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VYSK, A. L. DEKSNYS ROMUVOJE fasauus aplink mus
Ilgai lauktasis svečias pagaliau atvyko. 

Spalio 25 d. Romuvoje buvo pasitiktas Va
karų Europos lietuvių katalikų ganytojas 
vysk. dr. Antanas Liudvikas Deksnys. Sie
lovados direktoriaus prel. dr. Jono Avižos 
valia šis vizitas neturėjo reikšti vien tik 
vyskupo apsilankymo Vasario 16 gimnazi
joje, o tai turėjo būti jo centrinis susitiki
mas su visais V. Vokietijos lietuviais. Už 
tai ir uždaras vien gimnazijos parengimas 
tebuvo trumputis — vyskupas išgėrė kavą 
kartu su gimnazijos mokomuoju, adminis
traciniu ir ūkiniu personalu, kur direkto
rius jam pristatė visus darbuotojus. Kitą 
dieną, prieš pat išvykdamas, ganytojas 
perėjo abudu — mergaičių ii- berniukų — 
bendrabučius, susipažindamas su mokslei
viais ir jų gyvenimo sąlygomis.

Oficialusis vyskupo pasveikinimas
Didžioji dviejų dienų laiko dalis buvo 

užpildyta platesnio masto susitikimais, 
šeštadienį. 17 vai., aukštasis svečias buvo 
pagerbtas Romuvos salėje, kur buvo su
važiavęs nemažas skaičius lietuvių iš įvai
rių V. Vokietijos vietovių. Sveikintojų eilę 
pradėjo namų šeimininkas — Vasario 16 
gimnazijos direktorius ir jos kuratorijos 
pirmininkas Vincas Natkevičius. Jis pri
statė savo vadovaujamąją įstaigą, kaip 
kultūros ir lietuvybės židinį bei lietuviško
sios veiklos centrą. Pranešęs, kad šiuo me
tu iš 82 gimnazijos mokinių katalikų yra 
60, o kiti 22 evangelikai, direktorius sumi
nėjo, kad anksčiau būdavę 100 ir net dau
giau. Toks žymus skaičiaus sumažėjimas 
esąs Damoklo kardas, gresiąs ir Vasario 
16 gimnazijai JAV-bių lietuvių pranciško
nų gimnazijos, Putnamo seselių bendrabu
čio ir Italijos lietuvių saleziečių progimna
zijos likimu. Nuo visų lietuvių ryžto pri
klausanti tolimesnė gimnazijos dalia. Tai 
geras ženklas, kad naujasis ganytojas yra 
pedagogikos mokslų daktaras. Jo veikla

Septynios DIENOS
Suskilo Indijos valdantieji

Indiją valdančios Kongreso partijos dar
bo komitetas suskilo.

11 komiteto narių atsisakė būti vado
vaujami min. pirmininkės Gandi ir pradė
jo nepriklausomai tvarkytis. Kiti 10 narių 
pripažįsta Gandi savo vadove.

Abi grupės nori patraukti į savo pusę 
savo partijos parlamento narius. Spėja
ma, kad tokia padėtis gali priversti paleis
ti parlamentą ir skelbti naujus rinkimus.

Pasitikėjimas prezidentui
Tunise prezidentu vėl išrinktas Bourgui- 

ba.
Jis toms pareigoms išrinktas dabar tre

čią kartą penkeriems metams.

Paliaubos Libane
Palestiniečių partizanų ir Libano kariuo

menės vadai nutarė sustabdyti kovas.
Libano vyriausybė sutinka duoti didesnę 

judėjimo laisvę palestiniečiams partiza
nams, kurie vykdo Izraelio puolimus.

Vokietija sutiktų su sąlyga
Vakarų Vokietijos vyriausybė atsargiai 

sutiko Varšuvos pakto (sovietinių) kraštų 
pasiūlymą tartis Europos saugumo klausi
mais.

Vokietija norėtų, kad tokiai konferenci
jai būtų gerai pasiruošta.

Kinija ir Jugoslavija
Dar šių metų pradžioje Mao Cetungas 

buvo pradėjęs gerinti santykius su Jugo
slavija.

Dabar Jugoslavijos dienraštis Borba ra
šo, kad Kinija platina atsišaukimus, ku
riuose jugoslavai skatinami nuversti savo 
vyriausybę. Ypač puolamas prez. Tito.

Pavojus kandidatams
Po dr. M. L. Kingo ir senatoriaus R. Ke- 

nnedžio nužudymo sudarytoji komisija 
priėjo išvados, kad JAV, kol vyksta įvai
rios riaušės, krašto prezidentams ir kandi
datams į prezidentus didėja pavojus būti 
nužudytiems.

Komisija siūlo jiems mažiau maišytis 
tarp žmonių ir dažniau naudotis televizija.

Statistikos parodymai
Britanijoje penkeriems metams buvo su

stabdytas mirtimi baudžiąs įstatymas. Tam 
laikotarpiui baigiantis, imama svarstyti, ar 
vėl bus grąžinta mirties bausmė.

Vidaus reikalų ministerijos sudarytoji 
paskutiniųjų metų statistika rodytų, kad 
krašte nedaugėja nusikaltimų, už kuriuos 
būtų galima pritaikyti mirties bausmę.

Kini. BRONIUS LIUB1NAS

ir patirtis pagelbės gimnazijai gyvuoti. To
liau kalbėjo, kad gimnazijoje religija dės
toma lietuviškai, kad per visą gimnazijos 
gyvavimo laiką neturėta religinių konflik
tų su mokiniais, kad nė vienas nėra atsi
sakęs eiti į religijos pamokas. Direktoriaus 
kalbą apvainikavo mokinių meninis pasi
rodymas. Rūta Kūnaitė padeklamavo Vik
toro Šimaičio Gražią šalį, o Angelika Vil- 
činskaitė Bernardo Brazdžionio Benamio 
maldą. Mažieji sušoko Kalvelį ir Suktinį, 
o didžiosios mergaitės Kepurinę. Už eilė
raščius ir šokius atsakinga mok. Eliza Ta
mošaitienė. Ant galo Kazio Motgabio va
dovaujamas choras sudainavo 3 dainas: 
Kui- girios žaliuoja, Pirmyn į kovą ir Kur 
bėga Šešupė.

Tada gimnazijos kapeliono pareigas ei
nąs kun. Stasys Šileika perėmė vadovauti 
iškilmei, geriau sakant, pristatinėti sekan
čius kalbėtojus. Jų eilę pradėjo Sielovados 
direktorius prel. dr. Jonas Aviža. Jis pa
reiškė džiaugsmą, kad pagaliau laukimo 
tarpas baigėsi, ir prašė vyskupą perduoti 
padėką ir pagarbą šv. Tėvui. Vyskupas at
einąs pas mus Kristaus vardu, jis yra dva
sinių vertybių nešėjas, tiesos ir meilės 
apaštalas. Visiems reikia dvasinio sutvir
tinimo, kad būtų galima išlikti ištikimais 
tikėjimui ir lietuviškumui. Sveikino lietu
vių kunigų Vokietijoje vardu, reikšdamas 
viltį, kad šis susitikimas būsianti gera pra
džia bendro darbo.

Evangelikų vardu kalbėjo jų kunigas 
Juozas Urdzė. Jis perdavė senjoro kun. A. 
Kelerio ir Evangelikų Bažnyčios tarybos 
sveikinimus ir linkėjimus, pradedant šven
tąjį darbą Vokietijoje. Pabrėžė, kad šimt
mečių eigoje evangelikai ir katalikai ieš
kojo, kas juos vienus nuo kitų skiria, o da
bar ieško, kas jungia, ieško bendro kelio. 
Bendrasis kelias gi yra tas, kuris apie sa-

Pritariama prezidento politikai
Prez. Niksonas pasakė kalbą, kurioje nu

švietė Vietnamo karo klausimą.
Iš jo kalbos aiškėja, kokių priemonių 

JAV buvo ėmusios karui baigti. Pasitari
mai su šiaurės Vietnamu kol kas niekuo 
neprisidėjo prie taikos. Bet ir toliau bus 
bandoma tartis.

Kai pasitarimai yra nesėkmingi, JAV 
vykdo užsimojimą palaipsniui atitraukti 
savo kariuomenę ir palikti kovoti vietna
miečius vienus.

Kareivio atlyginimas
Prancūzija susirūpinusi, kaip čia pada

ryti, kad būtų galima pakelti kareivio at
lyginimą. Dabar kareivis gauna 15 frankų 
mėnesiui ir už juos galėtų eilinėje kavinė
je nusipirkti 15 puodukų kavos. Patrigu
binus atlyginimą, prisidėtų metams 100 
mil. frankų išlaidų.

Belgų kareivis gauna dvigubai tiek, kiek 
prancūzas, o vokietis devynis kartus tiek.

Šnipinėjo Rumunijai
Prancūzų policija suėmė šešis prancū

zus ir rumuną, kurie kaltinami šnipinėję 
Rumunijai.

Kai kurie suimtųjų yra dirbę Prancūzi
jos atstovybėse, o vienas prancūzų kontr
žvalgyboje.

Nesusipratimas dėl Slepcovo
„Pravda“ pakaltino britus, kad jie areš

tavę sovietų prekybinės delegacijos parei
gūną Slepcovą.

Britai po to paskelbė, kad jis pasiprašė 
politinio prieglobsčio ir atsisakė kalbėtis 
su sovietų konsulu.

Nigerija pasiruošusi
Tarp Nigerijos ir nuo jos atsiskyrusios 

Biafros karas buvo aprimęs — tarpininkai 
stengėsi suvesti abi puses tartis.

Bet dabar jau tikima, kad Nigerija pra
dės rudeninį puolimą, nes su Biafrą val
dančiu gen. Ojukwu nesą galima tartis.

Didvyris ore
Italijoje suimtas itališkos kilmės 20 m. 

amžiaus JAV armijos kapralas, Vietnamo 
karo didvyris Minichiello, kuris privertė 
keleivinį amerikiečių lėktuvą, su sustoji
mais pasiimti kuro, atskristi iki Romos — 
apie 7.000 mylių.

Tuo tarpu 6 amerikiečiai, kurie įtariami 
nuvarę lėktuvus į Kubą, grįžo namo ir pa
sidavė, nors už piratystę ore ir žmonių- 
keleivių pagrobimą jie gali būti nuteisti 
mirti. 

ve galėjo sakyti „Aš esu kelias“ — Kris
tus. Linki, kad lietuviai evangelikai ir ka
talikai bendrai eitų šiuo vienu keliu. Pra
šo vyskupą inspiracijų ir praktiškų patari
mų.

Vokietijos LB valdybos pirmininkas inž. 
Jonas K. Valiūnas trumpai apžvelgė Bend
ruomenės veiklą, jos rūpesčius bei laimė
jimus, ypač pabrėždamas, kad lietuviškoji 
dvasiškija Bendruomenės gyvenime yra la
bai pozityviai aktyvi. Reiškė viltį, kad vys
kupo patyrimas bus gera pagalba ir Bend
ruomenėje.

Katalikų pasauliečių tarybų vardu kal
bėjo dr. Jonas Norkaitis. Jis atkreipė dė
mesį į pasaulyje vykstančią pasaulėžiūrų 
rivalizaciją, kur krikščionybė neturi dau
gumos. Katalikybėje pasiliekantieji žmo
nės nori būti jos aktyviais nariais, o ne tik 
stebėtojais. Priminė šv. Kazimiero kolegi
ją Romoje, kuri galėtų tapti lietuvių kata
likų kultūriniu centru. Priminė taip pat 
lietuvių vidaus kovas, kurių niekuomet ne
trūko.

Gimnazijoje veikiančių jaunimo organi
zacijų vardu sveikino moksleiviai Petras 
Veršelis ir Irma Dilbaitė — skautų, Ričar
das Palavinskas — ateitininkų, o mokyto
jas Fr. J. Skėrys—evangelikų jaunimo ra
telio vardu.

Tarė žodį taip pat Romuvos LB apylin
kės pirmininkas vyr. mok. Saliamonas An
tanaitis, primindamas tragišką gimnazijos 
kapeliono ir Romuvos apylinkės vadovy
bės nario kun. Jono Riaubūno dingimą.

Vysk. A. L. Deksnio kalba
Garbusis ganytojas tarė žodį paskutinis. 

