europą. Bri daguoti laikraštį Ūkininką ir 1918 ir 1919 kėsi ir toliau seimo darbuose ir po gruo
tų darbiečiai sako, kad „Rytų Europoj, kol m. suredagavo ir išleido ūkininko kalendo džio perversmo. Tada jis buvo išrinktas
dar seimo pirmininku ir tose pareigose iš
Rusija laikys ją savo kontrolėje, socializ rių.
Tuomet jau' reiškėsi ir lietuvių politinia buvo iki 1927 m. balandžio 12 d., kada pats
mas negalės būti kuriamas“. Tačiau Darbo
Partijos vyriausybė, neatsižvelgiant į bru me gyvenime. Jis yra vienas krikščionių seimas buvo uždarytas. Su tuo baigėsi jo
talią invaziją Čekoslovakijon, siūlo didesnį demokratų partijos steigėjų ir 1917 m. jos kaip valstybininko, darbai, nes naujajam
ekonominį, politinį ir technologinį bendra centro komiteto pirmininkas. Su kitais Vil režimui A. Stulginskis nepritarė. Tai jis
darbiavimą ir „ieško bendro kelio į plates niaus lietuviais veikėjais 1917 m. raštu įsigijo Kretingos valsčiuje dvaro centrą,
nį susipratimą tarp Rytų ir Vakarų“. Nors kreipėsi į JAV prezidentą Wilsoną Rusijos ten persikėlė gyventi; pats tvarkė tą ūkį,
atliekamu laiku dar parašydamas laikraš
Darbo Partijos vyriausybė siekia sumažin pavergtųjų tautų laisvės reikalu.
čiams
ir dalyvaudamas visuomenės gyve
Dalyvavęs
1917
m.
sušauktoje
Vilniaus
ti įtempimą, bet didesnės pažangos šioje
srityje negalima laukti, kol Sov. Sąjungos lietuvių konferencijoje ir išrinktas į Tau nime.
Kai sovietiniais laikais buvo pradėti
vyriausybė nepakeis savo nusistatymo, tos tarybą, kuri vėliau pavadinta Valsty
„ypač savo pažiūrų į kitų valstybių nepri bės taryba, su kitais pasirašė 1918 m. va 1941 m. birželio mėn. išvežimai, A. Stul
sario 16 d. aktą, skelbiantį Lietuvos nepri ginskis su žmona buvo išgabentas į Kras
klausomybę bei suverenumą“.
klausomybę. Su Aleksandru Stulginskiu
Sekančio dešimtmečio laikotarpyje gali nuėjo į kapus paskutinysis tų vyrų, kurie nojarską ir laikomas įvairiose stovyklose.
ma laukti platesnės vienybės Europoje. anuomet pasirašė tą Lietuvos valią ir ryžtą Išlaikytas, matyt, be jokio formalaus
Tas sustiprins Vakarų Europą. „Vakarų nepriklausomai gyventi reiškiantį doku sprendimo iki 1952 m„ tada dar nubaustas
Europos vienybė, — sakoma pareiškime, mentą, kuris buvo įkūnytas ir per dvide 25 metus kalėti, bet po Stalino mirties 1954
m. iš kalėjimo išleistas. Nuvykęs į Komių
— turėtų mums palengvinti veiksmingiau šimtmetį atnešė gražių vaisių.
respubliką pas ten ištremtą žmoną, dar iš
pasiekti Rytų Europoje tuosA kurie yra pa
Taryboje A. Stulginskis reiškėsi kaip
siruošę kurti demokratiškesnę bendruome kietas demokratinės Lietuvos šalininkas. dirbo iki 1956 m. kolchozo agronomu, kol
buvo leista grįžti Lietuvon.
nę“.
Kai vokiečiai pradėjo spausti, kad būtų
Žmona mirė 1962 m. irgi Kaune.
Dėl Europos saugumo konferencijos, ku prisiderinta prie jų reikalavimų, ir tada
rią jau ilgesnį laiką siūlo Maskva, darbie pradėta svarstyti Uracho kandidatūra į
čiai taip pasisakė: „Vyriausybė yra paro Lietuvos karalius, jis balsavo prieš mo
A. a. Pik. B. JAKUČIUI mirus,
džiusi savo palankumą dalyvauti iš anksto narchiją.
jo žmonai Emilijai Jakutienei
paruoštoje Europos Saugumo konferenci
Baigiantis anam karui, grįžo iš Rusijos
joje, kuri būtų pirmasis žingsnis, kad at daugiau krikščionių demokratų vadų. Ta reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.
slūgtų įtempimas“.
da partija 1918 m. sušaukė konferenciją
Maja Tulytė ir Liuda Rizgevičiūtė
programai svarstyti. Konferencijai vado
J. V.
vavo A. Stulginskis. Priimant programą,

Darbo partijos
konferencija
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PRASMINGAS BENDRAVIMAS
Padėkojęs už pakvietimą ir pasidžiaugęs
iškilmėmis. Lietuvos Atstovas V. Balickas
toliau taip kalbėjo:
Aš visą laiką atidžiai seku jūsų organi
zuotą veiklą ir noriu jus užtikrinti, kad,
tiek aš patsai, tiek visa Lietuvos Diploma
tinė Tarnyba didžiai vertiname jūsų pa
stangas ir jūsų atliekamuosius darbus Lie
tuvai. Todėl visiems, kurie vienu ar kitu
būdu prisideda prie darbų lietuvybės rei
kalui, šia proga reiškiu nuoširdžią padėką.
Klubo 20 metų sukakties proga noriu
nuoširdžiai pasveikinti šio Klubo vadovy
bę, jo narius bei rėmėjus, o taip pat visus
mielus tautiečius, atvykusius į šias iškil
mes. Mano sveikinimai telydi kiekvieną
Sesę ir Brolį lietuvį, kuris paremia gyvy
binį lietuvišką reikalą ir tuo pačiu gaivina
viltį pasiekti — kad ir labai nelengvu ke
liu — mūsų tautos laisvės slenkstį.

Lietuvos Atstovo V. Balicko kalba, pa
sakyta Manchesteryje Klubo dvidešimtme
čio sukakties iškilmių proga.

Pastoviai gyvendami šiame krašte ir bū
dami lojalūs D. Britanijai, drauge jaučia
me. jog neprivalome pamiršti ir Lietuvos
reikalų, nes tai yra kiekvieno lietuvio gar
bės reikalas. Tais sumetimais prieš 20 me
tų ir jūsų Klubas buvo įsteigtas. Tikiu,

kad Klubo vaidmuo yra labai žymus šio
miesto lietuviams. Norėčiau palinkėti, kad
ši lietuvybės tvirtovė tolydžio stiprėtų ir
toliau pasiliktų centru, apjungiančiu vi
sus Manchesterio ir jo apylinkių lietuvius.
Tur būt, visi esatę girdėję pavienių bal
sų. priekaištaujančių, kad mes, girdi, per
daug gyvename praeitimi ir perdaug ruo
šiame praeities minėjimų. Iš jų, esą. jokia
nauda. Tai yra nuomonė pesimistų. Įvai
rių sukakčių minėjimais mes vystome didį
lietuvių bendravimą, kuris palaiko ir stip
rina mūsų dvasią. Kasdien juk mes skęsta
me svetimybių jūroje. Kasdien gyvename
svetimais rūpesčiais. Taigi, nors retkar
čiais, reikia pagyventi ir savo lietuviškais
reikalais, savųjų tarpe, užmirštant visa ki
ta. Pagyventi ir pailsėti, stiprybės pasisem
ti ir pasiryžti. Kraujo balsas yra gyvas
kiekviename mūsų. Kaip mes jį beprievartautume, o jis vistiek šaukia, kaip liūtas,
uždarytas narve. Žinoma, čia, šitame kraš
te, mes esame laisvi ir sotūs. Bet sava, at
sivežtoji lemtis, savo gimtojo krašto vaiz-

PAMINĖTAS A. STULGINSKIS

JIE BANDĖ PABĖGTI

Rugsėjo 24 d. apie rugsėjo 22 d. mirusio
prezidento Aleksandro Stulginskio mirtį
(iš Vilko painformuotas) pranešė New
York Times dienraštis. Pranešime pateikti
pagrindiniai biografijos duomenys, pažy
mėta, kad velionis pasirašė Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimą, kad buvo Lietu
vos respublikos prezidentas, kad buvo
okupantų deportuotas ir kalinamas, nu
teistas kalėti 25 metus, tik Stalinui mirus
išleistas ir gavęs 1956 metais leidimą grįžti
namo. Taip šiuo pranešimu tapo priminta
ir visos Lietuvos tragedija. Panašius pra
nešimus paskelbė ir Chicago Tribune bei
Sun-Times Chicagoje.

Sovietų kalėjimuose praleidęs ilgus me
tus, rašytojas Anatoly Marčenka savo atsi
minimų knygoje „My Testimony“ (Mano
liudijimas) rašo ir apie tris lietuvius, ka
lėjusius kartu su juo.
Jis rašo, kaip trys lietuviai bandė pa
bėgti iš kalėjimo ir kaip sargai su šunimis
juos vijosi į mišką.
..Apatinė šaka buvo maždaug 6 pėdos
nuo žemės. Ričardas pamatė, kad vienas jo
draugų užsikabino už šakos, norėdamas
peršokti. Tada pasigirdo šūviai, ir jaunasis
vyras krito žemėn, kaip koks maišas. Rai
tydamasis iš skausmo, jis buvo vos gyvas.
Tada sargas vėl šovė į jį ir paleido ant jo
šunis.
„Žmogus gulėjo žemėje, net nepajėgus
apsiginti“.

Nuoširdžiai linkiu, kad jums visiems ge
rai sektųsi tiek kasdieniniuose jūsų reika
luose. tiek ir organizacinėje veikloje, pa
laikant mūsų tautos interesus.

MIRĖ KOMPOZ. J. BERTULIS

Chicagoje rugsėjo 13 d. mirė kompozito
rius Juozas Bertulis, gimęs 1893 m. sausio
1 d. Joniškyje, baigęs Klaipėdoje muzikos
mokyklą, 1928-1938 m. toje pat mokykloje
mokytojavęs, ėjęs inspektoriaus ir vicedi
rektoriaus pareigas, po karo — D. P. kon
servatorijos direktorius Muenchene. JAV
yra gyvenęs Los Angeles ir Chicagoje.
Yra palikęs apie porą šimtų kūrinių.

P. BUGAILI.ŠKIO BIOGRAFIJAI
PAPILDYTI
A. Giedraičio straipsnyje (E.L. Nr. 40),
skirtame paminėti P. Bugailiškio 60 metų
amžiaus sukakčiai, turėjo dar būti pažy
mėta, kad sukaktininkas yra mokęsis Pa
svalio vid. mokykloj, Zarasų aukšt. komer
cijos mokykloj ir V. D. Universiteto Staty
bos fakultete yra studijavęs architektūrą.

das, sava mėlyna padangė — vis stovi prieš
akis ir neleidžia mums nusiraminti ir pasi
justi visiškai laimingais. Kažkas graužia,
kažkas budina ir traukia prie savųjų, prie
lietuviškos bendruomenės. Traukia bend
roji kalba, lietuviškas veidas ir lietuviška
širdis. Nuo savęs pabėgti yra sunku, štai
kodėl mes noriai renkamės į lietuviškus
sąskrydžius bei kitokius parengimus.
Tėvynės praradimas sudaro didelį pavo
jų ne tiktai prarasti save ir savo tautinę
tapatybę, bet ir susmulkėti bei sumaterialėti. Šitokiems pavojams išvengti reikia
stiprinti tautinius ryšius, jungiančius mus
vieną su kitu. Be to, mes turime ieškoti
prasmės savo gyvenime ir savo darbuose.
Tėvynės ilgesys turi būti įprasmintas tau
tinėmis. religinėmis ir kultūrinėmis verty
bėmis.
Šiemet sukanka 30 metų nuo tos liūdno
atminimo vasaros, kai Stalinas su Hitleriu
sudarė slaptą susitarimą, pagal kurį vėliau
buvo sutrypta lietuvių tautos laisvė ir jos
valstybinė nepriklausomybė.
Tai buvo labai skaudus įvykis kiekvie
nam lietuviui, nes jis atnešė aibę nelaimių,
sunkių ir skausmingų pergyvenimų visai
tautai. Nežiūrint to, okupantai ir jų pa
statytoji okupacinė administracija Lietu
voje kasmet mini šį įvykį, tarytum links
mo pobūdžio šventę. Mes nesistebime, kad
šia sukaktimi džiūgauja Maskva. Tačiau
neišpasakytai liūdna ir biauru, kad šiuo
Maskvos išprievartavimo žygiu verčiami
džiūgauti ir pavergtojo krašto gyventojai.
Tai yra dar ligi šiol pasaulyje negirdėti ir
begėdiški spektakliai, per kuriuos paverg
tieji verčiami liaupsinti pavergėją ir dėko
ti jam už pavergimą. Deja, bolševikinė
propaganda neturi jokių žmoniškumo ribų.
Ji begėdišku būdu klastoja faktus ir tyčio
jasi iš žmonių nelaimės bei skausmo.
Tačiau Maskvos apgaulė yra žinoma pa
saulyje. Amerikos vyriausybė, viešai pa
smerkdama Maskvos darbus Lietuvoje, jau
1940 metais juos pavadino tikruoju vardu,
būtent, suktais žygiais. Dėl to Amerikos
vyriausybė nepripažino Lietuvos inkorpo
racijos ir nepripažįsta jos ligi šiai dienai.
Dėl tų pačių priežasčių ir Did. Eritanijos
vyriausybė laikosi panašaus nusistatymo.
Todėl ir Lietuvos Pasiuntinybės tiek Va
šingtone, tiek ir Londone legaliai tebevei
kia. Tiktai S. Rusijos padarytoji mums
skriauda dar vis tebėra neatitaisyta. Tokią
pat neatitaisytą skriaudą kenčiame ne mes
vieni: ją kenčia visa eilė tautų. Tačiau visi
turime tikėti, kad ateis diena, kai Lietuvai
bei jos kaimynams padarytosios skriaudos
turės būti atitaisytos.
Nekreipkime dėmesio į tuos, kurie sako,

Ten, kur saule nenusileidzia^^^^
(3)
Jau antrą dieną, atsirėmęs turėklų, ste
bėjau uoste siuvančius žmones, kai užkal
bino nedidelio ūgio asmenybė. Malonus
veidelis, kurio visa gyvybė, inteligencija
kaupėsi akyse. Pirmas mano įspūdis —
vaikas, bet, atidžiai įsižiūrėjus, tų metelių
galėtų būti iki 20 ar kiek daugiau. Anarakas, gan plonutės ilgos kelnaitės. Gyvenan
ti Australijoje, bet kilusi iš Anglijos, kur
dabar porą mėnesių viešėjusi pas motiną.
Buvusi Amerikoje, Kanadoje, Japonijoje,
Hong Konge. Nustebęs paklausiau, ar ji
kartais ne milijonierė. Ne, nesanti, bet turi
palankias sąlygas. Hong Konge brolis, Ka
nadoje sesuo. Būdama svetimame krašte,
ieškanti darbo. Uždirbusi vėl keliaujanti.
Ji pasitenkinanti mažu. Gėrėjausi tuo ma
žuoju padarėliu, kuris įvairina savo gyve
nimą ne narkotikais ar parkų užuovėja,
bet labiausiai lavinančia priemone — ke
liavimu. Atrodė ji linksma ir patenkinta.
Ji nekeisdavo savo drabužių. Tur būt, kitų
ir neturėjo. Ji mėgdavo tą stiklinę veran
dą, pasidarydama lyg jos dalis. Ji neturėjo
savos kajutės, miegojo bendroje — ketu
riems. Maitinosi pati, pasinaudodama laive
esančia krautuvėle. Vienu metu ji buvo su
sidraugavusi su vokiečių kompanija, bet į
tą draugystę žiūrėjo skeptiškai. Įtarė, kad
vokiečiai nori patobulinti savo anglų kal
bą. o ji pati stengėsi pramokti vokiškai.
Kartą paklausiau ją, už kiek reikia prikli
juoti pašto ženklą, siunčiant atviruką j
Australiją. Atsakė nežinanti, ji siųsianti
laiškus iš North Cape. Nepatikėjau, pradė
jau įtarti, kad sunkiai suveda galus. Vei
delis nerodė pirmykštės energijos. Jinai
pradėjo skųstis, girdi, norvegai kajutėje
triukšmauja, pilna ten lagaminų, vaikų,
nėra kur pasidėti, naktimis keičiasi žmo
nės. ir t. t. Vis labiau į šiaurę, neturėdama
šiltesnio apsivilkimo ir beveik nevalgydama, dar labiau prarado nuotaiką ir kartą
prasitarė, kad norėtų būti namie. Taigi
prisipažino, kad į kelionę išsirovė neapsi
galvojusi, pasitikėdama tuo „kaip nors“.
Matyt, jos pinigai tirpte tirpo. Jei nesi ap
mokėjęs už viską iš anksto, iš Anglijos iš
vežtieji pinigai yra niekis, nes Norvegijo
je, aukšto pragyvenimo lygio krašte, pra
gyvenimas brangus, kaip ir Švedijoje.

Žmona aprūpino ją šilta vilnone antklo
de susisupti, ir padėjom kiek maistu, tik,
gaila, per vėlai apsižiūrėjom, nes netru
kus ji išlipo Kirkenes, neaplankiusi ir
North Cape, nes nebuvo iš anksto sumokė
jusi už tą ekskursiją. Kirkenes pasuko į
jaunimo hostelį. tikėdama kaip nors irtis
į pietų Norvegiją. Abejoju, ar likusi ke
lionė jai buvo lengva. Nedaug tų važiuo
jančių mašinomis į pat šiaurę, nes keliai
kartais primena lietuviškus vieškelius, o
nuotoliai, kėlimasis per fiordus, kalnuotumas padaro kelionę gan sunkią. Be to, tie
keli važiuojantieji apsikrovę manta, ir var
gu ar dažnas sustoja parodžius pirštą.

Perplaukus Arktikos Paralelę, kaip mi
nėjau, naktys sutrumpėjo, kad jų beveik
nebeliko, bet mūsų tikslas buvo pamatyti
vidurnakčio saulę. Tik keturios naktys te
tiko tam tikslui, kada saulė laikėsi virš ho
rizonto visas 24 valandas. Dabar mūsų bū
rys viršuje, ypač po 23 valandos, vis didė
jo. Tačiau orai pabiuro. Debesuota, lietūs,
vėjai virpino kūną. Praėjo veltui viena to
kia lemtinga para, antra ir užstojo trečia,
baisesnė už dvi pirmąsias. Vėjas staugė be
atvangos, stori, paniurę debesys plakėsi
čia pat viršuje, gramzdindami viską į ne
svetingą šaltą aplinką. Netekę vilties, tuoj
po 23 valandos „vidurnakčio saulės“ ieško
tojai vieni po kitų dingo iš savo postų, sulįsdami į šiltas lovas. Po 15 minučių ir
prancūzai, liūdnai palingavę galvomis, nu
slinko į apačią. Belikę mudu su žmona,
klausėmės to dūkimo, kai apie 23 vai. 30
minučių įvyko stebuklas. Debesys pradėjo
skleistis, auksiniai spinduliai išsibarstė po
jūrą, šokinėdami, mirgėdami ant pasišiau
šusių keterų.
Dar nemiegoję prie mūsų prisijungė ir
pora iš Pietų Afrikos bei anglė iš Covent
ry. Besigėrėdami stebėjome saulės kamuo
lį, kuris, išsiritęs iš debesų, kabėjo virš ho
rizonto per gerą metrą. Maždaug prieš 20
minučių, 24 valandą, jis sustojo slinkęs že
myn ir kurį laiką abejojo nesiryždamas,
sustingęs vietoje. Pagaliau pradėjo vėl kil
ti.
Ar tai paprasta iliuzija, ar tai atminties
klaida, bet man rodėsi, kad niekad nema
čiau tokio skaisčiai ryškaus aukso, kuris
užpildė visatą, padegdamas tamsias uolas,
kurios, lyg sugėdintos, nutvisko ružavu-