Jis pareiškė, kad labai laukęs šios dienos 
ir valandos, kada galėsiąs būti Romuvoje, 
kuri yra vienas svarbiausiųjų židinių mū
sų išeivijoje. Džiugina jį, kad čia yra vie
nybė tarp visų pažiūrų, kad ruošiamas jau
nimas lietuviškai galvoti. Tai židinys, kuris 
neturi užgesti. Be židinių, jungiančių visus 
į vieną, maža tauta išnyks. Iš viso pasaulio 
lietuviai žvelgia į šį židinį viltingai. Pats 
gyvendamas Mississipi slėnyje, žinojęs 
apie Romuvą prie Reino. Su įdomumu skai
tęs Romuvos pirkimui aukotojų lentą, kur 
aukščiausioje vietoje stovi Šveicarija. Tas 
pats inž. J. Stankus, kuris Šveicarijoje su
organizavo didžiulę sumą Romuvai pirkti, 
yra padėjęs pastatyti lietuvių bažnyčią jo 
buvusioje parapijoje East St. Louis. Iš 
šio židinio laukiąs, kad atsirastų taip pat 
pašaukimų į kunigus ir vienuoles. Kuni
gas yra jungiantis vadas, dirbąs kartu re
liginėje ir tautinėje srityse. Džiaugiasi jau
nimo sveikinimais, nes pats buvęs ir skau
tas. Ateitininkai davę idealą ir atvedę į 
kunigų seminariją, skautai išmokę prak
tiškų dalykų. Ypač malonūs evangelikų 
sveikinimai. Ekumenizmo dvasioje darba
vęsis jau daugiau kaip prieš 30 metų Bir
žuose. Ten ypačiai gerą kontaktą turėjęs 
su kun. Neimanu. Galiausiai sakė džiau
giąsis galįs būti arti žmonių, išryškino pa
sauliečių reikšmę Bažnyčioje, kurie juk 
sudarą jos pagrindą. Baigdamas priminė, 
kad lietuviai tėvynėje į mus žiūri kaip į 
avangardą, kuris kuria dvasią ir dirba už 
Lietuvą. Paskutiniai žodžiai: „Lietuviu esu 
gimęs ir lietuviu noriu mirti!“

Kunigų posėdis su vyskupu
Į iškilmes buvo suvažiavę 14 kunigų — 

12 iš Vokietijos ir po 1 iš Italijos ir Argen
tinos. Sielovados direktorius šeštadienio 
vakare juos visus sukvietė posėdžiui susi
pažinti su vyskupu. Kokios nors paruoštos 
programos nebuvo. Vysk. Deksnys pareiš
kė visų pavardes jau žinojęs būdamas 
JAV-se, o dabar džiaugiasi, kad teks bend
radarbiauti. Nemanąs įvesti didelių pakei
timų. Jam priklauso visi Europos kraštai, 
ir teks paplanuoti kartu su visais Sielova
dą direktoriais. Laukiąs sugestijų iš visų. 
Pastoracijoj skaitąs esminiu dalyku, kad 
būtų aplankomas kiekvienas žmogus, nes 
tada jaučiasi visi pašaukti į bendrą darbą. 
Iškėlė pašaukimų kunigystėn klausimą. 
Lazdos nesivežiosiąs, o tik nuoširdumą. 
Nėra toks laikas, kad būtų galima veikti 
įsakymais. Reikia susitarti. Pastoracija tu
ri eiti ranka rankon su lietuvybe. Bad 
Woerishofeną palaikysiąs. Galvojąs apie 
bendrą leidinėlį, nors ir ne periodinį.

Kunigai iškėlė eilę klausimų, pvz., kada 
bus sukviestas studijinis kunigų suvažia
vimas, kokia eile vyskupas lankysiąs ko
lonijas. Sutarta suvažiuoti studijoms 1970 
m. kovo 29 d. ir išbūti visą savaitę Bad 
Woerishofene. Kolonijų lankymą teksią 
kruopščiai suplanuoti, kad nebūtų berei
kalingo energijos eikvojimo. Prel. Aviža 
pasakė, kad jo sąrašuose esą netoli 5.000 
lietuvių katalikų Vokietijoje. Baigiant dar 
prisimintas kun. Jonas Riaubūnas. kurio

VOKIETIJA IR REFORMOS
Apskritai šnekant, Vakarų Vokietija ge

rai gyvena, bent iš paviršiaus taip atrodo. 
Jeigu nėra bedarbių, dar net tarpais trūks
ta darbininkų, tai gyvenimas turi būti ge
ras. Tur būt, tokio gyvenimo išraiška rei
kia laikyti ir naujosios vyriausybės pirmą
jį visur dėmesio susilaukusį žingsnį — vo
kiškos markės pabranginimą, nors tas 
klausimas irgi yra sudėtingesnis negu at
rodo.

Iš tiesų gal ir Vokietijos padėčiai apibū
dinti visiškai tiktų priežodis: ten gera, kur 
mūsų nėra. Kai iš tolo žiūrime, tai gera, 
kad nėra bedarbių, kad pinigas stiprus. O 
kai ima kalbėti iš arčiau pažįstantieji pa
dėtį, tai matyti, kad ir Vokietijoje yra tai
sytinų dalykų. Po karo kraštas atsistatė iš 
dalies amerikiečių globos dėka, paskui vi
sokiam ekonominiam stiprėjimui, be abe
jo, įtakos turėjo Europos Ekonominės Ben
druomenės sudarymas, bet kai valdymo 
vadžios tiek ilgai išbuvo vienos partijos 
rankose, tai kai kurios sritys maždaug pra
dėjo rūdyti, kaip ir stovintis vanduo. Apsi- 
sėdėjusios valdžios juk turi natūralų pa
linkimą po ilgų metų pereiti į rutiną, pra
dėti galvoti, kad iš tiesų viskas gerai ir 
nėra jokio gyvo reikalo ką nors taisyti ar 
reformuoti.

Vokietijos gyventojai, pasirodo, norėtų 
pasikeitimų ir reformų, dėl to rinkimuose 
ir sudarė sąlygas ateiti į priekį po karo sa
varankiškai dar nevaldžiusiai partijai. 
Taip, anąkart esame minėję, kad socialde
mokratai valdo ne vieni ir negalės vykdyti 
didesnių reformų viduje. Bet gal jiems ir 
susidarys sąlygos daugiau gyventojų pa
tenkinti.

Socialinės srities reformų Vokietija, sa
ko, tikrai būtų reikalinga. Bedarbių nėra 
— gerai. Bet apie pusė visų krašto darbi
ninkų uždirba vos tik truputėlį daugiau 
negu oficialiai nustatytasis žemiausias at
lyginimas. Tų maža uždirbančiųjų akys, 
aišku, krypsta į didelius atlyginimus gau
nančius, kurie nejaučia didesnės mokes
čių naštos, kaip, pavyzdžiui, Britanijoje. 
Tikriausia, pajuokauti norėdamas ir dėl to 
perdėdamas reformų šalininkas ir pasakęs, 
kad vienintelis tikras mokesčių mokėtojas 
esąs šoferis, geriausios markės automobi
liu vežiojus turtingą savininką.

Reformos esančios reikalingos, deja, ne 
vien tik tokios, kurios palengvintų pragy
venimą dabar labai maža teuždirbantiems. 
Jeigu pensininkas skundžiasi, kad gerovė 
ėjo pro tokius kaip jis ir nuėjo ir juos pa
liko ir užmiršo, tai šitai gal ir galima bent 
pusėtinai pataisyti. Žmonės, pasirodo, yra 
ištroškę ir kitokių, daugiau dvasinės sri
ties bandymų ir reformų. Vokietija dar 
nėra pasivijusi JA Valstybių, bet abu tie 
kraštai turi nemaža panašumų. Panašios 
abiejų kraštų bėdos ir blogybės, tik toks 
skirtumas, kad Vokietijai nereikia rūpin
tis Vietnamu ir kovoti viduje su negrais. 
Dar ko Vokietijoje, atrodo, nėra tai vadi
namųjų hipių, kurių daugėjimas kai ku
riems didiesiems kraštams jau pradeda su
daryti ir moralinių ir socialinių rūpesčių.

Šiaip kraštas yra apimtas visokių turtin
go krašto „ligų“ — žydi populiarioji kul
tūra, visi pagal savo kišenes vaikosi ma
das, visi uždirbamąjį pinigą keičia į pre
kes. Eet visi ir dirba. Darbininkų vaikai, 
sulaukę 14 m. amžiaus, eina ne j universi
tetus, bet į darbovietes, nors studentų 
kraštas turi apie 300.000.

Aišku, kad ir darbininkų vaikams turė
tų būti sudarytos sąlygos siekti mokslo. 
Bet ir mokyklų nebepakanka — jos per- 

vėl ieškoma. Dalyvaują saleziečiai primi
nė, kad ten per vienerius metus žuvę dar 
2 asmenys.

Sutvirtinimo sakramentas
Sekmadienį, spalio 26 d., per Kristaus 

Karaliaus šventę, vysk. A. L. Deksnys su
teikė Sutvirtinimo sakramentą 32 lietu
viukams. 18 Vasario 16 gimnazistų, o kiti 
iš įvairių Vokietijos vietų suvažiavę, spe
cialiai šiam tikslui. Iškilmingas Mišias kar
tu su vyskupu laikė 11 kunigų. Dviejuose 
pamoksluose ganytojas iškėlė Sutvirtini
mo sakramento reikšmę ir Kristaus Kara
liaus šventės prasmę mūsų dienose.

Tolimesni vyskupo keliai
Iš Romuvos vysk. Deksnys užsuko Ben- 

sheime pas Vokietijos LB valdybos pirmi
ninką inž. Joną K. Valiūną su šeima ir Die- 
burge pas tėv. Alfonsą Bernatonį, OFM 
Cap. Kitą dieną kartu su juo aplankė 
Mainzo vyskupą dr. Herman Volk, kur ap
tarė lietuvių katalikų pastoracijos reikalus 
Mainzo vyskupijoje. Mainze vysk. Deks
nys dar aplankė ligoninėje po širdies in
farkto gulintį savanorį kūrėją ats. maj. J. 
Kriščiūną jo 70 metų amžiaus išvakarėse. 
Tada tiesiai į Bad Woerishofen. (ELI) 

grūstos. Turėtų būti imamasi priemonių 
aptvarkyti visokiems neigiamiems įpro
čiams, kurie kaip taisyklė lydi turtingųjų 
kraštų visuomenę ir daro neigiamos įtakos 
jaunimui. Tokiems dalykams reikia mosto, 
kad visuomenė išsimuštų iš rutinos. Mano
ma, kad tokį mostą galės parodyti Willys 
Brandtas, kuris jau dabar lyginamas su 
buvusiu JAV prezidentu Johnu Kennedžiu.

SENSACIJOS UŽ PINIGĄ
Kai vokiečių okupacijos metais spaudo

je buvo atviriau pakalbėta apie mūsų di
dįjį Maironį, kai kas užsirūstino ir pradėjo 
bartis. Maironis per didelis, tie užsirūsti
nę sakė, kad būtų galima jį žeminti ir kal
bėti, kurioms moterims jis skyrė eilėraš
čius.

Mūsų spaudoje tas visas ginčas, palygin
ti, buvo pakankamai nekaltas. Didžiuo
siuose kraštuose reikalai visiškai kitaip at
rodo. Čia visoks purvas per jėgą keliamas 
per spaudą į viršų, šitaip gal ir čia nebū
tų, jeigu ne pinigas.

Neseniai nemaža triukšmo Britanijoje 
sukėlė savaitraščio „News of the World“ 
pranešimas, kad bus pradėta spausdinti 
merginos Keeler istorija, kaip ji priiminė
jo ministerius ir kitokius aukštesniosios 
visuomenės atstovus. Istorija jau kelerių 
metų senumo. Ji plačiai jau buvo spaudo
je pasakota, kai anuomet vyko teismas ir 
vienas ministeris turėjo pasitraukti. Bet 
dabar, matyt, su kieno pagalba mergina 
parašė atsiminimus su visokiomis smulk
menomis, laikraštis jai sumokėjo keliasde
šimt tūkstančių, norėdamas patraukti tuo 
būdu tam tikros rūšies skaitytojų. Pasiro
do, laikraščiui pasisekė — pakilo ar ne 
pusmilijoniu tiražas. Spaudos taryba pa
smerkė laikraštį, kuris vis tiek ir toliau 
spausdina tuos atsiminimus. Reikalas toks, 
kad atsiminimuose iš naujo judinama bu
vusio ministerio reikalas ir kitų jau pri
miršta praeitis.

Prancūzijoje prieš keletą metų mirė 
Piaf, išgarsėjusi populiariomis dainomis. 
Tikra ar tariamoji jos giminaitė dabar iš- 
leisdino apie ją knygą, kurios prancūziš
kos laidos tuojau pat išpirkta daugiau kaip 
ketvirtis milijono. Netrukus knyga išeis 
devyniomis kitomis kalbomis. Knygai se
kasi,, nes tai sensacija, joje surašyta- dau
gybė dainininkės kavalierių, kurių dalis — 
plačiai žinomi žmonės. Kai kurie paliestų
jų grasina teismu ar kelias bylas, ir tai, 
aišku, dar labiau padeda knygai plisti. O 
knyga plinta ir neša pinigą leidyklai ir au
torei.

Dar vienas naujas atsitikimas — Biggs 
atsiminimai. Biggs buvo 30 metų nuteistas 
didžiojoje traukinio apiplėšimo byloje Bri
tanijoje, bet pabėgo iš kalėjimo ir dabar 
gaudomas Australijoje ir, greičiausia, bus 
pagautas. Bet laikraštis sutarė su jo žmo
na, kad ji už keliasdešimt tūkstančių sva
rų parašytų savo atsiminimus. Taip, tie at
siminimai jau spausdinami.

Tokių sensacingų istorijų yra daug, ir 
spauda gaudo jas, kaip brangenybę. Dėl to 
nuolat pasiginčijama, ir nuomonės išsiski
ria. Laikraščiai, kurie tokius dalykus 
spausdina, savo pozicijas gina. Kiti galvo
ja, kad nedora iš visokių seksualinių nusi
žengimų ir nusikaltimus idealizuojant da
rytis pinigą.

S. Baltaragis

LANKĖSI VYSK. DR. A. DEKSNYS
Lampetheim - Huettenfelde, Vasario 16 

gimnazijoje, lankėsi vyskupas dr. A. Deks
nys. Tai buvo spalio 25 d. Vyskupas sek
madienį su 11 savo kunigų atlaikė lietu
viškai Mišias ir suteikė ganytojišką palai
minimą. Tuo pasinaudojo daugelis mūsų 
tautiečių.

(Iš „Aušros Vartai“)

K. ČIBIRO STRAIPSNIS 
URUGVAJAUS SPAUDOJ

Spalio 2 d. Montevideo (Urugvajaus) 
dienraštis EL DIARIO ESPANOL įdėjo C. 
C. (K. Čibiro) straipsnį „Istorija (papasa
kojimas) apie imperializmus“. Tai labai 
gyvai pateikta Stalino-Hitlerio (arba Mo- 
lotovo-Ribbentropo) 1939 metų sąmokslo 
dokumentacija, rodanti, kaip diktatoriai 
sutarė pradėti karą ir pasidalinti Europą. 
Tarp ko kita, straipsnyje cituojamas mask- 
vinio laikraščio Literaturnaja Gazeta šių 
metų rugsėjo 18 dienos teisinimasis, anot 
kurio susitarti su Vokietija to meto aplin
kybėse buvę neišvengiama ir tai buvę pa
daryta vadovaujantis šalies interesais. Ir 
čia pat nurodo, kad „Literaturnaja Gaze
ta“ nutylėjo slaptuosius susitarimo prie
dus, kurie straipsnyje plačiai cituojami, o 
tie slapti priedai kaip tik ir parodo, kokiais 
„šalies interesais“ sąmokslininkai vadova
vosi. (E)

1
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DVIGUBAS MASTAS
R. E. Maziliauskas net dviem straips

niais atsiliepė i pora mano mestųjų minčių 
dėl „Aidų" ir „Metmenų" tam tikro artėji
mo ir dėl to. kad tuose žurnaluose, ypač 
antrajame, jau beveik reikalingi akiniai, 
kai ieškome pasisakymų apie svetur išėju
sias knygas, o apie Lietuvoje išleistąsias 
ir plika akim gali matyti.

Rašydamas apie tuos žurnalus, tiesa, ne
aptariau liberalizmo. Man ir pačiam aišku, 
kad nedera grupuoti ar lyginti nevienarū- 
šių sąvokų. O jei drįsau tai daryti, kalbė
damas apie katalikus ir liberalus, tai ne iš 
noro klaidinti, o iš įsitikinimo, kad šiuo 
mano aptartuoju žurnalų atveju reikalas 
susijęs su žmogaus dvasia, su jo pasaulė
žvalga, su tam tikru nusiteikimu. Nors 
„Aidus" redaguoja ir liberalus katalikas, 
bet žurnalas vis tiek tebėra katalikiškas. O 
liberališkieji „Metmenys" irgi turi savo to
ną, kuris apjungia jų bendradarbius. Apie 
ūkinį liberalizmą man nė į galvą nebuvo 
atėję kalbėti.

Bet man rodos, kad tie abu žurnalai pas
taruoju metu yra ypač suartėję savo po
žiūriu i kultūros dalykus. Jie abu pasinau
doja net ir tais pačiais bendradarbiais, ku
rie, .sakyčiau, duoda toną ir tam vis aki
vaizdžiau matomam požiūriui: čia viskas 
niekai, nebeverta dėmesio, o ten sukuriami 
daiktai, kuriuos aptarinėjant vaikščiotina 
ant pirštų, kaip apie pačius švenčiausius 
dalykus. Man tai labiausiai ir rūpėjo, kai 
rašiau apie tuos žurnalus. Tačiau jeigu me
čiau tik mintį, remdamasis vien įspūdžiu, 
o ne pateikdamas smulkių įrodymų, tai 
greičiau gailėdamasis laikraščio skaityto
jų, kurių daugumai visokios literatūrinės 
detalės būtų varginantis maistas.

R. E. Maziliauskas norėtų įrodymų 
(nors pats, pavyzdžiui, kalbėdamas apie 
tarybinės ir netarybinės lietuvių literatū
ros vienumą, manęs neįtikino). Duokime 
jų. Žinoma, jeigu R. E. Maziliauskui priei
nami „Metmenys“, įrodymų jis ir pats ga
lėjo susirasti ir kaip tik tokių, kurie pa
tvirtintų mano teigimą. Pavyzdžiui, jeigu 
jis žvilgterėtų į „Metmenų“ Nr. 8, išėjusį 
1964 m., tai pamatytų, kad ten skirtos at
skiros recenzijos M. Katiliškio, J. Švabai- 
tės ir L. Švedo knygoms, išėjusioms užsie
niuose. Iš to numerio nematyti dar nė kva
po, kad Lietuvoje iš viso išeidinėtų kokios 
nors knygos. Tokie buvo laikai, tokia lai
kysena. Tur būt, su ano meto nusiteikimais 
visiškai derinosi ir tame numeryje išspaus
dintasis aštresnis kritiškas pasisakymas 
dėl Jevtušenkos poezijos.

Vėlesniuose numeriuose įsivedama nau
jovė — svetur išėjusios knygos trumpai 
aptariamos metinėje apžvalgoje, išskyrus 
vieną kitą retoką atsitikimą, kai kuri nors 
recenzento dėmesio nusipelniusi knyga su
silaukia ir atskiro straipsnio.

Kadangi apie „Metmenis“ grupuojasi 
tam tikrų nusiteikimų žmonės, tai žurna
las turi savo mylimuosius ir šventuosius, 
kaip ir visos srovės. Nors ir labai keista, 
kartais net ir tų mylimųjų knygos paten
ka tik į bendrąją apžvalgą (pvz„ Liūnės 
Sutemos knyga „Bevardė šalis“, kuri vė
liau dažnai kur cituojama ir minima, kaip 
vienas iškiliausių poezijos reiškinių).

Knygų iš Lietuvos vertinimas pradėjo 
ateiti į „Metmenis“ tik pastaraisiais me
tais. Iš pradžių tas vertinimas buvo kritiš
kas, politiškai pasūdyias. Ilgainiui politinė 
druska buvo išjungta iš apyvartos, ir, va, 
atsitiko tai, kas mane privertė pasidaryti 
nelinksmas išvadas. Štai žvilgterėkime į 
„Metmenų“ Nr. 16. Ten paskirta nemaža 
puslapių ne tik pristatyti skaitytojams Lie
tuvoje išėjusiam A. Bieliausko „Kauno ro
manui", bet ir apginti nuo svetur apie jį 

rašiusių kritikų. Ar čia kas nors bloga? 
Bloga, tur būt, ne, bet keistoka tai tikrai. 
Tokiu pat ilgoku straipsniu pristatomi Lie
tuvoje atskiromis knygelėmis pasirodę de
biutantai. Deja, užsieniuose išėjusi prista
toma tik viena knyga — J. Meko „Pavie
niai žodžiai". Ačiū, žinoma, ir už tai. Bet 
iš to numerio yra visiškai išnykusi net už
sieniuose išėjusių knygų apžvalga. Vadi
nas, mano nelinksmam įspūdžiui susida
ryti medžiagos net per akis.

O jeigu reikėtų mano įspūdžiui antspau
do, tai pasiimkime „Metmenų" Nr. 17. Ja
me. tiesa, turime metinę svetur išėjusių 
knygų apžvalgą, į kurią pateko net ir, ap
žvalgininko žodžiais, „stambiausias per
nykščių metų literatūrinis įnašas“ — K. 
Bradūno redaguotasis kolektyvinis darbas 
„Lietuvių literatūra svetur“. Ne. net ir tas 
darbas neturėjo garbės susilaukti plates
nio atskiro pristatymo. Išimtis padaryta 
tik vienam „Metmenų" mylimajam K. Al- 
mėnui su jo „Gyvenimas tai kekė vyšių“, 
kuri, mūsų galva, toli neprilygsta to paties 
rašytojo ankstesnėms knygoms, ypač „Bė
giams". Vargu K. Almeno kekei vyšnių pri
deda svorio ir „Metmenų" recenzento ly
ginimas su Dostojevskio, Moravijos ar 
Henrio Millerio darbais ar savo metu pla
čiau per mūsų laikraštį nuskambėjęs R. E. 
Maziliausko noras palyginti su Maupas- 
santu. Kaip knyga buvo, taip ir liko dau
giau su prasikišančiu lovos literatūros mo
tyvu — kaip sugulė ir kaip paskui atsikėlė 
jaunas berniukas su jauna mergaite. Tie 
nuolatiniai lyginimai kartais pasidaro net 
juokingi. Kai pasaulis iš viso teturėjo tik 
po vieną Maupassantą, Dostojevskį, Henrį 
Millerį ar Moraviją, tai mūsų kritikai 
mėgsta, pavyzdžiui, viename K. Almeno 
asmenyje juos visus matyti besireiškian
čius santarmėje. Net nebeaišku, ar tuo pa
keliamas tas, kas visus tuos garsiuosius 
laiko savo glėbyje, ar nužeminami tie gar
sieji.

Beje, visiškai suprantu, kad tuose „Met
menyse“ atskirai buvo aptartas dr. V. Ka
volio darbas „Nužemintųjų generacija", 
bet ne K. Bradūno redaguotoji „Lietuvių 
literatūra svetur". Net suprantu, kad Lie
tuvoje išėjusiam „Poezijos pavasariui 
1968“ paskirta nemaža gražių žodžių. Kas 
gražu, apie tai turėtų būti gražiai kalbama. 
Dėl to čia su didele meile pristatomi anoje 
antologijoje sutilpę jaunieji ir senieji, net 
ištisus eilėraščius cituojant ir lyginant vie
ną su kitu. Visiškai teigiamai pristatoma 
ii- V. Kazakevičiaus antologija „Graži tu. 
mano brangi tėvyne". Ko gera, šios pasta
rosios pristatymą galima net būtų laikyti 
savotiška apologija.

Tų knygų iš Lietuvos pristatymo toli 
gražu negalima net ir lyginti su apžvalga, 
skirta užsieniuose išėjusiems leidiniams. 
Tokia apžvalga, matyt, laikoma lyg ir tra
dicija — paviršutiniškai perleisti per ark
linę „kuliamąją“, kas ir svetur pasirodo. 
O be sąlygų sutirpstama prieš viską, kas iš 
Lietuvos. Tuo aptarimų skirtingumu ne
sunku būtų įsitikinti, kas norėtų paskaity
ti tuos visus straipsnius ir apžvalgas.

Sutinku, kad svetur išleidžiama nemaža 
niekų, kaip ir Lietuvoj. Eet abejoju, kad 
aš būčiau tas pradininkas ir palaikytojas 
minties dėl dviejų lietuvių literatūrų (vie
na — svetur, kita — namie), apie kurias 
plačiau kalba R. E. Maziliauskas. Greičiau 
sakyčiau, kad tokią mintį stengiasi palai
kyti „Metmenys", nevienodą mastą taiky
dami abiems pusėms. Kita vertus. R. E. 
Maziliauskui, tur būt, irgi nepasisektų nė 
po ilgesnių įrodinėjimų padaryti taip. kad. 
pavyzdžiui. Vienuolio „Puodžiūnkiemis“ 
pasidarytų sovietinis vien dėl to. kad da

bar Lietuva laikoma sovietine. Jis tikrai 
yra ir bus sovietinis pritaikomasis darbas, 
kaip ir A. Venclovos „Gimimo diena" ar 
kai kurie kitų darbai.