r spausi

mais. Putotos bangos nerimo ir plakės
tartum žaisdamos, tartum besiskųsdamos
savo dalia.
Susikaupę, lyg bijodami prarasti prieš
akis begimstantį vaizdą, be žodžio ilgai ste
bėjome jį, ir tik prasidėjęs neįprastai sun
kus supimas pagaliau nuvarė miegoti.
Pats North Cape nepadarė didelio įspū
džio. Sustoję įlankoje, motoriniu laiveliu
buvome perkeldinti į krantą, o vėliau au
tobusas pakėlė mus į pačią jo viršūnę, tu
rinčią 1000 pėdų. Viršūnėje restoranas,
krautuvė, bet gamtos grožio neteko maty
ti. užklupę debesys paskandino visatą į
baltą miglą. Pabuvę ilgiau kaip valandą,
patūpčioję po skurdžiai apaugusią uolą,
autobusu leidomės kitu keliu, norėdami
aplankyti lapių stovyklą. Tai nebuvo tik
roji lapių gyvenvietė. Mūsų aplankytoji
laikoma specialiai turistams. Bent 50 el
nių kaimenė, palapinėse smilksta ugnis, šo
nais guoliai. Pačių lapių kostiumai gan įdo
mūs, bet vyrų apsirengimas primena kortų
„džokerį“, kepurė lygiai tokia pat.
Mūsų aplankytieji lapiai, kaip vadovas
pasakojo, tik vasarą apsistoja čia, ir gyve
na jie ne palapinėse, o namuose. Tai tur
tingi žmonės, turi po 3000 elnių. Įpratę
prie pinigo ne tik seniai, kurie pardavinė
ja savo dirbinius, bet ir vaikai, kuriems
turistai prikišo nemažai kronų už nusifotografavimą kartu.
Visoje stovykloje labiausiai sudomino
mane jaunas šuva su parišta po kaklu gan
didele ir nelengva kalade. Nabagėlis galėjo
su ja šiaip taip kuldinėti. bet su tokia
„žmogaus korone“ toli nenubėgsi ir kokių
pokštų nepridarysi. Susidomėjęs norėjau
paklausti, kuriam tikslui šis neregėtas
prietaisas, liet tada kažkas kitas patraukė
dėmesį, o vėliau pamiršau. Nesužinojau, o
gaila.
Kol mes važinėjome autobusu, laivas
plaukė aplink, ir susitikome su juo Honningsvag. 4000 žvejų miestelyje. Karo me
tu jis buvo visai sunaikintas, o dabar vi
siškai atstatytas. Miestelį aplanko iki 5000
žvejų laivų per metus, tarp jų ir anglų. Ki
tas žymesnis šiaurės miestelis prie pat so
vietų sienos, tai jau mūsų minėtasis Kir
kenes. Jis garsus savo geležies kasyklomis.
Būdamas giliai įsirėžęs j Europos žemyną,
aukštų kalvų gerai saugomas nuo šiaurės

kad. girdi, kalbomis ir šauksmais maskolių
iš Lietuvos neišvarysim. Tai nėra tiesa,
nes kiekviena kilni idėja, ypač laisvės su
kis. yra savo esme šauksmas, sugriovęs ga
lingiausias despotijas ir išlaisvinęs daug
tautų. Tautų išsilaisvinimo procesas nesu
stabdomai eina pirmyn. Jis ateis padaryti
galo ir Lietuvos vergijai. Ir jis ateis tuo
greičiau, kuo mes daugiau stengsimės, kad
mūsų balsas būtų plačiau girdimas pasau
lyje.
šviesaus atminimo prezidentas Lincolnas teisingai yra pasakęs, kad pasaulis ne
gali ilgai tverti, būdamas pusiau laisvas ir
pusiau pavergtas. Tokioj padėty tiktai dvi
išeitys yra matomos: arba laisvės žiburys
(Nukelta į 3 psl.)

APREIŠKIMO PILNATVĖ
... Krikščioniškoji išganymo tvarka, kaip
nauja ir galutinė sandora, niekuomet ne
bus pakeista, ir negali būti laukiama jokio
naujo viešo apreiškimo, iki mūsų Viešpats
Jėzus Kristus šlovingai pasirodys (pig. 1
Tim. 6.14 ir Tit. 2,13).
5. Apreiškimas priimtinas tikėjimu. Ap
reiškiančiam Dievui dera „tikėjimo klus
numas“ (Rom. 16,26; plg. Rom. 1,5; 2 Kor.
10, 5-6), kurio dėka žmogus save laisvai
paveda Dievui, teikdamas pilnutinį apreiš
kiančiam Dievui proto ir valios paklusnu
mą ir laisvai pritardamas jo duotam ap
reiškimui. Šis tikėjimas ir jo pareiškimas
reikalingas pranokstančios ir padedančios
Dievo malonės bei vidinės Šventosios Dva
sios pagalbos, kuri širdį sujudina ir nu
kreipia į Dievų, atveria dvasios akis ir su
teikia visiems džiaugsmingą pritarimą ir
tikėjimą tiesa. O kad apreiškimo pažinimas
taptų vis gilesnis. Šventoji Dvasia nuolat
tobulina tikėjimą savo dovanomis.
6. Apreiškimas ir prigimtas Dievo paži
nimas. Apreiškimu Dievas troško save bei
savo valios amžinuosius nutarimus žmonių
išganymo reikalu paskelbti ir pasidalinti
su žmonėmis, kad jie galėtų dalyvauti die
viškose gėrybėse, kurios absoliučiai pra
noksta žmogaus suvokimą.
Šventasis Sinodas išpažįsta, jog „Dievą,
visų dalykų pagrindą ir tikslą, tikrai gali
ma pažinti natūraliu žmogaus protu iš su
kurtų daiktų“ (plg. Rom. 1,20). Jis taip pat
moko, kad apreiškimo dėka „tie dalykai,
kurie dieviškoje srityje neprieinami žmo-

vėjų ir kiek Golfstromo veikiamas, malo
niai žalias ir svetingas. 1944 metais rusai
buvo jį okupavę, bet vokiečiai prieš tai
buvo spėję dalį jo sunaikinti. Dabar jis at
statytas.
Kai kurie iš mūsų grupės važiavo pasi
žiūrėti rusų-norvegų sienos, esančios už
kelių mylių. Grįžo didžiai pasipiktinę, kad
negalima buvo fotografuoti rusų pusės,
kad buvo uždrausta kalbinti rusų sargybi
nius ir t. t. Pasirodo, maža valstybė net sa
vo teritorijoje privalo paklusti ir elgtis
kaip didžiosios įsakoma. Įdomu, kaip šiuo
atžvilgiu patys norvegai jaučiasi.
Nuo Kirkenes pradėjome savo kelionę
atgal. Nebuvo tai nuobodi kelionė, nes
dažnai keliavome „dieną" pro tas vietoves,
kurias anksčiau buvome praplaukę „nak
tį". Ypač įdomūs buvo tie maži kraštutinės
šiaurės miesteliukai-gyvenvietės. Ten gi
tundrų gamta. Kartais liūdna ir nyku pasi
darydavo bent valandėlę pavaikščiojus.
Na, dar vasarą, kada šviesu ištisas 24 va
landas, bet kaip žiemą, kuri yra ilgesnė?
Ir žmonės neišbėgioja. Kas juos laiko? Gal
giliai užslėptas instinktas vertina tą, kad
ir rūsčią, bet kartu tokią palaimintą žemę
ir laiko ją savo laisve ir erdve.
Laivo maistas buvo ypač geras. Žmogus,
turįs gerą, apetitą, galėjo net pakenkti sa
vo sveikatai. Rytą: ąsočiai pieno, rūgštaus
pieno, sunkos, vaisiai — imk kiek nori ir
pilkis; kiti valgiai ant kito stalo išrikiuoti
kaip kareiviai — visokios žuvelės, silkės,
kiaušiniai, kiaušinienės su rūkytais ir ne
rūkytais lašinukais, kelių rūšių dešros,
kumpiai, rusiški ir kitokie salotai, vinegretai. burokėliai, sūriai, uogienės ir kitkas.
Imk. dėkis, neškis, kartok. 13 valandą sriu
ba, mėsos patiekalas, desertas. Mėsos pa
tiekalas kartojamas. Tuoj po to svetainėje
kava ar arbata. 16 vai. valgomojoje salėje
vėl kava ir arbata su pagerintomis bande
lėmis. 19 vai. vakarienė. Viskas tas pat.
kas rytą, bet priedo dar keli šilti patieka
lai, pvz„ dešros su kopūstais, virti kum
piai su bulvėm, kotletai su makaronais, žu
vys ir t. t. Taigi kiekvieną dieną lyg ves
tuvės.
To maisto gerumo gali būti kelios prie
žastys. Kelionė į Norvegiją, palyginti su
kitais Europos kraštais, yra brangi, laivo
kajutė neatstoja gero viešbučio, saulė ne
dažnai šypsosi, ir žvarbūs orai nenaujiena. ne visi turistai yra gamtos mėgėjai,
taigi spragų nemaža. Joms užpildyti, užsi
tikrinti didesniam skaičiui turistų ir rei
kalingi tie dažni valgiai jaukioje, patogio
je valgykloje.

gaus protui, net dabartinėmis (po nupuolimo) žmonijos sąlygomis gali būti pažinti
visų lengvai, tikrai ir be jokios klaidos“
(I Vatikano susirinkimas).
7. Apreiškimo skelbėjai. Visų tautų iš
ganymui Dievo apreikšti dalykai jo malo
ningu patvarkymu turi išlikti nepažeisti ir
turi būti perduoti visoms kartoms. Todėl
Viešpats Kristus, kuriame atbaigtas visas
aukščiausiojo Dievo apreiškimas (plg. 2
Kor. 1,30; 3,16-4,6), davė apaštalams prie
saką, kad jau per pranašus pažadėtąją ir
jo paties įvykdytąją bei paskelbtąją Evan
geliją skelbtų visiems, kaip visos ir išga
ningos tiesos bei doros šaltinį, teikdami vi
siems dieviškų dovanų. Visa tai ištikimai
įvykdyta tiek apaštalų, kurie, skelbdami
žodžiu, pavyzdžiais ir pamokymais, perda
vė tai, ką buvo gavę iš Kristaus žodžio, el
gesio ir darbų ar ką išmoko Šventosios
Dvasios įkvėpiami, — tiek tų apaštališkų
jų vyrų, kurie tos pačios šventosios Dva
sios įkvėpimu išganymo skelbimą surašė
knygose.
Kad Evangelija nuolat išliktų Bažnyčio
je sveika ir gyva, apaštalai ją paliko savo
įpėdiniams vyskupams, jiems pavesdami
savo pačių mokymo pareigas. Taigi šven
toji Tradicija ir abiejų Testamentų Šven
tasis Raštas yra tarsi veidrodis, kuriame
žemėje keliaujanti Bažnyčia regi Dievą, iš
kurio yra viską gavusi ir j kurį ji vedama,
kol matys jį akis į akį tokį, koks jis yra
(plg. 1 J n. 3,2).
(Bus daugiau)
S. BARAS I AUSTRALIJĄ
Solistas S. Baras, nuolat gyvenąs JAV,
šių metų pabaigoje ar kitų pradžioje paža
dėjo aplankyti Australijos lietuvius ir kon
certuoti Sydnėjuje, Melbourne. Canberoje
ir Adelaidėje.