Manęs neįtikina kai kieno nuomonė, kad 
svetur išeinančiuose leidiniuose ko dau
giausia vietos reikia skirti Lietuvoje išlei
džiamiesiems darbams pristatyti. Nesu 
koks nors siaurai parapijinis patriotas ir 
ne dėl to nesutinku. Aš stebėčiaus, jei ang
lai vis rašytų ne apie savo išleidžiamąsias, 
bet apie prancūzų, rusų, vokiečių knygas ir 
vien dėl to, kad jos mažiau tepažįstamos 
ir teprieinamos. O tokia logika naudojasi 
tie. kurie perša mintį, kad pažintis reikia 
stiprinti ne su čia, bet su Lietuvoje išei
nančiomis knygomis. Svetur išleidžiamo
sios knygos prieinamos čia lengvai visiems, 
kas tik jų nori, kaip anglams ar prancū
zams jų kraštuose išeinančios. Natūralu, 
kad Lietuvoje daugiausia rašoma apie ten 
išeinančias, o svetur tokios dažniau paten
ka į rankas tik tiems, kurie labiau jų pa
ieško.

Jeigu ir toliau būtų einama ta pačia 
linkme, kaip dabar, tai tikiuos, kad ne
trukus prisigyvensime tokį metą, kada 
apie užsieniuose išeinančias knygas niekas 
neberašys, jei čia jų dar vis po šiek tiek ir 
pasirodytų. Svetur gyvenantieji kritikai ir 
recenzentai pagaliau visiškai visą dėmesį 
ims skirti tik Lietuvoje pasirodančioms 
knygoms, nes šia kryptimi pažanga daro
ma labai didelė ir greita. O Lietuvoje, kaip 
žinia, apie užsieniuose išeinančias knygas 
galima tik retkarčiais prasitarti, kad ne
būtų pakenkta linijoms.

K. Abr.

NAUJA ROMANO PREMIJA GLIAUDAI
Savaitraštis „Laisvoji Lietuva“ buvo pa

skelbęs konkursą parašyti romanui iš Lie
tuvos partizanų kovų.

Dabar jau žinomi konkurso rezultatai: 
tą premiją laimėjo rašytojas Jurgis Gliau
dą už romaną „Aitvarai ir giria“.

Tai šeštoji J. Gliaudos premija už roma
nus (penkias premijas jis yra laimėjęs 
„Draugo" dienraščio skelbiamuose konkur
suose). Be to, jis yra laimėjęs dvi premi
jas „Dirvos" skelbiamuose novelės konkur
suose.

DAINUOJANTI ŽYMANTŲ ŠEIMA
JA Valstybėse ima garsėti dainuojanti 

Žymantų šeima. Ją sudaro motina ir jos as
tuoni vaikai, kurių pati jauniausia duktė 
yra penkerių metų.

Per paskutiniuosius ketverius metus Žy
mantų šeima yra davusi daugiau kaip 70 
koncertų. Repertuare ji turi 35 lietuviškas 
ir apie 150 amerikoniškų dainų. Koncer
tuos daugiausia atliekama lengvoji muzi
ka — patrauklios ir vaikiškiems balsams 
tinkamos dainos. Amerikiečiai ir lietuviai 
labai palankiai priima tos Įdomios lietu
viškos šeimos koncertus.

A. GALDIKO PARODA
„Kultūros barai“ rašo, kad rugpjūčio - 

rugsėjo mėnesiais Kauno Valstybiniame 
M. K. Čiurlionio Dailės muziejuje veikė 
lietuvių dailininko Adomo Galdiko, šiuo 
metu gyvenančio JAV, tapybos kūrinių pa
roda.

GIEDRAITYTĖS — MEISTERĖS
Seserys Astra ir Roma Giedraitytės, kau

nietės, yra iškovojusios visos Sovietų Są
jungos jaunių stalo teniso moterų meiste
rių titulą.

Pristatytas Kirša
Valstybinė grožinės literatūros leidykla 

„Vaga“ Vilniuje neseniai išleido Fausto 
Kiršos poezijos rinktinę. Knyga pavadinta 
..Pelenų" vardu, nors joje ne vien toji 
poema. Kaip rašo poetas Eug. Matuzevi- 
čius (L. ir M.. 69/42). „Rinktinę sudaro 
devyni skyriai — iš įvairių laikotarpių at
rinkti poetiniai kūriniai (jų tarpe satyrinė 
poema „Pelenai" — I dalis ir II dalies 
„Antroji giesmė“). Dviejuose skyriuose — 
„Vėtroje“ ir „šventieji akmenys“ — spaus
dinami eilėraščiai, parašyti daugiausia 
antrojo pasaulinio karo metais, ir eilėraš
čiai, atrinkti iš F. Kiršos knygų, išleistų 
emigracijoje — „Tolumos" (1947). „Šven
tieji akmenys“ (1951)“.

Įsidėmėtina, kad dabar jau gana atvirai 
skaitytojui pristatomas „negrįžėlis" rašy
tojas. tegu ir apsagiojus tą pristatymą lyg 
ir atsiprašymais bei pasiteisinimais dėl to
kios knygos išleidimo:

„F. Kirša kaltino, satyros rimbu pliekė 
buržuazinės Lietuvos vadovus, aukštuo
sius valdininkus, įvairaus plauko karjeris
tus, bet buržuazinė Lietuva jam atrodė 
vienintelė priimtina gyvenimo forma. Jis. 
matyt, nepajėgė kitaip spręsti savo tėvy
nės likimo. Ir neieškojo kitokios socialinės, 
politinės išeities. Lemiamu laikotarpiu ne
pajėgė suvokti sudėtingo istorinio vyksmo 
ir tam tikros istorinės būtinybės. Todėl ir 
vėliau, karo audros nublokštas svetur, jis 
ilgėjos tėvynės, bet negrįžo į ją, nesusitai
kė su socialistine Lietuva, nors domėjosi 
jos kultūriniu, literatūriniu gyvenimu“...

Ir gale — galutinis oficialus trafaretas 
(visai nebereikšminga, kieno pasirašytas): 
„Vis dėlto savo eilėraščiais, savo kūryba 
poetas grįžo į Lietuvą, į gimtąją žemę...“

(Elta)

RIBOTAS PERSIORIENTAVIMAS
Atgijimas ir skatinimas pagarbos, net 

branginimo tokių kūrėjų, kaip Maironis. 
Vaižgantas, Krėvė. Kirša, jų ir apie juos 
raštų leidimas, taip pat didėjąs dėmesys ir 
gyviems išeiviams menininkams bei rašy
tojams, nors nei kiek neįsiteikusiems vadi
namajai „socialistinei Lietuvai", Lietuvoje 
dabar jau aiškiai pastebimas faktas. Jame 
pinasi dvi gijos: viena prigimtinė, kita pri
mestinė; viena tramdoma veržli, kita va
roma nerangi... Viena — ilgesys pakvėpuo
ti neštampuotų, neuniformuotų pirmatakų 
laisvos kūrybos atmosfera. Kita — naujo
sios klasės dairymasis atramų kilstelėti sa
vo tebesvyrinėjančiam autoritetui.

Neseniai ignoruotų ar net niekintų kū
rėjų nauji ar atsigavusieji gerbėjai dabar 
ypač uoliai pabrėžia antrąjį motyvą ir ap
simeta apie pirmąjį nei nepagalvoję. Tik 
ne visų maišuose yla vienodai pasislepia...

Yra, tarp ko kita, ir toks faktas, kad 
apie Vaižgantą stambų straipsnį (docento 
J. Zinkaus „Vaižgantas — kunigas ir Vaiž
gantas žmogus“) rado reikalo išsispaus
dinti net ir Komunistas (*69/9), vilniškio 
komunistų partijos centro komiteto mėne
sinis žurnalas (leidžiamas, beje, taip pat ir 
rusų kalba).

Antroji gija — kėsinimasis įrikiuoti 
Vaižgantą kone į komunistų partijos kan
didatų gretas — parodyta rašinio gale. Esą. 
jei Vaižgantas nebūtų miręs septyneri me
tai prieš „socialistinį Lietuvos išvadavi
mą", tai, be abejo, „būtų galiausiai nusi
kratęs savo iliuzijų ir būtų stojęs į akty
vių naujo gyvenimo statytojų gretas“. Ir 
straipsnio pradžioj autorius teisinosi, ko
dėl net ir apie tokį J. Tumą galima net ir 
komunistams pakalbėti. Pirma papasakojo, 
kaip J. Šliūpas pagrindė savo nemeilę vi
siems kunigams, be išimčių, taigi ir Tumą 
tik gerbęs, bet nemylėjęs. O tada pareiškė:

„Savąsias išlygas dėl J. Tumo, aišku, bū
tinai turime pareikšti ir mes — tarybiniai 
žmonės. Pritardami Vaižgantui ten, kur jo 
visuomeniškumas ir jo patriotizmas suta
po su lietuvių liaudies ir visų darbo žmo- 
nių reikalais, mes ryžtingai atmetame jo 
nacionalistinius ir klerikalinius prietarus, 
jo mėginimus sutapatinti visuomenės labą 
su lietuviškos buržuazijos ar net reakcin
giausių jos sluoksnių labu".

Šios deklaracijos prasme doc. J. Zinkus 
„skrodžia, operuoja ir dezinfekuoja“ kun. 
J. Tumą, rodydamas ne tik tą. ką jame pa
lieka. o ir viską, ką atmeta...

Straipsnio gale pateiktas ilgas naudotų 
šaltinių sąrašas (į rusišką žurnalo varian
tą nedėtas), kad paties autoriaus tai būta 
giliai pasinėrusio į Vaižganto laiškų atmos
ferą. Apystipriai padvelkė ta atmosfera 
netgi Komunisto puslapiuose. 1969-tais me
tais... (Elta)

TENISO SUKAKTIS
Lietuvos tenisui 50 metų.
Šio jubiliejaus proga buvo surengtas tur

nyras, kuriame dalyvavo ir pajėgiausi estų 
ir latvių sportininkai.

Suaugusių pryzai teko „užsieniečiams“, 
tačiau lietuvių ateities teniso viltys — , 
Gracijus Remeikis ir A. Mažeika jaunių į 
pabaltiečių nugalėtojų titulą iškovojo tre
čius metus iš eilės.

y

IŠVADUOTOJAS 

(MĄSTYMUI MINTYS)
Patekęs į vergiją, žmogus ieško išvaduo

tojo. O kai toks atsiranda, dėkingumu ir 
meile suplaka širdis. Visagalis Dievas su
kūrė mus amžinai laimei. Apdovanojo pro
tu. laisva valia, gausiomis prigimties ga
liomis. davė mums nemarią sielą. įdiegęs 
širdin laimės troškimą. Nė vienas nenori 
sau nelaimės. Visa esme siekiame laimės.

Įvyko nelaimė. Pačioj buvimo pradžioje 
pirmieji du žmonės, iš kurių visi žmonės 
yra kilę, nepatikėjo Dievo žodžiui ir nepa
kluso įsakymui. Atsiskyrė nuo Dievo mei
lės, įkrito nelaimėn, pasidarė piktosios 
dvasios auka ir vergas. Kas nusideda, yra 
nuodėmės vergas. Su pirmąja pirmųjų 
žmonių nuodėme ir jie patys ir visi jų ai
niai. visi žmonės pateko dvasinėn piktojo 
vergijon. Neteko kūno nemarumo, neteko 
teisės į amžiną laimę, pasidarę Dievo prie
šais.

Gailestingasis dangaus Tėvas parodė 
mums savo neišsakomą gerumą: neatmetė 
žmonių, bet davė vii.les. kad žmonės, ku
rie to norės, galės išsivaduoti iš amžinos 
nelaimės, kad žmonėms bus duotas Išva
duotojas, Atpirkėjas.

Pirmąjį pažadą pakartojo Dievas patri
archų ir pranašų lūpomis bei jų raštais. 
Dievas pažadino sau ištikimą žmogų, iš jo 
vaikaičių išaugino sau atskirą tautą. Iš tos 
tautos vado, karaliaus Dovydo, ainių Die
vas parinko Amžinajam žodžiui, antram 
Švč. Trejybės asmeniui, nekalčiausią mer
gelę Mariją būti įsikūnijusio Dievo Sūnaus 
motina. V. Jėzus yra tikras Dievas ir tik
ras žmogus. Jis yra mūsų išvaduotojas ir 
atpirkėjas. Atsiteisė Dievo teisingumui 
laisvos valios kančia ir mirtimi ant kry
žiaus. Dabar gali išsivaduoti iš nuodėmių 
vergijos kiekvienas žmogus, kuris panorės 
būti laisvas.

K. A. M„ Nottingham

Kasdieniški apdūmojimai ~
(2)

Vėl ateina formanas. bėgte atbėga. Už
miršęs, kad yra kitas skubus darbas, reikia 
tam tikrų dalių padaryti, kad naktinei pa
mainai užtektų. Nežino auld Frank, kaip 
tos dalys vadinasi, ir nesvarbu jam. Žino 
tik, kad tai sunkvežimio dalys, ir kada ma
tys gatvėj Austin pravažiuojant, sakys: ■— 
Žiūrėk, mano sušveicavimas laiko. Mažos, 
lengvos dalys, maža mašina, nesunku kil
noti. sukinėti. Ak, gyvenimas nėra toks 
jau visai blogas, nėra ko skųstis. Darbas 
nesudėtingas, nereikia galvoti, mintys nu
klysta atgal į tėviškę, metų metais atgal į 
jaunystę. Kad taip imtum ir parašytum 
apysaką apie tėviškę, apie jaunystę, tokią 
kaip Šeštojoj pradalgėj apysaka apie pie
vas. kurias broliai norėjo nupirkti. Be
skaitant pievų žaluma visą akiratį užlieja. 
Reikia pradėti kur nors, o paskui įvykiai 
patys išsivystys, ir išeis apysaka pati sa
vaime. Gal įdės į Septintąją pradalgę, bus 
naujas vardas, pralinksmės, pajaunės auld 
Frank, raukšlės sename veide išsilygins, 
susikuprojusi nugara išsitiesins.

Veda Jonis arklius į kalvę pakaustyti. 
Reikės ryloj į turgų Klaipėdon važiuoti, 
nevažiuosi plentu nekaustytais arkliais. 
Jokimas jau kalvėj, atvežęs roges apkaus
tyti. Dar sniego nėra, bet reikia, kad rogės 
būtų gatavos prieš sniegui iškrentant. Kal

vis imasi kaustyti arklius — rogės palauks. 
Atveda arklius ir Mikis — kitą savaitę ku
nigai kalėdos. Mikis vežios juos iš kiemo į 
kiemą. Pasitaikė taip šiemet, kad abeji ka
lėdoja kaime tą pačią dieną. Liuteronų ku
nigas vedęs, jo ir žmona kartu važiuoja.

— Galėtų ir katalikų kunigai būti vedę, 
kaip visiems doriems vyrams pritinka, — 
sako kalvis.

Jokimas nesutinka.
— Per naktį su pačia gulėjęs, ryte eis į 

bažnyčią, tomis pačiomis rankomis šven
tus daiktus kilnos.

— O kam mums dviejų kunigų reikia? — 
protauja kalvis. — Vienas galėtų visą kai
mą aptarnauti, pigiau kainuotų.

— Ateis laikas, kad bus vienas piemuo, 
viena avinyčia. — pranašauja Jokimas. Iš
mintingas tas Jokimas. Žino viską iš Mūsų 
Rytojaus ir ateitį nuspėja pagal Mikaldos 
pranašystes. Mikis nenusileidžia savo iš
mintim. Žino jis. kas bus. iš švento Jono 
apreiškimų, o kiekvieną kartų, iš miesto 
parvažiuodamas, parsiveža Lietuvišką Zei- 
tungą. iš jos aiškiai matyti, kaip šv. Jono 
apreiškimai pildosi.

— Prieš ateinant piemeniui į savo aviny- 
čią dar bus baisi svieto marnastis, — aiški
na Mikis. — Kelsis vakaruose mažas kara
liukas. trauks į rytus ir sutriuškins galin
gą karalių. — Anksčiau Mikis susimaišy

davo. Kartais karaliukas keldavosi rytuo
se. žygiuodavo į vakarus, kartais priešin
gai. Dabar jau visiems aišku, kad švento 
Jono apreiškimų karaliukas keliasi vaka
ruose. Mūsų Rytojus ir Lietuviška Zeitun- 
ga jau ir vardu jį vadina, jokios abejonės 
nebėra.

— Tai už svieto pasileidimą visi turės 
kentėti. — bauginasi Jokimas. — Kentės 
kaltas ir nekaltas.

Pritaria jam ir Mikis, kad pasaulis da
bar visai sugedęs. Mikio motina nuo Šilo 
Karčiamos. Mikis ir dabar nevadina Šilute, 
vis jam Šilo Karčiama, ir plentas jam ne 
plentas, bet šašiejus. Apie šilo Karčiamą 
žmonės daug doresni, negu šišon. vis tvir
tina jo motina. Jie dievobaimingi ii’ kaize
riui ištikimi. Nebėra kaizerio, o jaunieji 
dabar ir Dievo nenori pripažinti, šeštadie
nio vakarą neina į surinkimą Dievo žodžio 
klausyti, bet eina į šokius. Būtinai jie už
trauks Dievo bausmę. Jokimas visai be 
vilties dėl šių dienų jaunuomenės — ant 
pirštų gali suskaityti, kiek protingų jaunų 
vyrų apylinkėj. Jonis nedrįsta nieko saky
ti. tik galvoja, prie kurių jis priskaitytas 
— prie protingųjų ar palaidūnų. — Kad tie 
jaunieji nors klausytų išmintingų pamoky
mų. — beviltiškai kalba Jokimas. — Dabar 
protingas žodis — kaip akmuo į vandenį: 
pliumpterėjo. ir nė žymės neliko.

Mikis aiškina, kad, gal būt, dar galima 
būtų jaunimą į protą atvesti, jei visi išmin
tingieji sutartinai veiktų:

— Vienas akmuo tik pliumpterės į van
denį, ir jokios žymės nepaliks. Bet sudėk 
visas pasaulio jūras į vieną jūrą, sudėk 
visus pasaulio akmenis į vieną akmenį, su
dėk visus pasaulio vyrus į vieną vyrą, ir 
tas vienas didelis vyras paims didelį akme
nį ir mes į didelę jūrą. įsivaizduok sau, 
koks didelis bus pliumpterėjimas.

Kalvis praktiškai galvoja:
— Kai mažasis karaliukas pasikels išva- 

kary galingojo rytų karaliaus mušti, su
tryps ir mūsų kraštą.

Dabar ir Jonui proga į kalbą įsiterpti. 
Pasirodys dabar, kad ir jis išmintingas, 
nors jaunas.

— Mūsų kariuomenė moderniškais gink
lais ginkluota. — aiškina jis vyrams. — 
Kulkosvaidžiai kad paleidžia kryžminę ug
nį, viską sunaikina, joks gyvas daiktas ne
praeis. O tankams sunaikinti yra prieštan
kiniai pabūklai. Sviediniai storiausius šar
vus pramuša.

Vyrai nelabai įtikinti. Visur, girdi, vis- 
tiek neatlaikys. Vietomis prasiverš.

— Užpakalyje yra rezervai. — aiškina 
vyrams karo mokslą Jonis. — Kavalerija 
zovada atlėks ii- sunaikins prasiveržusį 
priešą, kad jo nė aigaros neliks. — Ir dar. 
kad stipresnis būtų jo įtikinimas, mostelė
ja energingai ranka ir pasako: — Tokia 
yra strategija!

Jonis nėra tikras, ar čia taktika, ar stra

tegija, bet tai ir nesvarbu. Svarbu, kad 
kas nors išmintingai pasakyta, kad jis da
bar bus tikrai priskaitytas prie tų jaunų 
protingų, kuriuos visoj apylinkėj galima 
ant pirštų suskaityti. O kad jis teisingai 
pasakė, Jonis visai tikras. Tai ne tik ka
riški; statutų teorija, bet ir praktiškai tai 
įrodyta šimtais kartų Gaižūnų poligone.

Duktė pašaukia kalvį pietų. Vyrai skirs
tosi į namus. Po pietų Jokimas grįš į kal
vę. užsuks kas nors eidamas pro šalį, kas 
nors atves arklius kaustyti, bus kalvėj 
naujų kalbų, naujų pranašysčių.

Ateina inspektorius, tikrina darbą. Vie
nas kampas neprišveicuotas, inspektorius 
patraukia, kampas atsilenkia, atrodo juo
kingai. vaiposi, kaip Zaboro kumelė, spa
lių prisiėdusi.

— Galvoji dirbdamas ką nors kita, — 
barasi inspektorius, — nekreipi dėmesio į 
darbą.

Reikia peržiūrėti dabar visą darbą, gal 
daugiau tokių laisvų kampų yra. Sugaištas 
visas pusvalandis, kol visa krūva perkrau
nama. Reikia dabar paskubėti, liko ne
daug laiko. Truks kokių penkių minučių — 
kitą dieną ateis raštininkė su darbo lapu, 
paduos formanui: išdirbta 480 minučių, 
darbo padaryta už 475. Ir tardys auld 
Frank kaip vagį, penkias minutes pavogu
sį.

Taip ir nebus naujos apysakos, nebus 
naujo vardo Septintojoj pradalgėj.
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vėliava, 
opiniją 
tikrąją

ruošia-

JAV-Kanados. 
ir kalbėtojai, 

iš įvairių kraš-

reikalo susido-

26. Tiesioginiai ryšiai. Pageidaujama, 
kad centrai palaikytų ryšį su atskiromis 
vietovėmis ar vienetais, pvz., lituanistinė
mis mokyklomis švietimo klausimais, in
formacija ir t. t.

27. Kultūriniai koncertai. Kun. V. Šarka 
(iš Š. Vokietijos) ir kpt. J. Valiūnas (LB 
pirm.) minėjo, kad pageidaujami panašūs į 
jau buvusius dainininkų ar muzikų kon
certai.

28. Leidinėlis. Daug kas mano, kad Va
karų Vokietijos jauni žmonės maža tėra 
girdėję ar nieko negirdėję apie Lietuvą. 
Vokietijos lietuvių suredaguota brošiūrėlė 
galėtų suteikti žinių apie dabartinę Lietu
vos padėtį, jei būtų nutarta išleisti.

29. Olimpiada. Kaip ir seniau, atvykus 
iš įvairių kraštų sportininkams, o ypač iš 
Lietuvos, priverstinai po rusų 
krašto lietuviai stengtųsi viešąją 
paveikti, primindami tokių žaidėjų 
tautybę, ir kitais būdais.

30. Studijų savaitė. Vokietijoje
moję Europos lietuvių studijų savaitėje 
džiaugiamasi dalyviais iš 
Gali įsijungti ir dalyviai 
ypač kad susirenka lietuvių 
tų.

31. Paminklai. Gali būti
mėti Vokietijoje buvusių tremtinių stovyk
lų paminklais, kurie, gyventojams pasikei
tus, kartais būna apleisti, o ilgai galėtų by
loti apie Lietuvą.

32. Jaunimas ir vyresnieji. Kaip ir kitur, 
stengiamasi spragą tarp kartų su
mažinti. Pavyzdžiui, studijų savaitėje susi
renka įvairaus amžiaus dalyvių, bet būna 
diskusijų apie programos apimtį ir įdomu
mą vieniems ir kitiems. Leidinėlis Jauni
mo Žodis yra kita to dialogo arena.

33. Partijos. Atrodo, kad lietuvių tarpe 
partiniai politiniai nusistatymai gali turėti 
daugiau vaidmens, negu š. Amerikoje, kur 
krašto partijos skiriasi nuo įprastinių iš 
Lietuvos atsivežtų junginių.

34. Jaunimo veikla. Studentų sąjunga tu
ri apie 60 narių. Veikia skautai ir ateiti
ninkai. tautinių šokių būreliai.

35. Institutas. Pastačius naująjį Vasario 
16 gimnazijos bendrabutį, senosios pilies 
patalpos, kai kieno manymu, galėtų būti 
panaudotos lietuvių archyvo ar kokio nors 
instituto reikalams. Tuo būdu gimnazija 
dar daugiau apjungtų visus, ir jos ilgalai
kis gyvavimas būtų užtikrintas.

ITALIJA

36. Lietuvių namai. Šv. Kazimiero kole-

gijos globoje veikianti Vila Lituania pačio
je Romoje yra puiki ir jauki vieta lietu
viams sustoti atostogų, mokslo ar kitais 
reikalais.