DU LIETUVIAI TELEVIZIJOJE
Londono komercinė televizija penktadie
nio vakarais pradėjo rodyti naują detek
tyvinių nuotykių seriją ..Strange report“.
Serijoje nuolat vaidina jaunas Amerikos
lietuvis Kaz Garas.
Tai gražiai nuaugęs, šviesių plaukų, stip
rių vyriško veido bruožų ir ramaus elgesio
vyras, kuris iš tikro gali pasidaryti moterų
širdžių ėdikas.
Tur būt. pati įdomiausia scena lietuviui
buvo pirmajame serijos vaidinime. Ten
jau mums žinomasis lietuviškos kilmės ak
torius George Mikeli, įrėmęs revolverio
vamzdį į nugarą, nusivarė į rūsį lietuvį
Kaz Garą!

SERGA V. LOZORAITIENE—
„Dirva" skelbia, kad sunkiai serga ii il
gesnis laikas ligoninėje guli V. Lozoraitie
nė, Diplomatijos Šefo žmona.

Grįžtamoje kelionėje turėjome puikią
ekskursiją. Atvykę į žavų Harstad, persė
dome į autobusą ir keliavome per visą pro
vinciją, kuri labai derlinga: ji aprūpina
Norvegiją daržovėmis. Persikėlę per vieną
fiordą, iš vienos pusės buvome lydimi jo
siauros rankovės, iš kitos pusės apaugę,
statūs kalneliai, kurių sniego griūtis prieš
keliolika metų palaidojo apie 40 žmonių.
Kelionė priminė man Šveicarijos reginius,
tik čia viskas daug subtiliau. Skaistus šva
rumas. nepurvinamas dažnų mašinų ir ne
varginamas minios klegesio, leido labiau
susikaupti, ramiai išgyventi gamtos palai
mą. Tuo labiau, kad diena pasitaikė šilta,
saulėta. Sustojimai kavai parinkti, kur au
go berželiai, kur vanduo, kalnai, pievos be
musių. Nematėme čia besiganančių gyvu
lių. kaip Tiroly ar toje pačioje Šveicarijo
je. žodžiu, viskas skirta žmogui, jo egoisti
niam pasitenkinimui.

Persikėlę per antrą fiordą, atvykome i
Sortlandą, kur jau laukė mūsų laivas, api
plaukęs visą salą.

Dažnai iš arti stebėjome paukščių kolo
nijas uolose, o kartą įvažiavome į pat vi
durį pailsėti nusileidusių žuvėdrų. Joms
pakilus iš vandens, pasijutom lyg tarp di
džiųjų baltų snaigių, kurios užklojo visą
dangų. Tų paukščių turėjo būti tūkstan
čiai. Fantastiškas reginys.
Nepakartosi tų vaizdų, kurie praslinko
pro akis. Savotiškai nuteikti grįžtam į Ber
geną. Atsisveikinam su bendrakeleiviais,
paliekam laivą. Lėtai sukame savo viešbu
čio link. Orion. Puikus viešbutis. Lagami
nai jau atgabenti ir laukia mūsų. Gera po
laivo kajutės išsitiesti lovoje ir nejusti ma
šinų virpėjimo. Įjungiu radiją. Žinios nor
vegiškai. apačioje vos girdimas mašinų
šliaužimas. Grįžtam j civilizaciją.
Rytoj 17 valandą vėl į Ledą, kuri po 19
valandų grąžins į Angliją. Dar viena sva
jota ir norėta aplankyti vieta. Gyvenimo
pavasary jų buvo daug... Ar beliko, kas
keltų pirmykštį džiaugsmą? Kiekviena ke
lionė parodo gyvenimo greitį, kurio pa
prastai nejuntame. Kelionė — tai minia
tiūriškas esimas su pradžia ir pabaiga. Ji
žybteli lyg meteoras ir užgęsta. Rytoj Ber
gene sutiksim kelis ar keliolika tų. su ku
riais suplakėm savo gyvenimą, besidalyda
mi tais pačiais vaizdais ir tais pačiais įvy
kiais. Susitiksime džiaugsmingai, lyg jie
būtų buvę didžiausi draugai ar giminės, ir
persiskirsime amžinai, kaip kad darome su
kiekviena diena ir valanda...
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DVI SUKAKTYS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas
rugsėjo 27 d. šventė savo dvidešimtmetį.
Jaukioje ir gražioje Cheetham Town
Hali salėje sukakties minėjimą atidarė D.
Banaitis ir pakvietė į garbės prezidiumą
šiuos asmenis: Lietuvos Atstovą V. Balicką, DBLS Centro Valdybos pirm. J. Vil
činską, British Legion for Freedom atstovą
J. Graham, Londono Lietuvių Socialinio
Klubo atstovą P. Mašalaitį, Bradfordo Klu
bo vicepirmininką V. Ignaitį, buvusį Man
chesterio Klubo pirmininką S. Misiukevičių, buvusį pirmininką Ant. Jalovecką,
klubo garbės narį ir buvusį pirmininką A.
Kublinską, buvusį pirmininką D. Damaus
ką, pirmaisiais metais buvusį sekretorių
Ig. Orentą ir dabartinį klubo pirmininką
VI.Kupstį.
Klubo garbės narys ir ilgiausiai išbu
vęs pirmininkas Aleksas Kuzmickas dėl
staigiai ištikusios ligos negalėjo dalyvauti.
Taip pat šiame minėjime nedalyvavo buvę
pirmininkai L. Venckus, kuris gyvena
Jungtinėse Amerikos Valstybėse, ir A. Pa
kalnis, gyvenąs Australijoje.
Po to D. Banaitis trumpu žodžiu lietuvių
ir anglų kalbomis apibūdino šio vakaro
reikšmę ir pakvietė tylos minute pagerbti
mirusį klubo pirmininką M. Kriaučionį ir
visus mirusius klubo narius.
Pagrindinio žodžio tarti buvo pakviestas

V. Balickas (jo kalba spausdinama atski
rai).
J. Vilčinskas pasidžiaugė klubo ir visų
manchesteriečių veikla ir sveikino DBL
Sąjungos vardu ir perdavė „Europos Lie
tuvio“ redaktoriaus K. Barėno sveikini
mus.
žodžiu dar Manchesterio Klubą sveikino
S. Misiukevičius, P. Mašalaitis, V. Ignaitis
ir J. Graham. Pastarasis perdavė British
Legion for Freedom ir British Council for
Freedom sveikinimus. Jo žodžiais tariant,
laikai jau pasikeitė mums geresnėn pusėn,
nes anglai jau pradeda mus. užsieniečius,
geriau suprasti ir vertinti mūsų kovą lais
vei atgauti.
Po jo kalbos D. Banaitis perskaitė buvu
sių klubo pirmininkų L. Venckaus ir A.
Pakalnio sveikinimus.
Po sveikinimų Lietuvos Atstovas V. Ba
lickas įteikė S. Misiukevičiui ir Ig. Orentui padėkos lapus Manchesterio Lietuvių
Socialinio Klubo ir lietuvių visuomenės
vardu už jų nuveiktus darbus klubui ir tuo
pačiu visuomenei.
Iškilmingoji šio minėjimo dalis baigta
Tautos himnu.
Meninę dalį pravedė D. Dainauskas. čia
su satyra pasirodė D. Dainauskas. D. Ka
niauskas ir V. Motuzą, pavaizduodami kai
kuriuos klubo pirmininkus. E. Navickienė
iš Rochdalės savo eiliuotoje satyroje pa-

Prasmingas bendravimas

(Atkelta iš 2 psl.)

švies visiems kraštams, arba jis turės vi
sur užgesti. Tikėkime, kad laisvės idėjos
nugalės visokias vergi j as ir laisvės šviesa
įsiviešpataus visuose pasaulio kraštuose,
įskaitant ir Lietuvą. Šitokioms viltims pa
grindas yra tas, kad istorijos eigoje visų
sistemų, pagrįstų priespauda, likimas buvo
vienodas — jos visos griuvo.
Didžiausia kolonializmo imperija pasau
lyje dabar yra Sovietų Rusija. Ir niekur
kitur pasaulyje nėra taip drastiškai slopi
namas laisvės idėjų skelbimas, kaip ten.
Nežiūrint to, jie, matyt, nėra visiškai sėk
mingi. Lietuvoje partijos suvažiavimuose,
o taip pat ir spaudoje dažnai raginama tęs
ti kovą prieš „buržuaziškai nacionalistinės
ideologijos liekanas“. Ką tai reiškia? Tai
reiškia, kad okupantai jaučia, jog jie, nors
ilgų metų teroru nužudę tūkstančius Lie
tuvos gyventojų, neįstengė nužudyti pačios
laisvės idėjos, kuri dar vis šildo lietuvių
širdis ir įkvepia jiems šviesesnių dienų
viltis. Tos viltys, gerbiamieji, anksčiau ar

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo

vaizdavo klubo veiklą, kai kurių klubo
pareigūnų nuotykius ir nušvietė klubui at
eities gaires. Mano nuomone, tai buvo pats
svarbiausias satyrinis dalykėlis, kuris vi
sus prajuokino ir tuo pačiu linksmai nu
teikė.
Jaunesnieji skautai, kuriuos paruošė N.
Kutkutė, sušoko du tautinius šokius ir pa
dainavo dvi daineles. A. Navackas akor
deonu pagrojo du dalykėlius. V. Motuzą
padeklamavo satyrinį eilėraštį, o D. Ka
niauskas šaukė visus į „kovą“.
Po visų juokų ir satyrų klubo pirminin
kas VI. Kupstys padėkojo svečiams iš Lon
dono ir visiems kitiems už atvykimą į šią
sukaktį, programos dalyviams už įdėtąsias
pastangas ir kantrybę, nes programa gana
ilgokai užtruko.
Be manchesteriečių, šiose iškilmėse da
lyvavo ir daug tautiečių iš kitų kolonijų:
DBLS Derbio skyriaus pirm. J. Levinskas,
DBLS Leigh skyriaus pirm. A. Dilijonas ir
keliolika tų skyrių narių. Taip pat buvo
matyti ir kiti mums žinomi veikėjai — J.
Maslauskas, J. Alkis, S. Kasparas ir daug
kitų.
Kaip visuomet, taip ir dabar, ilgiau už
sisėdėję ir nuvargę žymesni svečiai ir sa
viškiai buvo pavaišinti šaltais užkandžiais
ir kavute bei kitais gėrimais, o visi kiti
tautiečiai vaišinosi patys pagal savo išga
les ir sveikatą.
* * *

vėliau turės išsipildyti, ir lietuvių tauta at
gaus savo įgimtąsias teises.
Mūsų didingoji tautos praeitis ir mūsų
proseneliai mus įpareigoja nepadėti kovos
ginklų ir nedezertyruoti. Juk ir mūsų tau
tos atgimimo pranašas poetas Maironis yra
pasakęs:
„Tas ne lietuvis, kurs Tėvynę
Bailiai, kaip kūdikis, apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais“.
Kad netaptume savo Tėvynės vaikais —
atskalūnais, pirmoj eilėj visi turime tikėti
Lietuvos ateitimi, nes jokia kova nėra įma
noma, jeigu netikima laimėjimu. Tad tikė
kime. dirbkime ir žiūrėkime į ateitį su
nauju ryžtu.
Tokiomis mintimis norėjau šiandien pa
sidalyti su jumis. Savo žodį baigdamas,
linkiu ir tikiu, kad jūs, mano mieli tautie
čiai, čionai, Manchesteryje, būsite ir toliau
Antroji iškilmių diena — kun. V. Ka
gerai organizuoti, veiklūs ir stiprūs savo
maičio penkiolikos metų kunigystės jubi
lietuviška dvasia.
liejus, prasidėjęs Notre Dame seselių kop
lyčioje 11 vai. pamaldomis. Pamaldose da
lyvavo Lietuvos Atstovas V. Balickas su
žmona, DBLS Centro Valdybos pirm. J.
PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...
Vilčinskas su žmona ir didelis skaičius tau
tiečių.
Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems,
Šv. mišių auką atnašavo pats jubilijatas
užsakydami dovanų siuntinį per
už klubo narius.
Po pamaldų aukštieji svečiai ir daugu
ma tautiečių nuvyko į klubo patalpas iš
kilmingų pietų kun. V. Kamaičio jubiliejui
atžymėti. Prie priekinių klubo durų aukš-

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. Oi 739 8734

Šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos.
RUDENINIS (1) 1969
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro
medžiagos, 3J jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p.
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių.

KAINA £33.0.0.
RUDENINIS (2) 1969
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 3J jardo ang
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių.

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos,
2 sv. ryžių, į sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, J sv. geriamojo šoko
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų, 1 sv. šokolado.

KAINA £10.0.0.
Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau
išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj.
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0.

Mielai pasiunčiame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasi
renka iš mūsų kainoraščio arba užsako, ką pageidauja. Taip
pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius
nuosavus siuntinius.
Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ.

pastatas
tuosius svečius pasitiko klubo pareigūnai,
ir dvi mergaitės viešnioms Balickienei ir
Vilčinskienei įteikė po puokštę gėlių, kaip
padėkos ir kartu džiaugsmo ženklą už jų
atvykimų j šias Manchesterio iškilmes.
Svečiams apžiūrėjus klubo patalpas, visi
buvo paprašyti į klubo salę iškilmingų pie-

Sj^cdtytaju CaidUai
SUMAIŠYTI ADRESAI
Skaitydamas DBLS vicepirmininko P.
Mašalaičio išspausdintąjį raštą „Isteriką
ir logika“, visiškai supratau jo simpatijas
„Laisvajai Lietuvai“. Jis juk yra LAS vie
tininkas. Pateisinu ir jo aukštą stilių su vi
sais nabagais, nurodinėjimais „Europos
Lietuvio" redakcijai išsikabinti Vyt. Alan
to brevijorių, su visais strėlių smaigaliais
į vienybės ardymą. Tai reikštų, kad nėra
argumentų. Bet mano galva niekaip ne
pajėgė suvirškinti, kodėl jis iš viso taip
karštai ėmėsi ginti „Laisvąją Lietuvą“, kai
tam nėra pagrindo.
Jeigu P. Mašalaičiui iš tikro rūpi vie
nybė ir gražus sugyvenimas, tai jis turėtų
būti kur kas bešališkesnis. Jei jis nuolat
skaito „Europos Lietuvį", tai turėjo paste
bėti, kad ligi šiol tas laikraštis niekada nė
vienu neigiamu žodžiu dar nebuvo užka
binęs „Laisvosios Lietuvos“. Bet jeigu jis
skaito ir „Laisvąją Lietuvą“, kuo aš šimtaprocentiškai tikiu, tai šita mūsiškio laik
raščio laikysena jam irgi turėtų būti su
prantama. „Laisvoji Lietuva" leidžiama
JAV. ir ji daugiausia gyvena tuo, kas ana
me žemyne darosi, ir „Europos Lietuvis“
tuo nesirūpino.
Bet jeigu jis skaito ir „Laisvąją Lietu
vą". tai jos Nr. 17 turėjo pastebėti tikrai
isterišką išpuolį prieš kai kuriuos Europos
lietuvius. Ten puolami ir kaltinami tarna
vimu komunizmui kai kurie Vokietijos
jaunimo atstovai (R. E«aliulis, Toerner,

SU CVEIGU IR BOBROVSKlAIS
(2)

RŪTŲ DARŽEI. IS BERLYNE

Po pietų skambinu rašytojo Johaneso
Bobrovskio žmonai. O taip! Ji trupučiukų
mokanti lietuviškai.
— Laba diena, — girdžiu telefono rage
lyje lėtai tariamus žodžius. — Man sunku
kalbėti lietuviškai. Seniai teko... Prieš
trisdešimt metų...'Bet dar prisimenu... Te
lefonu sunku... Atvažiuokite, džiaugsiuos...
Aleksandro aikštėje sėdu į elektrinį trau
kinį ir po geroko pusvalandžio išlipu Fridrichsageno stotelėje. Klausinėju, kaip su
rasti Ahornų (Klevų) alėją. „Tiesiai, tie
siai, rechts, links — ten ir bus Ahornų alė
ja“. Štai pagaliau ir 26-asis namo numeris.
Vėl spaudžiu skambučio mygtuką. Mane
pasitinka apie keturiasdešimt metų am
žiaus šviesiaplaukė moteris — Johana Bobrovska.
— Aš net nemaniau, kad kada nors vėl
kalbėsiu lietuviškai, — kalba ji su nesle
piamu džiaugsmu, sunkiai surasdama tin
kamus lietuviškus žodžius. — Jau trisde
šimt metų praėjo, kai išvažiavom iš Lietu
vos ir šišon gyvenam.
Prisiminiau, kad žodį „šišon" savo raš
tuose dažnai vartojo ir Vydūnas.
— Man tada ėjo dvylikti metai, — tęsia
ji toliau, retkarčiais kalbėdama vokiškai.
— Bet labai gerai prisimenu gimtinę prie
Nemuno. Labai gražios vietos! Tai MoCiškių kaimas, netoli Vilkiškių, Pagėgių ap
skrityje. Prisimenu ir dainas, kurias ten
dainuodavo lietuviai. Bet iš kur jūs sužino
jote apie mano vyrą? Jeigu jis būtų gyvas,
labai džiaugtųsi, sulaukęs svečio iš Lie
tuvos. ..
Aš papasakojau, kad apie jos vyrą suži
nojau iš mūsų laikraščių ir žurnalų, ku
riuose buvo rašoma apie jo paskutinį ro
maną „Lietuviški fortepijonai“ ir „Levine
malūną". O taip! Straipsnį apie „Levino
malūną“, išspausdintą 1966 metais pirma
jame „Pergalės“ numeryje, ji jau skaičiu
si. Bet jai labai patiko šiame žurnale iš
spausdinti J. Degutytės eilėraščiai. Labai

tų. Stalai buvo apkrauti šiltais ir šaltais
užkandžiais. Tuojau klubo pirmininkas VI.
Kupstys paprašė kun. V. Kamaitį palai
minti stalą, ir taip prasidėjo pietūs. Pir
masis jubiliatą sveikino DELS Mancheste
rio skyriaus pirm. Ant. Jaloveckas. Jis su
minėjo, kad kun. V. Kamaitis į Manchesterį atvyko vos įšventintas į kunigus ir čia
pradėjo savo pirmuosius pastoracijos
žingsnius. Kalbėtojas iškėlė jo nuoširdu
mą, kuklumą ir mokėjimą sugyventi su vi
sais. Jis įteikė kun. V. Kamaičiui piniginę
dovaną organizacijų ir visuomenės vardu
ir paprašė V. Balicką tuo pačiu vardu
įteikti jam padėkos lapą. V. Balickas pasi
džiaugė tuo gražiu manchesteriečių gestu,
kad jie moka gerbti vertus asmenis, ir kun.
V. Kamaičio veikla ne tik dvasinėje srity
je. bet ir tautinėje. J. Vilčinskas palinkėjo
kun. V. Kamaičiui geros sveikatos ir to
liau nepailsti savo pareigose ir tautinėj
veikloj. Dar jubiliatą sveikino VI. Kups
tys, P. Mašalaitis. J. Alkis, D. Dainauskas,
O. Ramonienė ir D. Banaitis. Pastarasis
pirma pasveikino aukštuosius svečius iš
Londono rochdaliečių vardu ir prašė ir ateityje nepamiršti manchesteriečių ir tuo
pačiu rochdaliečių. nes, Rochdalės koloni
jai esant mažai, tai neįmanoma padaryti.
Sveikindamas kun. V. Kamaitį, D. Banai
tis pažymėjo, kad ir rochdaliečiai, nors ir
nepriklauso jo pastoracinio darbo parapi
jai. susilaukė iš jo pagalbos ir paguodos.
Kun. V. Kamaitis, dėkodamas visiems
(Nukelta ij 4 psl.)

poetiški. O ypač „Gimtoji kalba", šio eilė
raščio posmus ji mokanti atmintinai.
„Iš kopiĮ šnabždesio su debesim ir pro
švaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta“.
Deklamavo ji šį eilėraštį susijaudinusi,
su vokišku akcentu, bet neužmiršusi nei
Mociškių kaimo, nei lietuviškų dainų. Pas
kui paaiškino, kad ir jos senelis buvo lie
tuvis. Budrus — jo pavardė. Bet save jis
kažkodėl laikė vokiečiu, nors vokiškai ir
pats gerai nemokėjo. Tada daugelis tame
krašte labai lengvai atsisakydavo lietuviš
kos kalbos. Apie tai ir jos vyras rašo ro
mane „Lietuviški fortepijonai“.
Aš paprašiau, kad ji ką nors papasakotų
apie savo vyrą, apie jo kūrybinį darbą.
Jos vyras gimė 1917 metais Tilžėje, gele
žinkeliečio šeimoje. Prieš antrąjį pasaulinį
karą iš ten jis buvo paimtas į reicho tarny
bą. Dar gyvendamas Tilžėje, jis buvo Tau
ragėje. kur matė lietuvišką turgų. Įspū
džius. patirtus šiame turguje, jis aprašė ro
mane „Lietuviškį fortepijonai". Nors čia
rašytojas kalba apie Tilžės turgų, per kurį
ėjo romano herojai, Gavėnas ir Fogtas, ta
čiau iš tikrųjų aprašė Tauragės turgų.
Tuomet J. Bobrovskis iš Tauragės parsive
žė žalią glazūruotą liaudies puodžių darbo
vazelę, apie kurią jis rašo ir romane „Lie
tuviški fortepijonai": „Žėri ji, šviesa ant
puodo šonų. ANT VAZOS SU ŽALIA, pūs
lėta glazūra, ant mėlyno, ratukų motyvu
papuošto ąsočio..."
ši žalia glazūruota vazelė iš Tauragės iš
gyveno visas laiko negandas ir išliko svei
ka. kaip brangus prisiminimas apie Lietu
vą. J. Bobrovska atnešė ją man parodyti:
iš tikrųjų su pūslėta žalia glazūra, kaip ra
šo J. Bobrovskis.
— Aš noriu ją įmūryti į vyro paminklą
jo ir mano giminės atminimui, — paaiški
no ji.
(Bus daugiau)