37. Menininkų išvyka. Dainininkų ar mu
zikų kelionė į Europą galėtų apimti ir Ita
liją, nes įmanoma koncertus suruošti.

38. Vyskupas. Europos lietuvių vysku
pas. eidamas pasaulinio masto pareigas, 
yra tuo pačiu ryšininkas tarp Š. Amerikos 
(kur daug metų gyveno; lietuvių ir Euro
pos lietuvių. Ryšiai, palaikomi su juo, su
artintų ir abiejų žemynų lietuvius, duotų 
progos padėti jam darbuose.

ŠVEICARIJA

39. Lietuviai. Gyvena apie 50 lietuvių, 
daugiausia vyresnio amžiaus. Dviejuose 
miestuose susitinka kas mėnesį, o visi su
sirenka tautinių švenčių proga. Aktyviai 
seka vietinę spaudą ir ją informuoja apie 
Lietuvą. Stiprūs Vasario 16 gimnazijos rė
mėjai.

40. Koncertas. Būtų sunkiau suruošti po 
Europą keliaujančių menininkų parengi
mą.

45. Jungtinės Tautos. Ženevoje yra Eu
ropoje JT centras. Ruošiant pareiškimus, 
peticijas ir žygius ; JT, galima jas ir čia 
pateikti, kur vyksta plati (nevisada grynai 
politinė) veikla.

46. Jaunimo vadovai. Mažesnėse koloni
jose sunkiau jaunimo vadovus lavinti. Bū
tų labai puiku, jeigu iš Europos, tegu ir 
nedidelis skaičius, galėtų atvykti į JAV- 
Kanadoje vykstančius kursus, stovyklas, 
mokytojų savaites. Tai tikrai labai sustip
rintų ir kitus, kurie neturėtų sąlygų at
vykti, o sugebėjimais bei nuotaika pratur
tintų ir tuos pačius įvykius.

47. Vieninga Europa. Daug kur ant auto
mobilių užklijuoti “EU“ ženklai su įvairių 
valstybių vėliavomis, aišku, be Lietuvos. 
Būtų gera panašų ženklą pagaminti ir su 
Pabaltijo valstybių vėliavomis. Taip pat 
visur pageidaujama daugiau „vytukių“, 
pirmų kartą Jaunimo metais platintų.

48. Lietuva. Artimesni, glaudesni ryšiai 
tarp š. Amerikos ir Europos lietuvių ap
jungtų visus ypač klausimais, susietais dėl 
ryšių su Lietuva, kadangi Europos lietu
viai gyvena Europos politikos sūkuryje, 
geografiškai arčiau Lietuvos.

49. švietimas. Visur pageidaujama prie
monių lituanistiniam švietimui tvarkingai 
tęsti. Švietimo veikėjai, asmeniškai atsi
lankydami, gali pakelti nuotaikų ir sustip-

Reformuotinas statutas

kaip jis buvo Eendruo- 
arba kokiu bildu pa-

atsimenu, tekdavo daž-

AUSTRIJA

41. Lietuviai. Nedaug lietuviu gyvena 
Austrijoje, o ir tie išsisklaidę. Jaunesniųjų 
tarpe yra Raimundas Lapšys, stiklo išdir- 
bimo menininkas, ir 22 m. Kęstutis Lap
šys, jau suruošęs gerai įvertintų litografi
jų ir akvarelės parodų.

EUROPA APSKRITAI

5(1. Jaunimo kongresas. Didesnio masto 
Jaunimo Kongresą Europoje suruošti būtų 
sunku, nes lietuvių skaičius mažesnis ir or
ganizatorių galėtų nepakakti. Mažesnio 
masto jaunimo kongresai ar tarptautiniai 
subuvimai (net žiemos metu) gali būti 
ruošiami net keliuose kraštuose. Kiti siūlo 
mažesnio masto kongresus Europoje ruošti 
tarp didesniųjų ruošimų Š. Amerikoje.

42. Spaudos siunta. Laikraščiai ir leidi
niai iš Š. Amerikos ateina maždaug po 4-6 
savaičių ir nebūtinai eilės tvarka, sulėtin
dami ryšius tarp lietuvių. Jeigu centrai ir 
svarbias pareigas einą asmens gautų grei
tai oro paštu, nebesijaustų vienu žingsniu 
atsilikę tie. kuriems medžiaga būtinai rei
kalinga. Spauda iš sovietų valdomos Lie
tuvos ateina anksčiau, negu laisvoji lietu
vių spauda.

43. Spaudos kainos. Prenumeratos ir 
knygų kainos Europos valiutos mastu yra 
labai aukštos. Jeigu leidėjai galėtų daryti 
žygių šį sunkumą išspręsti, suteiktų didelę 
talką ypač jaunimui ir mažesniųjų koloni
jų lietuviams.

44. Rezoliucijos. JAV-Kanadoje visų lie
tuvių vardu ruošiami atsišaukimai ir t. t. 
nevisada atspindi Europos politinį gyveni
mą bei nuotaikas turinio ir išsireiškimų at
žvilgiu. Kas ruošiama visų vardu, galėtų 
būti paruošta arčiau su Europos lietuviais 
susižinojus.

PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

BIUROKRATIJA KLESTI
Biurokratiškumo Lietuvoj šiais laikais 

kiekvienam žingsny su kaupu. Bando ko
voti išjuokdami „Šluotoj", kitų laikraščių 
„juokų“ skyriuose, bando ir rimtai peikti- 
barti. bet biurokratija klesti.

Vienas Literatūros ir Meno (1969/39) 
bendradarbis konkrečiais pavyzdžiais įro
dinėja. kad biurokratizmo net aukštosios 
mokyklos moko...

„Prireikė", sako, „studentui knygos iš 
fakulteto skaityklos. Pirmiausia iš jo pa
prašė skaitytojo pažymėjimo. Deja, stu
dentas beskubėdamas paliko jį namuose. 
Jis siūlo įskaitų knygutę — neima. Studen
to pažymėjimą — netinka, leidimą į bend
rabutį — irgi ne! Nė vienu pažymėjimu ne
tiki. Jam pataria nueiti į abonentinį sky
rių, sužinoti bilieto numerį. Studentas nu
eina, o ten — didžiausia eilė. Pastovėjo, 
pagalvojo, grįžo, pasakė kažkokį numerį ir 
gavo kelias valandas paskaityti reikalingą 
knygą' (E)

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, 
užsakydami dovanų siuntinį per

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. 01 739 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, 3į 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, 
vyriškų ar moteriškų

SARONČIAI IGNALINOJE
Ignalinos rajonas Lietuvoj, panašiai 

kaip Palanga, kas vasarą esti užplūsta- 
mas „skėrių" (to krašto žmonės sako „ša- 
rončių"), tai yra, turistų iš visų Rusijos 
pakampių. Spalio 11 d. Tiesa rašė, kad ra
jone gyventojų 36 tūkstančiai, o „svečių, 
viešinčių ilgiau kaip savaitę — apie 45 
tūkstančiai. Rajono administracijos virši
ninkė skundžiasi, kad tokiam turistų kie
kiui aprūpinti nėra priemonių, iš viso tas 
reikalas tvarkomas neūkiškai Todėl taip ir 
yra. kad vietos žmonės turistais, nesidžiau
gia, kaip kituose kraštuose, kur iš turizmo 
turi pelno, o priešingai — vadina juos „ša- 
rončiais“ (Elta)

20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. 
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, 1 sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į 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.

da
re i-

pa-
Kaip

K. Senkaus pasikalbėjimas su teisinin
ku J. Kairiu apie Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Statutą Fed. Vokietijos Kraštui.

K. Senkus. Gerb. pone Kairy, tamsta, 
kaip patyręs teisininkas ir nuo seniai Vo
kietijoje gyvenąs lietuvis, atidžiai sekate 
Liet. Bendruomenės veiklų. Tamstai gerai 
pažįstamas Vokietijos lietuvių susiorgani- 
zavimas bei veikla. Malonėkite atsakyti į 
mano klausimus ryšium su dabar galio
jančiu Vokietijos Krašto Bendruomenės 
Statutu.
Klausimas I. — P. L. B. Vokietijos Krašto 
Taryba 1967 m. balandžio 2 d. priėmė nau
jos redakcijos Statulų, kuriuo vadovautis 
privalo Vokietijos lietuviškoji visuomenė, 
besiorganizuodama į liet, apylinkes ar jau 
susiorganizavusi ir besidarbuojanti tautiš
kai kultūrinėje srityje. Kieno buvo Statu
tas perredaguotas, 
menei pristatytas 
skelbtas?
J. Kairys — Kiek
nai nugirsti, kad prieš šitų statutų veiku
siam mūsų Bendruomenės statutui reikėję 
kai kurių pataisų. Tam tikslui bene buvo 
Taryba išrinkusi ir atitinkamus asmenis. 
Bet ar buvo tada kas nors padaryta, neži
nau. O dabar veikiantis statutas buvo be
ne Krašto Valdybos suprojektuotas. Savo 
projektą ji turėjo įteikti Tarybai svarstyti 
bei priimti jį. Pastarosios priimtąjį statutų 
Valdyba turėjo įregistruoti atitinkamame 
teisme ir vėliau paskelbti vadovautis. Kiek 
žinau, šitoks kelias turėjo būti pagrindinis 
dabartiniam statutui atsirasti.
Klausimas 2. Praktika greitai parodė, 
kad jis netobulas, net skylėtas. Žinoma, iš 
Statuto negalima laukti detalių bei 
smulkmeniškų nurodymų. Statuto tikslas 
nubrėžti rėmus ir organizaciniam bei tau
tiškai kultūriniam darbui duoti bendrą 
kryptį arba nurodyti tikslų. Ar dabartinis 
Statutas šiuo atžvilgiu yra tobulas? Ar jo 
nubrėžtieji rėmai yra geri L. Bendruome
nės gyvavimui palaikyti ir toliau stiprinti? 
Kitais žodžiais tariant, ar jis atitinka 
bartinės lietuvių visuomenės veiklos 
kalavimus?
J. K. — Bendruomenės statutas yra jai 
grindinis įstatymas, konstitucija,
toks, jis turi būti kaip galima tobuliau su
redaguotas ir formaliai ir materialiai, ki
taip pasakius, jis turi atitikti tokių teisi
nių normų reikalavimus savo išviršine for
ma ir savo turiniu. Dabar veikiančiam sta
tutui daug ko trūksta. Nežinau, koks jis 
išėjo iš projektuotojų rankų, betgi pasku
tinį žodį dėl jo turėjo tarti ir tarė Taryba. 
Todėl tenka jį laikyti tik pastarosios kū
riniu. O kad jis yra su trūkumais, patvir
tina jau ir aplinkybė, kad dabartinė Tary
ba savo š. m. kovo mėnesį įvykusioje se
sijoje išrinko tris asmenis, kurie turės per
žiūrėti jį ir. galvoju, pritaikyti Vokietijoje 
esančių lietuvių organizacinio gyvenimo 
tikslams ir uždaviniams. Taigi, po nepilnų 
dvejų metų nuo statuto priėmimo nutarta 
jį koreguoti, nors visa tai nedaro garbės 
jo projektuotojams, o ypač nedaro jos Ta
rybai. Pasirodo, pastaroji nebuvo ir grei
čiausiai nėra dar įsigilinus į lietuvių rei
kalus Vokietijoje ir nebuvo linkus sudary
ti jiems tokį teisinį pagrindą, pagal kurį 
jie galėtų aiškiai sužinoti šios didžiulės or
ganizacijos tikslus, jiems siekti uždavinius 
ir savo teises su pareigomis jos atžvilgiu. 
Klausimas 3. — Liet. Bendruomenės tiks
las ir uždaviniai bei teisės yra nurodyti ir

dabartiniame Statute, žinoma, netobulai: 
todėl jaučiamas gyvas reikalas Statute 
esančias spragas užpildyti ir visą redakci
ją tobulinti. Religijos ir doros atžvilgiu 
dabartiniame Statute nėra nė vieno žodžio. 
Taigi jis galėtų būti vadinamas bedieviš
ku. ar ne? Ar jis religijos ir doros atžvil
giu neturėtų būti aiškesnis? Pavyzdžiui, ar 
neturėtų bendrais žodžiais ir iš principo 
nustatyti ribas ar kaip nors kitaip dera
mai ir respektuojančiai religiją bei dorą 
suminėti? Vokietijoje yra lietuviškų religi
nių bendruomenių, kurios sėkmingai tęsia 
teisėtą ir pozityviai lietuvišką bei kultūri
nį darbą. Apie jas Statute nėra nė vieno 
žodžio.
J. K. — Kai dėl nepaminėjimo statute re
ligijos su religiniais junginiais bei. geriau 
pasakius, apleidimų šio svarbaus veiksnio 
ir mūsų organizaciniame gyvenime, galvo
ju. yra laikytina logiška išvada frontinin
kų propaguojamos bepasaulėžiūrinės poli
tikos. O mūsų Tarybos daugumų, atrodo, 
visą laiką sudarė bei sudaro šio politinio 
judėjimo žmonės arba jiems prijaučiantie
ji. nors, kaip žinoma, absoliuti dauguma 
lietuvių išeivių Vokietijoje yra tikintieji 
krikščionys. Todėl, atrodo, būtų buvę tiks
linga ir net reikalinga į statutų įrašyti, kad 
mūsų Bendruomenė, siekdama savo tikslų 
ir vykdydama atitinkamus uždavinius 
jiems atsiekti, savo veiklą grindžia krikš
čioniška dorove bei morale ir artimai ben
dradarbiauja su religiniais junginiais ir 
pan. Jei statute kokia nors forma būtų vi
sa tai užakcentuota ir jeigu būtų laikoma
si Bendruomenės gyvenime, bene būtų bu
vę lengviau išlyginti daug spragų, kurios 
pasitaikydavo bei pasitaiko statute ir ki
tur. Laisvajame pasaulyje rasim daugybę 
valstybės konstitucijų, kuriose yra vieno
kia ar kitokia kalba ne vien apie religiją, 
bet jose minimas ir Dievas. Nors dėl visa 
to nepaminėjimo mūsų Bendruomenės sta
tute ar apleidimo jame nemanyčiau, kad 
turėtume ir patį statutų laikyti bedievišku. 
Aš galvoju, kad. frontininkiškai tariant, 
jis yra pirmoje eilėje nepasaulėžiūrinis.