Macaitytė ir kt.) ir vyresnieji veikėjai
(prof. dr. J. Grinius, V. Banaitis), o dėl
kai kurių (kun. J. Petrošiaus, K. Barėno,
R. Maziliausko, dr. K. Čeginsko) tiesiog
begėdiškai tvirtinama, kad jie užmdzgę ry
šius su čekistais.
Jeigu tokie nepagrįsti puolimai yra pa
triotiškas pasitarnavimas vienybei, tai ta
da aš norėčiau prisipažinti, kad nesupran
tu. kas yra patriotizmas ir kas vienybė.
Tada, aišku, P. Mašalaičio ir mano sąvokų
supratimas baisiai skiriasi, ir mudviems
būtų tuščia svaidytis žodžiais apie lietu
višką vienybę, jei jo ginamasis laikraštis
šmeiš niekuo nenusikaltusius žmones, o
mes čia niekas neturėsim teisės šmeižiko
pavadinti net nervinei ligai apibūdinti
skirtu žodžiu. Niekaip nesutikčiau, kad
šiuo atveju toks pavadinimas yra kažkoks
skaudus įžeidimas, kaip P. Mašalaitis ra
šo, nebent jis galvotų, kad „Laisvoji Lie
tuva“ turi kažkokių ypatingų teisių, kad
jos nesaisto joks padorumas ir kad ji gali
neliečiama pilti žmonėms pamazgas ant
galvos.
Jeigu jis taip galvotų, tai tada visiškai
kitaip atrodytų pats reikalas. Tada galė
čiau tik labai stebėtis.
O šįkart, manyčiau, savo baramąjį ra
šinį jis yra pasiuntęs ne tuo adresu, kur
reikėtų.
S. Baltaragis
DĖL DROŽINIŲ RINKINIO
Europos Lietuvyje, matyt, pasinaudo
jus informacija Aušros Vartų, kuriuos lei
džia Hamburge dek. V. Šarka, išspausdinta
klaidinga žinutė apie Stasio Motuzo dro
žinių „išdovanojimą“. Malonėkite tų klai
dinančią žinutę atitaisyti.
Tiesa yra tokia. Praeitais metais, Lietu
vos nepriklausomybės atsteigimo 50 m. su
kakties proga, norėjau PLB Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenei padovanoti sukaktu
vinį skaičių (50) geresnių drožinių su są
lyga, kad jie būtų laikomi Kr. Valdybos ži
nioje neišdalyti, neišdovanoti. Krašto Val
dyba. dėkodama už vertingą dovaną, dar
gerai nenudžiuvus rašalui ant mano sąly
gų. prašė sutikimo tam tikrais atvejais, kai
atsilanko aukšti garbingi ponai ar mece
natai, leisti vieną ar kitą drožinį padova
noti. Paaiškėjus, kad Kr. Valdyba neįver
tina mano dovanos ir jos paskirties ir no
rėtų drožinius išblaškyti, nors mano no
ras buvo palikti Vokietijos bendruomenei,
kad prireikus vienur kitur būtų galima pa
naudoti, teko nuo pasiūlymo atsiąakyti.
Dovanoti skirtą kokį drožinį, jei Kr. Val
dyba būtų prašiusi, būčiau padirbęs ir už
dyką, jei tokia dovana būtų pasitarnavus
Kr. Valdybai ar gimnazijai. Matydamas,
kaip Vokietijoje vertinamas tas drožinių
rinkinys ir kad jam nėra saugios pastogės,
ryžaus 65 darbus išsiųsti į JAV Amerikos
Lietuvių Kultūros Archyvui-muziejui Putname, kuriuo tėviškai rūpinasi prel. F. Jū
ras. Jis už drožinius apmokėjo.
Toliau toje žinutėje sakoma, kad 60 dro
žinių padovanojau Lietuvos vokiečių na
mams. Gegužės mėn. Lietuvos vokiečių su
važiavimo proga Neheim-Hiusten, organi
zatoriams prašant, savo drožinius buvau
išstatęs N. Hiusten miesto rotušės parodų
skyriuje. Ten jie išbuvo 2 savaites. Atsiim
damas drožinius, vyriausiam suvažiavimo
organizatoriui ir Heimatstube — tėvynės
bakūžės muziejaus steigėjui ir tvarkytojui
Ungar pažadėjau kryžių, simbolizuojantį
pavergtą Lietuvą. Tas kryžius jau ten ir
yra. Kryžius padovanotas ne kažkokiems
vokiečių namams, bet tėvynės bakūžės mu
ziejui. Iš kur atsirado tie padovanoti 60
drožinių, tai man neaišku.
Stasys Motuzas
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PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

MŪSŲ RĖMĖJAI

PALAIDOTAS PLK. B. JAKUTIS
Trečiadienį, spalio 1 d., a. a. pik. B. Jaku
čio kūnas buvo nugabentas į Švč. širdies
bažnyčią Edinburghe.
Sekantį rytą susirinko gražus būrys lie
tuvių iš Edinburgho ir apylinkės, taip pat
iš Glasgovo. Stoneyburn, Galashielo ir kt.
Dalyvavo taip pat škotų, lenkų ir latvių
prietelių.
10 vai. prel. J. Gutauskas atnašavo šv.
Mišias. Po to lietuvių ir anglų kalbomis su
sirinkusiems nupiešė a.a. pik. Jakučio nuo
pelnus lietuvių tautai.
Visi palydėjo velionį į kapines, kartu ir
vietinės parapijos kunigas. Prel. J. Gutaus
kas atliko laidotuvių apeigas ir tarė pasku
tinį atsisveikinimo žodi. Užuojautos buvo
pareikštos šv. Mišių kortelėmis, ir puikūs
vainikai papuošė kapą — nuo latvių visuo
menės Edinburghe, International Club ir
t.t. Bet įspūdingiausias vainikas buvo su
lietuviškais trispalviais kaspinais nuo V.
Balicko. Lietuvos Atstovo Londone.
Teilsisi velionis ramybėje Škotijos žeme
lėje. toli nuo brangios tėvynės Lietuvos.