Nereikėtų išleisti iš akių taip pat ir mū
sų politinių ir kultūrinių organizacijų, ku
rios, atrodo, bene pradeda vis daugiau 
reikštis Vokietijoje. Bendruomenės statute 
turėtų ir jos rasti atitinkamą vietą.
Klausimas 4. — Religija ir dora, teisingai 
suprastos, yra tautiškai kultūrinės srities 
palaikytojos ir lietuviškos veiklos stiprin
tojos. Ar dabartinis Statutas, ignoruoda
mas šitą tiesų, tuo pačiu nepalaiko netei
singumo religinių bei konfesinių bendruo
menių atžvilgiu?
J. K. — Kai dėl šio klausimo, tai, atrodo, 
kad ir netiesiogiai, būsiu atsakęs j jį, pa
reikšdamas savo nuomonę dėl ankstesniojo 
klausimo. Čia tebūnie man leista paminėti 
Tamstos straipsnį „Bendruomenė ir religi
ja Vokietijoje", išspausdintą „Eur. Liet.“ 
rugpiučio 19 d. Nr. 34, psl. 3. Dėl Tamstos 
ten iškeltųjų dalykų turėtų raudonuoti ne 
vien mūsų Bendruomenei vadovaują nepa- 
saulėžiūrinės politikos šalininkai, bet ir 

ten būtų. Be to, pana- 
ir apie visą PL Bend-

bedieviai, 
šiai tektų 
ruomenę.

jei ir jų 
pasakyti

(Bus daugiau)

VĖLIAUSIAI IŠLEISTOS KNYGOS:

EGZILĖS KLAUSIMAS
J. Lanskoronskis savo straipsnyje apie 

a. a. pik. B. Jakutį (Prie naujo kapo, E. L. 
Nr. 44. 1969), be kita ko, parašė šitokį, sa
kyčiau, priekaištingą, bet dėmesio vertą 
sakinį:
rinkti egzilę. Ar nebūtų buvęs Lietuvai 
vertingesnis, 
jungdamas, 
dauguma. į Lietuvai naudingą darbą". 
Nors autorius ir priduria, kad prie naujai 
supilto kapo nedera apie šią problemą kal
bėti. bet vis dėlto tą kalbą jis pradeda, tad 
tegu būna leista ir kitiems dėl jos pasisa
kyti.

Būkime nuoširdūs patys sau ir atsaky
kime j klausimą, kodėl po karo Vakaruose 
atsidūrę lietuviai apsisprendė palikti tėvy
nę ir. karui pasibaigus, į ją nebegrįžo. 
Drįstu teigti, kad didžioji dauguma pasisa
kys, jog pagrindinė apsisprendimo priežas
tis buvo stalininis teroras. Kas vieną kartą 
išgyveno masinius areštus ir birželio trė
mimus. tas negalėjo lengva širdimi laukti 
jų pasikartojimo. O pasikartojimas buvo 
neišvengiamas. Net ir tie, kurie jautėsi ne
šą atsakomybę už Lietuvos laisvę, tur būt, 
nedvejojo, kad tos laisvės kovą bus leng
viau tęsti iš Paryžiaus, Londono ar Vašing
tono negu iš Sibiro vergų stovyklų.

Lietuvis nebijo vargo, jis amžiais įpratęs 
kęsti nuoskaudas ir kovoti. Todėl nei kraš
to okupacija, nei komunistinė santvarka, 
nei turto praradimas negalėjo būti lemia
mi veiksniai gimtajam kraštui palikti. Tik 
baisus teroras, kurio galutinis tikslas buvo

.Kyla klausimas: ar vertėjo pasi-

pasilikdamas krašte ir įsi- 
kaip didžioji inteligentijos

žmonių sunaikinimas, privertė daugelį iš
eiti iš tėvynės namų. Prieš keliolika metų 
teko šia tema išsikalbėti ir su velioniu B. 
Jakučiu. Neprisimenu, kad jis būtų pa
reiškęs kitokią nuomonę.

žinoma, praslinkus beveik ketvirčiui 
šimtmečio ir sąlygoms gerokai pasikeitus, 
šiandien vienas kitas gali pasakyti, kad 
pasitraukusieji buvo bailiai ir nemylėjo tė
vynės. Ypačiai tai lengvai gali pasakyti tie, 
kurie ano meto teroro nematė ir neišgyve
no. Bet ir vėl būkime nuoširdūs ir prisipa
žinkime. kad ne visi esame didvyriai. Gre
siančio milžiniško pavojaus akivaizdoje 
daugelis turėjo apsispręsti: gelbėti sa
vo gyvybę ir pasitraukti ar likti kraš
te ir pasiduoti terorui. Ir iš tikrųjų po
kario metais ne daug kas teroro Lietuvoje 
išvengė. Kentėjo kaltas ir nekaltas, eilinis 
lietuvis ir net komunistas, mokslininkas ir 
paprastas darbininkas, karys ir artojas. 
Teroro bei mirties neišvengė ir tie, kurie 
nuėjo trečiuoju — kovos bei pasipriešini
mo — keliu.

Savo samprotavimą J. Lanskoronskis už
baigia tokiu teigimu:
Lietuva atgims, ją iškovos 
bet ne mes. svetimybėje 
skęsti išeiviai“. Kokia bus 
ir kas dėl jos daugiausia
netikslu ginčytis. Tik vienas dalykas jau 
yra aiškus, kad toji generacija, kuriai pri
klausė a. a. B. Jakutis, nežiūrint to, kurioj 
pusėje ji būtų pasilikusi, nedaug ką galėjo 
padaryti Lietuvos ateičiai nulemti.

J. Lūža

V. Volertas — Sąmokslas, prem. rom., 
kaina 31 šil.

H. Didžiulytė — Ošiančios pušys. Prisi
minimų rinkinys, kaina 21 šil.

S. Yla — Moderni mergaitė. Bręstančios 
mergaitės svajonės. Kaina 35 šil.

P. Jurkus — Ant Vilnelės tilto. Vilniaus 
Legendos. 21 šil.

M. Vaitkus — Mistiniame sode. Atsimi
nimai. 27 šil.
B. Zumeris — Dabarties Sutemose. 
Prem. religinės minties veikalas — 21 šil.

Žemėlapiai, periodika, gintarai. Rašyti: 

„DAINORA", 14 Priory Rd., KEW — SU
RREY.

jis apsirengė 
vienų provinci- 
atsistojo į eilę 
paaiškėjo, kad 
ir rytoj rytą ji

Jei nepriklausoma 
krašto lietuviai, 
baigiantys pa- 

ateities Lietuva 
kovos, šiandien

TIESUS PASISAKYMAS
Kartą Chruščiovas, kai jis dar buvo val

džioje. panoro išvažiuoti į provinciją ir pa
siklausyti. ką apie jį kalba komunizmo pa
vergtieji žmonės.

Kad žmonės nepažintų, 
kolchozininku. nuvažiavo į 
jos miestelį ir iš vakaro 
prie vienos krautuvės. Čia 
į krautuvę atvežė cukraus
pradės žmonėms pardavinėti.

Chruščiovas kantriai visą šaltą naktį iš
laukė eilėje. Rytą paaiškėjo, kad visiems 
parduodama po 1 kg cukraus. Pagaliau at
ėjo ir Chruščiovo eilė.

— Prašau man pusę kilogramo cukraus.
— paprašė draugas Chruščiovas.

— Imk visą kilogramą. — siūlo jam par
davėja.

— Ne. man nereikia, — spiriasi Chruš
čiovas.

— Nebūk kvailas, imk kilogramą. Chruš
čiovas vakar vakare atvažiavo, tai ir cuk
raus atvežė. O kai Chruščiovas išvažiuos, 
tai ir vėl cukraus neatveš, — aiškina jam 
pardavėja.
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Europos lietuviu. kronika
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 

SAVAITĖS ĮVYKIAI

Lapkričio 7 <1. Howard Hotel įvyko Spau
dos konferencija. Konferencijoje dalyvavo 
pavergtųjų tautų, britų spaudos ir BBC at
stovai. Konferencija atidarė .1. Graham. 
Lygos pirmininkas. Kalbas pasakė keturi 
pagrindiniai kalbėtojai, plačiai nušviesda- 
mi Pavergtųjų Tautų Savaitės reikšmę ir 
prasmę. Britų žurnalistams buvo parū
pinta atitinkamos medžiagos apie visas pa
vergtąsias tautas.

Lapkričio 9 d. St. Martin in the Field 
bažnyčioje atlaikytos specialios pamaldos 
— pasimelsta už komunizmo aukas. Ypač 
gražų ir prasmingą pamokslą pasakė tos 
bažnyčios anglas kunigas Austin Williams. 
Vedamos pavergtųjų tautybių dvasiškuos, 
į bažnyčią pamaldų metui buvo įneštos pa
vergtųjų tautų vėliavos ir patalpintos prie 
didžiojo altoriaus.

Visą šią savaitę Britanijos Min. pirmi
ninkui įteikiami tam tikri dokumentai ar 
memorandumai, nurodantieji didžiausią 
skriaudą ir neteisybę, kurią rusų komunis
tinė imperija padarė Rytų Europos tau
toms. Lietuviai tokį memorandumą įteikia 
lapkričio 13 d.

Lapkričio 12 d. pavergtųjų tautų atsto
vai susitinka su Britų parlamento nariais 
Parlamento rūmuose. Bus parodyta kele
tas filmų ištraukų iš Vengrijos ir Čekoslo
vakijos įvykių, iš Ukrainos ir kitų kraštų. 
Lordas Oswaldas perskaitys trumpus visų 
pavergtųjų tautybių pranešimus apie ko
munistinės rusų imperijos nežmonišką el
gesį okupuotuose kraštuose.

Pavergtųjų Tautų Savaitė 
užbaigiama

MASINE
DEMONSTRACIJA, 

kuri bus lapkričio 16 d. Ji prasidės 
2.30 vai. popiet nuo Hyde Park 
(Speaker's Corner), Marble Arch.

Visi lietuvai privalo dalyvauti 
demonstracijoj ir tuo pareikšti 

savo protestą prieš okupantą ir 
solidarumą pavergtoms tautoms.

Pageidaujama, kad tautiečiai 
užsidėtų tautinių spalvų kaspinus 

su gedulo ženklu ant rankovės.
Atlikime tautinę pareigą, 

dalyvaudami visų pavergtųjų 
tautų demonstracijoje prieš bendrą 

priešą — komunistinę rusų 
imperiją.

„E. L.“ BENDRADARBIAMS IR 
SKAITYTOJAMS

Pastaruoju laiku šio laikraščio skiltyse 
pasirodė keli straipsniai bei laiškai redak
cijai, kuriuose nepageidaujamu būdu buvo 
paminėtos dorų ir nusipelniusių asmenų 
pavardės.