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar
Britų Europos Laisvės Sąjunga (British
League for European Freedom), glaudžiai Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai
bendradarbiaudama su pavergtųjų tautų buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam
bendruomenių vadovais šiame krašte, skel spausdintam žodžiui paremti: 8 šil. P. Mikbia Pa žergtųjų Tautų savaitę, kuri bus or lovas. 6 šil. M. Ramonas, po 3 šil. K. Dran
ganizuotai minima lapkričio 9-16 dienomis ginis ir J. Čepas.
Manchesteryje, Nottinghame. Bradforde ir
Londone ir į kurią turėtų kaip begalėdami
įsijungti taip pat ir kitų vietų lietuviai. O
DELS TARYBOS NAUJI NARIAI
galimybių įsijungti bus visiems.
Liet. Atgimimo Sąjūdžiui DBLS Tarybo
Pagrindiniai tos savaitės įvykiai, aišku, je atstovaus H. Gasperas, Bradfordo Lietu
daugiausia bus susiję su Londonu.
vių Klubui „Vytis" to klubo pirm. S. Gry
Pirmąją tos savaitės dieną, sekmadienį, bas, Liet. Skautų Sąjungos Anglijos Rajo
lapkričio 9, St. Martin-in-the Fields baž nui — Rajono vadas J. Maslauskas ir Liet.
nyčioje. kuri yra prie Trafalgaro aikštės, Namų Bendrovei — pirm. S. Nenortas.
numatytos pamaldos už komunizmo aukas.
Pamaldų pradžia 3.30 vai. Jas praves te
nykštis vikaras kun. Austen Williams, bet
kviečiami dalyvauti ir originaliausia for
KUN. DR. K. A. MATULAIČIUI. MIC,
ma prie pamaldų prisidėti pavergtųjų tau
J. S.
75 METAI
tų kunigai. Pamaldų metu bažnyčioje at
skiros tautybės dalyvaus su savo vėliavo
Spalio 19 d., sekmadienį, sueina mūsų SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIAVIMAS
mis.
daug kartų buvusiam klebonui 75 metai
Antradienį, lapkričio 11 d. vakare, minė
Rugsėjo 27 d. Anglijos Rajono skautų va
amžiaus.
jimas numatomas Parlamento rūmuose.
dovų suvažiavimas vyko Manchesterio lieTa proga kun. dr. K. A. Matulaitis atna
Minėjimui vadovaus Parlamento atstovai, šaus šv. Mišias 11 vai. ryto, o prieš Mišias tuvių klube.
jame kviečiami dalyvauti pavergtųjų rei bus kalbamas rožinis, kuris prasidės apie
Suvažiavimą atidarė Rajono vadas s. J.
Maslauskas. Darbo prezidiuman išrinkti s.
kalams prijaučiantieji parlamentarai ir pa
10.30 vai.
vergtųjų tautų bendruomenių atstovai.
J. Alkis ir J. Traškienė. Suvažiavimą svei
kino žodžiu LAS vietininkas P. Mašalaitis
Ten bus kalbų, bus rodomas ir filmas iš
DIDELIS KONCERTAS LONDONE
pavergtųjų kraštų.
ir Manchesterio Liet. Soc. klubo pirm. VI.
Savaitė baigiama lapkričio 16 d. (sekma
Londono LAS Skyriaus Valdyba Kariuo Kupstys. raštu — pirmijos pirm. A. Sau
dienį) vakare didžiule demonstracija. Joje menės šventės proga rengia lapkričio 22 d. laites ir Rajono dvasios vad. kun. dr. S.
kviečiamos dalyvauti visos tautybės su sa (šeštadienį), 7.30 vai. vak., Sporto ir Soc. Matulis. MIC.
vo vėliavomis. Laukiama ir tikimasi, kad Klubo salėje, 345A, Victoria Park Rd., E.9,
Rajono vadas s. Maslauskas pateikė me
dalyvaus ko daugiausia jaunimo tautiniais
tinės veiklos pranešimą. Dabar vykstąs vi
KONCERTĄ.
drabužiais, nes norima, kad demonstraci
suotinis LSS suvažiavimas. KorespondenProgramą
išpildys žinomosios solistės V. ciniu būdu jame dalyvauja Anglijos Rajo
jos būtų ir tvarkingos ir įspūdingos.
Tą savaitę bus ir kitokių įvykių ir dar Gasperienė, V. Galbuogytė ir baletininkė no 8 nariai. Vasaros stovykla praėjo gero
J. Vainoriūtė.
bų.
je nuotaikoje. Dr. Vydūno skautų šalpos
Prieš kurį laiką toks koncertas buvo draugija yra išleidusi R. Spalio knygą
Buvo ieškoma Landone tokios lengvai į
akis krintančios vietos, kurioje visą savai Manchesteryje ir praėjo su dideliu pasise „Gatvės berniuko nuotykius“. Kas norėtų
tę galėtų plevėsuoti visų pavergtųjų tauti kimu ir susilaukė gražiausių atsiliepimų. ją užsisakyti, patarpininkaus J. Maslaus
nės vėliavos. Tokios vietos nesuradus, nu Tad niekas nepraleiskite progos jo pasi kas (7 The Crescent, Mayfield, nr. Ash
tarta mažomis tautinėmis vėliavėlėmis ap klausyti ir pasižiūrėti Londone.
bourne, Derby's).
Valdyba
kabinėti sunkvežimį, kuris visą savaitę bus
Dvasios vadovas kun. S. Matulis, negalė
organizacinio komiteto žinioje ir važinės
damas pats dalyvauti, atsiuntė pranešimą
A. BRAZDŽIO RITUALAS
po miestą čia pristatinėdamas kur reikia
raštu.
Spalio 7 dieną Londono miesto centre
atsišaukimus, plakatus ir kita.
Vadeivė G. Valterytė darė pranešimą
Beje, dėl atsišaukimų. Jų atspausdintas Eritanijos ministerė Meno reikalams Je apie seserijos veiklą. S. G. Zinkienė per
milžiniškas kiekis, ir jie gali būti platina nnie Lee atidengė naują 14 pėdų aukščio davė sveikinimus iš Atlanto Rajono „Tra
mi visur, tiek ten. kur savaitė bus organi skulptūrą, kurią sukūrė jaunas lietuvis kų“ stovyklos skautininkės Meilukienės ir
zuotai minima, tiek ir ten. kur tie atsišau skulptorius Antanas Braždys.
buvusios vyr. skautininkės Zailskienės.
Skulptūra yra pavadinta „Ritualas“, pa
kimai pasiaukojusių platintojų dėka pa
Rajono vietininkas A. Jakimavičius pra
jėgs vieni patys veikti gyventojus. Atsi gaminta iš nerūdijančio plieno ir puošia nešė. kad veikia trys vienetai su 55 skau
šaukimų gaus visi ..Europos Lietuvio“ naujų namų fasadą Woolgate House, Ba- tais. Galima būtų ir daugiau skautų turėti,
skaitytojai bent po žiupsnį. Kas gali išpla singhall gatvėje.
jeigu vadovai ir tėvai suprastų skautiško
Apie iškilmingą skulptūros atidengimą auklėjimo reikšmę.
tinti didesnius kiekius, prašom rašyti
pranešė plačiai skaitomas Londono dien
DELS Valdybai.
„Budėkime“ redaktorius V. Ignaitis pra
Dar numatyti ant vokų lipdomi ženklai, raštis „Daily Telegraph".
šė. kad skautiškasis jaunimas pats daugiau
kiti į atlapus segami, o taip pat specialus
rašytų į savo laikraštį. Administratorius s.
KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
laikraštinis lapas, kuris bus platinamas
B. Zinkus dėl ligos negalėjo atvykti. Pagal
Spalio mėn. 26 d. (sekmadienį) bus šven jo raštišką pranešimą, „E'udėkime“ spaus
tarp anglų.
Tą savaitę visiems siūloma rašyti laiš čiama Kristaus Karaliaus Šventė.
dinama 250 egz. Tą darbą jis atlieka vie
Šv. Mišios 11 v. ryto, o 6 vai. vak. prasi nas, padedamas jaunojo Vytenio Zinkaus.
kus Britanijos min. pirm. Wilsonui. Atski
rų tautybių delegacijos tada eis įteikti dės Adoracija, kuri baigsis Eucharistine „Budėkime“ neduoda nuostolio, nes darbas
min. pirmininkui dokumentų, parodančių procesija.
atliekamas iš skautiškos idėjos ir pasiryži
Sov. Sąjungos klastingą politikų, sutarčių
mo. Dalyviai išreiškė padėką redaktoriui ir
PROCESIJA SV. PATRICKO KAPINĖSE administratoriui už jų darbą.
laužymą ir kt.
Tą savaitę jau 27 anglikonų vyskupai
Toliau vyko rinkimai. Į Rajono vadus
Lapkričio 2 d„ sekmadienį, 5 vai. prasi
yra pažadėję remti pamaldas pavergtųjų dės procesija nuo šv. Patricko kapinių kop perrinktas s. Juozas Maslauskas kitiems
intencija. Užmegztas ryšys tuo reikalu su lyčios, kuri eis per visas kapines iki lietu trejiems metams.
katalikų kardinolu Heenanu.
Rajone skautiškų metų užbaigimą jungti
viškų kapinių.
Tą savaitę atskiros tautybės žada savo
su Jaunimo suvažiavimu Bradforde 1969
būstinėse ruošti priėmimus pavergtųjų
m. lapkričio mėn. 1 d.
ŠV. ONOS D-JOS IŠVYKA
tautų draugams —- stiprinti ir megzti pa
Rajono vadas įgaliojamas palaikyti ry
Spalio mėn. 25 d. Moterų šv. Onos Drau
žintis.
gija rengia išvyką į Coventrio Moterų šius su DBLS Taryba.
Dar ne viskas galutinai išsiaiškinta ir „Gražinos" D-jos rengiamą vaidinimą ir
Surengti s. Kazimiero Vaitkevičiaus 10
nuspręsta, kas tos savaitės metu bus da šokius.
metų mirties paminėjimą Derby. Ir ta pro
roma kituose miestuose. Bet tikras daly
ga įteikti LSS atžymėjimą anglų skautinin
kas, kad Nottinghame bus masiškai plati
kui Thomas Roome.
EKSKURSIJA I BRADFORD^
nami atsišaukimai ir nešiojami ženkleliai.
1970 m. vasaros stovykla: buvo plačiai ir
Londono lietuviai rengia išvyką pas labai nuoširdžiai padiskutuota, kur rengti
Manchesteryje lapkričio 16 d. bus žygiuo
jama į miesto rotušę įteikti burmistrui re Bradfordo lietuvius, kur bus minima Lie vasaros stovyklą 1970 metais. Sesės skau
zoliucijos. Po to procesija žygiuos prie Ne tuvos kariuomenės šventė ir vyks Angli tės pareiškė nuomonę, kad stovykla Lietu
žinomojo kario paminklo (Cenotapho). jos Jaunimo Suvažiavimas. Išvykos daly vių Sodyboje nusibodo ir jau kiekvienas
viai galės dalyvauti Kariuomenės Šventės medis žinomas. Bet gale buvo prieita nuo
Gal bus dar ir daugiau įvykių.
Kai paaiškės naujų dalykų, jie bus skel minėjime, kur programą atliks suvažia monės. kad stovykla vyksta Lietuvių So
vęs Anglijos jaunimas. Ta proga bus gali dyboje su pramatytu laiku, kad stovykla
biami laikraštyje.
ma apsilankyti ir Bradfordo Lietuvių klu turėtų prasidėti liepos mėn. 25 d. ir baigtis
be „Vytis“.
rugpiūčio mėn. 2 d.
Iš Londono išvažiuojama šeštadienį, lap
Rajono kasininkas J. Alkis padarė pra
kričio 1 d., 10 vai. ryto nuo Lietuvių baž nešimą apie Rajono kasą, kadangi šis jo
LIETUVOS DVASIOJE
nyčios. Iš Bradfordo išvažiuojama apie 1 pranešimas buvo jau E. L. atspausdintas
Rugsėjo 27 d. vietos ir apylinkių lietu
vai. ryto (sekmadienį, lapkričio 2 d.), grįž
čia nekartojame.
viai paminėjo tautos šventę. Gausiai susi
tama į Londoną apie 7 vai. ryto. Kaina 2
Suvažiavimui patalpas davė arba leido
rinkusiems tautiečiams, kurių tarpe buvo
svarai. Užsirašyti pas S. Kasparą. Baltic
pasinaudoti Manchesterio Lietuvių Socia
matyti apsčiai jaunimo ir svečių kitatau
Stores (Z. Juras) kuo greičiau, kad būtų
linis klubas.
čių, Liet. Jaun. Židinys iš Nottinghame pa
galima žinoti, kokio didumo reikalingas
Suvažiavimą globojo Manchesterio Mai
rodė du lietuviškus filmus, kurie pristatė
autobusas.
ronio ir Živilės Draugovės vadovai A. Ja
liet, jaunimo išeivijoje ir tėvynėje dainas
kimavičius ir Nijolė Kutkutė.
S. K.
ir tautinius šokius. Žiūrovams tokio pobū
SVEČIAI LIETUVIŲ KLEBONIJOJE
džio garsai ir vaizdai buvo pirmiena, už
Paskutiniųjų savaičių bėgyje lietuvių LIETUVIŠKOS PAMALDOS
kuriuos reiškė dėkingumą. Apie Lietuvos
gyvastingumą žodį tarė kun. dr. S. Matu klebonijoje viešėjo ekonomistas Jonas ir NOTTINGHAM — spalio 19 d., 11.15 vai.,
Liet. Židinyje.
Aldona Valavičiai iš Sao Paulo. Brazilija,
lis. MIC.
Minėjimu rūpinosi DBLS sk. ir liet, pa kun. Viktoras Rimšelis, MIC. buvęs JAV DERBY — spalio 19 d., 11 vai., Bridge
Gate.
rapijos reikalų vedėjas P. Dudėnas. Sėk Šv. Kazimiero Marijonų provincijolas, da
mingą loteriją pravesdama, daugiausia rū bar einąs Marijonų vienuolijos patarėjo COVENTRY — spalio 26 d„ 12.45 vai., St.
Elizabeth's. Po pamaldų bus a.a. Edčkaus
pesčio įdėjo O. Vencaitienė. Didžioji pelno pareigas, ir prel. Vytautas Balčiūnas iš
antkapio šventinimas Leamington Spa.
JAV. pakeliui į Romą sustojęs čia.
dalis paskirta Jaun. Židiniui.
NOTTINGHAM
— spalio 26 d., 11.15 vai.,
Sekančią dieną buvo surengtos Lietuvos
Židinyje.
GRĮŽO KINKOS
dvasioje liet, pamaldos.
Trejetą mėnesių praleidę JAV. Romas ir
PARAPIJOS RUDENS BALIUS - ŠOKIAI
PADĖKA
Janina Kinkos grįžo į Angliją.
Jie įvyksta spalio 18 d. York Hali, šo
Širdingiausią lietuvišką ačiū reiškiame
kiams grieš dvi kapelos — viena suaugu
kun. S. Matuliui už atlaikytas šv. Mišias ir
GRĮŽO Iš BERMUDOS
Londono Moterų Šv. Onos Draugijos pir siems. kita jaunimui populiariąją muziką.
palydėjimą į amžino poilsio vietą mūsų
Bilietai jau dabar platinami, ir jų gali
mielos a.a. O. Černiauskienės ir visiems mininkė M. Domidavičienė buvo trejetui
lietuviams, atvykusiems į laidotuves ir iš- mėnesių išvažiavusi į Bermudą aplankyti ma gauti klebonijoje, pas komiteto narius,
reiškusiems mums užuojautą.
savo sūnaus inž. Algio, kuris jau ilgesnis Baltic Stores (Z. Juras), Sporto ir Sociali
nio klubo sekretorių S. Starolį.
Dukra, žentas ir anūkas
laikas ten dirba.
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Manchesterio Liet. Soc. Klubo Valdyba. Revizijos komisija, patikėtiniai ir baro ve
dėjas. Sėdi: A. Kublinskas, J. Dubickas, J. Milaknis, V. Kupstys, K. Murauskas, A.
Kuzmickas. Stovi: D. Jelinskas, K. Steponavičius, A. Jaloveckas, V. Motuzas, S. Sas
nauskas, V. Lipkevičius, L. Pūras, J. Snabaitis, A. Navakas, K. Požėra. A. Rimeikis,
Trūksta S. Lauruvėno ir J. Orento.

Dvi sukaktys
(Atkelta iš 3 psl.)
už sveikinimus, dovanas ir visą tą triukš
mą, sakėsi esąs giliai paveiktas ir sujau
dintas ir nesąs to vertas, bet tik atliekąs
savo pareigas. Be to. jis priminė, kad nesąs
girdėjęs, jog būtų švenčiamas šešiolikos
metų jubiliejus.
Po visų sveikinimų ir linkėjimų prasidė
jo šiaip pasikalbėjimai, na. ir. žinoma, dai
nos.
Po pietų aukštieji Londono svečiai ir
kun. V. Kamaitis buvo išlydėti iš salės ka
tutėmis, ir tuo baigėsi antroji iškilmių
diena.
*
*
*
Suruošimas šių sukakčių minėjimo pa
reikalavo daug darbo ir laiko, bet manchesteriečiai, kai nori, tai gali visi kartu
dirbti ir pasiekti gerų rezultatų. Taip ir
šiuo kartu visi subėgo į krūvą ir, kaip toj
dainelėj „saulė virė, saulė virė, mėnesėlis

kepė“, visi dirbo pagal savo išgales. V.
Kupstys visur bėginėjo ir su visais tarėsi,
jam gelbėjo D. Banaitis,
kuris rū
pinosi oficialiosios dalies pravedimu, D.
Dainauskas — meninės programos paruo
šimu. K. Murauskas ir K. Pažėra — salei
paruošimu ir tvarkos prižiūrėjimu. A.
Šliauteris — susirašinėjimu. J. Milaknis —
dalyvių registravimu pietums, E. Snabaitienė — jubiliatui dovanų rinkimu, M. Na
vickienė, J. Navackienė ir B. Snabaitienė
— užkandžių ir pietų ruošimu. O. Dainauskienė — Londono svečiams pavakarių ruo
šimu. L. Pūras ir A. Kublinskas — specia
laus biuletenio numerio išleidimu. J. Padvoiskis — garsakalbio įrengimu. J. Valiu
kevičienė — sumuštinių gaminimu, ir daug
kiti! asmenų, be kurių paskirtojo darbo ir
laiko vargu ar būtų buvę galima tai pada
ryti.

A. Š.

KVIETIMAS TALKON
Sveikindamas Manchesterio Liet. Soc.,
Klubo vadovybę ir narius, klubo 20 metų
sukakties proga DELS pirm'. J. Vilčinskas
tarp kitko pasakė, kad D. Britanijoje yra
kelios stambesnės lietuvių kolonijos, ku
riose galėtų būti įsteigti savo klubai. Gai
la. kai kur jų nėra. Iš patyrimo žinome,
kad tose kolonijose, kur nėra klubų, savų
namų susirinkti ir pabendrauti, lietuvybės
išlaikymas, o ypač jos ugdymas jaunojoje
kartoje yra labai sunkus.
Manchesterio Liet. Soc. Klubas yra vie
nas iš lietuvybės židinių, kur spiečiasi gan
plačios apylinkės lietuvių kultūrinis ir so
cialinis gyvenimas, kur organizacijos turi
patalpas savo susirinkimams, jaunimas ga
li mokytis, o vyresnieji — jaukioje atmos
feroje praleisti laisvalaikį bei kurti planus
laimingesniam mūsų tėvynės rytojui. Čia
daug pasidarbavo dabartinis klubo pirm.
V. Kupstys. o jaunimo auklėjimo srityje —
D. Dainauskas. Abiems jiems priklauso
ypatinga padėka, nors negalima užmiršti ir
tų. kuriuos čia išvardijo D. Banaitis.
„Atskirai turiu paminėti DBLS Man
chesterio Skyrių, kuris nuolat glaudžiai
bendradarbiauja su klubu. Man atrodo. —
pasakė J. Vilčinskas, — kad kiekvienoje
Anglijos liet, kolonijoje toks bendradar
biavimas tarp klubų ir DBLS skyrių yra
būtinas. Abi organizacijos siekia tų pačių
tikslų, bet viena iš jų — klubas — yra la
biau ekonominio pobūdžio vienetas, tuo
tarpu kai DBLS-ga — visuomeniškai kul
tūrinio. Klubas yra vietinio pobūdžio or
ganizacija, o DBLS — visų D. Eritanijos
lietuvių organizacija, veikianti visame
krašte ir turinti ryšių su mūsų veiksniais
kitose Vakarų pasaulio valstybėse."
Jeigu ir klubas ir DBLS siekia tų pačių
tikslų: lietuvybės išlaikymo kultūrinėje
srityje ir tėvynės išlaisvinimo — politinėje
srityje, tai bendradarbiavimas tarp jų tu
rėtų būti dar tampresnis, negu ligšiol. Su
tokiu šūkiu DBLS Valdyba kreipiasi ne tik

COVENTRY

į Manchesterio lietuvius, bet iitJ. Jdekvienos kitos kolonijos mūsų tautiečius. D.Bri
tanijos Lietuvių Sąjunga kviečia į didelę
talką visus šio krašto lietuvius.
Kaip žinote, pavasarį įvykęs DBLS su
važiavimas priėmė naujus įstatus, pagal
kuriuos (kaip numatyta ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės konstitucijoje) visi D.
Britanijoje gyveną lietuviai gali aktyviai
dalyvauti Sąjungos veikloje. Be to, nuo da
bar DBLS-ga kviečia veiklias liet, organi
zacijas ir ekonominius vienetus (kaip klu
bus) arčiau bendradarbiauti su Sąjunga,
paskiriant nuolatinį atstovą į S-gos Tary
bą. Tas dalyvavimas neuždeda organizaci
joms jokių įpareigojimų. Bet dalyvavimas
Taryboje palengvintų visoms organizaci
joms atlikti visiems naudingus darbus, ku
rių pavieniui negalima atlikti. Toks apsijungimas taip pat parodytų išoriniam pa
sauliui, kad D. Britanijos lietuviai ir pa
saulio lietuviai yra vieningi savo siekiuo
se. O mūsų aukščiausias siekimas, kaip jau
nekartą esame sakę, yra laisva ir nepri
klausoma Lietuva.
Reikia neužmiršti, kad mūsų išeivija,
palikusi tėvynę antrojo pasaulinio karo
metu.
padarė
tai
masiniu
protestu
prieš tėvynės pavergimą. Tuo pačiu ji ta
po svarbiu veiksniu kovoje dėl Lietuvos
laisvės.

Kai už geležinės uždangos viešpatauja
žiauri priespauda, politinė kova dėl tėvy
nės laisvės gali būti vedama tik užsienyje.
Tą mes turime įsisąmoninti ir atitinkamai
veikti. Mūsų ginklas kovoje — mūsų spau
da ir mūsų santykiai su laisvuoju pasau
liu. Išlaikyti nepriklausomą spaudą ir per
duoti laisvajam pasauliui lietuvių tautos
aspiracijas galėsime tik tada, jeigu būsime
vieningi ir dirbsime suglaudę savo gretas.
„Todėl, sveikindamas jus. čia susirinku
sius. — pasakė DBLS pirmininkas. —
kviečiu į tą didžiąją talką. Neužmirškime,
kad vienybėje galybė! Būkite vieningi
Manchesteryje. ir būkime vieningi D. E<ritanijoje. Vieningai siekdami savo tikslo,
anksčiau ar vėliau laimėsime."

„GRAŽINOS“ POBŪVIS
Spalio 25 d., šeštadienį, Coventrio mote
rų draugija „Gražina“ ruošia savo metinį
pobūvį, kuris įvyks Lenkų atsargos karių
klubo salėje, Whitefriars Lane. Coventry.
Programoje: Lietuvių skautų tautinių šo
kių grupė iš Nottinghamo. vadovauja Ele
na Damaševičiūtė, akomponuoja Petras
Viržintas, ir L. Švalkaus vieno veiksmo ko
medija „Metai muša", paruošta vietinių
vaidybos mėgėjų.
Meninės dalies pradžia 7 vai. (punktua
liai).
Po to šokiai. Gros E. Dragūno orkestras
iki 1 vai. nakties. Svečiai bus pavaišinti
rengėjų pagamintais užkandžiais.
Salė atidaroma svečiams 6 vai. vak.
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