DBLS Valdyba, kaip laikraščio geidėjas, 
atsiprašo užgautuosius asmenis ir kreipia
si į visus laiškų rašytojus, prašydama su
silaikyti nuo panašių korespondencijų.

Redakcijai yra duotos instrukcijos ateity
je nespausdinti jokios medžiagos, kur būtų 
šmeižiami mūši) veiksniai ar užgaunami 
veikėjai bei šiaip dori lietuviai. Nespaus
dinta medžiaga nebus grąžinama.

„Europos Lietuvis“ turi tarnauti mūsų 
vienybei skatinti.

LONDONAS
KALĖDINIS BAZARAS

Tradicinis Londono taitiečių moterų or
ganizacijų KALĖDINIS BAZARAS ir šiais 
metais vyks Latvių Namuose. 72 Queens- 
borough Terrace. Bayswater. W. 2. Baza- 
ras veiks lapkričio 28 d. — 30 d. savaitga
lį nuo 4 iki 9 vai. vak.

Bazaro metu veiks bufetai, o sekmadie
nį, lapkričio 30 d., 5 vai. vak.. bus vaikų 
pasirodymas.

Lietuvėms moterims šiuose kiekvienais 
metais vykstančiuose bazaruose atstovauja 
dainavietės. Jos visuomet įdeda daug dar
bo. rūpesčio ir energijos, kad bazaras būtų 
įdomus, patrauklus ir. žinoma, pelningas, 
nes juk kiekvienas bazare gautasis centas 
dainaviečių yra sunaudojamas lietuvių šal
pai.

Siekdamos praturtinti lietuviškąją šio 
bazaro dalį, dainavietės ir šįmet tikisi susi
laukti gausios ir norios lietuvių talkos. 
Daiktai, skiriami bazarui. priimami Lietu
vių Namuose (1 Ladbroke Gardens. W. 
11). Londono lietuvių moterų „Dainavos" 
sambūris aukotojams jau iš anksto širdin
gai dėkoja.

DAINAVIEČIŲ DĖMESIUI

Sekmadienį, lapkričio 23 d.. 4 vai. vak.. 
Lietuvių Namuose vyksta visų dainavie
čių susirinkimas kalėdinio bazaro reika
lams aptarti.

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio Skyrius lap
kričio 22 d., šeštadienį, punktualiai 5.30 
vai., rengia

Kariuomenės šventės minėjimą 
Eccles British Legiono Klubo erdvioje sa
lėje (Chadwick Rd., Eccles).

Programoje kpt. V. Andruškevičiaus pa
skaita ir meninė dalis, kurioje pasirodys 
Manchesterio ir apylinkės jaunimas, vado
vaujamas B. Snabaitienės ir J. Kutkutės. 
su tautiniais šokiais ir dainomis bei eilė
raščiais. Tautiniams šokiams gros Al. Na
vakas.

Kviečiami visi iš toli ir arti atvykti į mi
nėjimą.

Nuo 8 vai. vakaro bus bendri šokiai su 
British Legiono Klubo narėmis ir nariais. 
Baras veiks toj pačioj salėj (kas norės at
skirai) lietuviams balkone.

Mažesnieji vaikai gali dalyvauti tiktai 
iki 8 vai. vakaro.

Skyriaus Valdyba

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
Lapkričio 10 ir 15 d. d. Manchesteryje ir 

kitose vietovėse platinami atsišaukimai.
Lapkričio 16 d., sekmadienį. 2.30 vai., 

prie C. I. S. pastatų (skyscraper), Miller 
St., visos tautybės renkasi demonstraci
joms. Procesija žygiuos prie Nežinomojo 
kario paminklo, ten bus padėtas vainikas, 
trumpos bažnytinės apeigos ir kalbės par
lamento nariai. Procesijoje dalyvaus Man
chesterio vyskupas, tautybių dvasiškijos 
atstovai, miesto burmistras ir kiti aukšti 
pareigūnai.

Visus tautiečius prašome gausiai daly
vauti koncerte ir demonstracijose.

Tautybių Komitetas

NOTTINQHAMAS
EKSKURSIJA Į LONDONĄ

Lapkričio 22 d. į Londone įvykstantį di
delį L. A. S. skyriaus rengiamą minėjimą 
— koncertą ruošiama ekskursija.

Iš Nottinghamo išvykstama 1 vai. p. p.
Anksčiau nuvažiavus, norintieji bus pa

važinėti apie Londono žymesnes vietas. 
Norintieji važiuoti prašomi kuo greičiau
siai užsirašyti pas E. Vainorienę tel. 55804 
arba pas H. Gasperą tel. 48706.

Kelionės kaina apie £1.10.0 — ji pri
klausys nuo važiuojančiųjų skaičiaus.

L. A. S. sk. valdyba

PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ
Nottinghamiškiai minės Pavergtųjų sa

vaitę lapkričio 16 d., sekmadienį, 3 vai., uk
rainiečių klubo salėje (30 Bentick Rd.). 
Oficialioje dalyje kalbės parlamento atsto
vai ir kiti aukšti anglų pareigūnai.

Vėliau bus meninė dalis — koncertas. 
Programoje dalyvaus lietuviai, latviai, es
tai. belorusai, vengrai ir ukrainiečiai.

Visi tautiečiai kviečiami gausiai daly
vauti.

Tautybių Komitetas

BRADFORDAS
PAVERGTŲJŲ SAVAITĖ BRADFORDE

Brafordiškiai minės Pavergtųjų savaitę 
lapkričio 9-15 d. Visą savaitę vietos gyven
tojai bus informuojami apie Sovietų pa
vergtuose kraštuose vykdomąjį terorą, ra
šomi laiškai šio krašto ministeriui pirmi
ninkui. o taip pat bus įteikta peticija Brad
ford© burmistrui.

Lapkričio 15 d., 7 vai., Ukrainiečių salė
je (13 Claremont. Morley St.) rengiamas 
pavergtųjų tautų koncertas. į kurį visi 
kviečiami atsilankyti.

Programoje dalyvaus lietuviai, latviai, 
estai, vengrai ir ukrainiečiai.

Prie įėjimo bus renkamos aukos paverg
tųjų tautų reikalams.

Rengėjai

P A D Ė K A
Ryšium su Bradforde įvykusiu Kariuo

menės šventės minėjimu ir jaunimo suva
žiavimu atžalyniečiai dėkoja visiems 
ekskursijoms, jaunimo grupėms ir jų vado
vams. Bradfordo „Vyties" klubui, tėve
liams. rėmėjams už dovanas loterijai, pik. 
T. Vidugiriui, atlikusiam kelionę pas mus 
ir pasakiusiam įdomią kalbą.

Negalėdami išvardyti visų, kurie mums 
teikė paramą, savo dėkingumą reiškiame 
širdingu ačiū.

Atžalyniečiai

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — lapkričio 16 d„ 11.15 

vai.. Židinyje. Aušros Vartų Marijos 
šventė.

NORTHAMPTON—lapkričio 16 d„ 12 vai.. 
katedroje. Tuoj po pamaldų bus rodomi 
du garsiniai lietuv. filmai.

Sol. V. Gasperienė

Sol. V. Galbuogytė

LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS BRADFORDE LIET. SODYBA
Kai dr. Vincas Kudirka dar tebebuvo 

Varšuvos universiteto studentas, kartą ten 
į vieną lietuvio butą susirinko truputį dau
giau kaip 10 lietuvių Užgavėnių blynų val
gyli ir lietuviškų reikalų aptarti. Kudirka 
nesitvėrė džiaugsmu, kuris veržėsi iš jo 
širdies, ir čia pat pradėjo deklamuoti:

Gražu yra matyti lietuvių būrelį, 
kurie tarp svetimųjų vienybę užlaiko.

Gražu buvo, ir kiekvienas galėjo pasi
džiaugti, kai aną šeštadienį bemaž iš visų 
Anglijos kampų į Bradfordą suvažiavo gra
žus lietuvių jaunimo būrys. Tai retokas su
buvimas. Šia proga mes visi galėjome pa
sakyti ne tik gražu, bet gražiau, kai pats 
jaunimas savo iniciatyva renkasi pabend
rauti ir savo lietuviškų reikalų aptarti. O 
tų reikalų visa krūva: kito tokio subuvimo 
rengimas, bendros lietuvių jaunimo orga
nizacijos reikalas ir kita. Juk lietuvių jau
nimas nori būti lietuviais, nori tokiais ir iš
likti. Nori parodyti savo' tautinį charakte
rį, kuriuo mes visi didžiuojamės. Tai visi 
pastebi per įvairius lietuvių jaunimo su
buvimus.

Tokį lietuvių jaunimas subuvimą turė
jo Bradforde lapkričio 1 d.

Vietinis Atžalynas, kurio pirmininkas 
šiuo metu yra stud. Vitkauskas, susitarė 
su Vyties klubo valdyba ir surengė bendrą 
šventę: Kariuomenės minėjimą ir lietuvių 
jaunimo subuvimą. Reikia pažymėti, kad, 
be vyresniųjų pagalbos, ir pats jaunimas 
prie šios šventės daug darbo pridėjo. Jie 
rengė programą, jie rūpinosi svečių pri
ėmimu. jie surengė gana turtingą loteriją, 
o prie jos — J. Siaukos iš Halifaxo medžio 
drožinių parodėlę. Žinoma, už jaunimo pe
čių stovėjo, nematoma ranka dirigavo ir 
visą parengimą tvarkė J. Traškienė. Erdvi 
salė, didele trispalve ir Vytimi papuošta 
scena darė malonų įspūdį.

Oficialią dalį pradėjo Vyties klubo pir
mininkas St. Grybas ir pakvietė pik. T. Vi
dugirį paskaitos skaityti. Prelegentas savo 
paskaitoje paminėjo, kaip sunkiai kūrėsi 
Lietuvos kariuomenė ir kaip sunkiai ir at
kakliai jie kovojo dėl tos laisvės. Pager
biami visi dėl Lietuvos laisvės žuvusieji, ir 
baigiama Tautos himnu.

Vik. Ignaitis priminė susirinkusiems 
apie pavergtųjų tautų savaitę, ragino pri
sidėti prie jos pasisekimo ir aktyviai daly
vauti vietiniuose parengimuose.

O dabar atėjo ir jaunimo eilė.
Pirmiausia LSS Anglijos rajono vadas 

s. J. Maslauskas pasveikino susirinkusius, 
padėkojo už skautams teikiamą finansinę 
ir kitokią paramą ir pažymėjo, kad be vy
resniųjų paramos skautų veikimas nebūtų 
įmanomas. Toliau viską j savo rankas pa

Baleto šokėja J. Vainoriutė
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DIDELIS KONCERTAS LONDONE

Londono LAS Skyriaus Valdyba Kariuo
menės šventės proga rengia lapkričio 22 d. 
(šeštadienį), 7.30 vai. vak., Sporto ii- Soc. 
Klubo salėje, 345A, Victoria Park Rd., E.9,

KONCERTĄ

Programą išpildys žinomosios solistės V. 
Gasperienė, V. Galbuogytė ir baletininkė 
J. Vainoriutė.

Prieš kurį laiką toks koncertas buvo 
Manchesteryje ir praėjo su dideliu pasise
kimu ir susilaukė gražiausių atsiliepimų. 
Tad niekas nepraleiskite progos jo pasi
klausyti ir pasižiūrėti Londone.

Valdyba
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ėmė J. Alkis. Jis pasveikino susirinkusius, 
padėkojo šeimininkams už tokį didelį ir 
gražų parengimą ir pakvietė atžalyniečius 
pradėti programą. Jie programą pradėjo 
mielu ir visiems pažįstamu Suktiniu. O 
tas Suktinis lengvutis, nepretenduojąs į 
viršūnes ir visiems įkandamas. Jie ir baigė 
programą kitu siurprizu — Grikeliais. Tai 
irgi labai paprastas, nereikalaująs didelių 
prašmatnybių tautinis šokis. Bradfordiš- 
kiai visada savo programoje duoda ką nors 
naujo. Visus šokius akordeono muzika pa
lydėjo D. Rusinas.

Toliau atėjo Londono seni vilkai—Gran
dis. Jų didokas būrys, jie beturį ir daugiau 
visai užtarnautų pretenzijų, jų ir šokiai 
mandresni: grakščioji ir didelio pasiruoši
mo reikalaujanti Kepurinė, miklusis Miki
ta. šustas ir besispardąs Oželis. Šokius 
akordeonu palydėjo R. Nemajuška.

Nottinghamo skautų labai nedaug, jie 
neseniai susiorganizavo į tautinių šokių 
vienetą ir šįkart pašoko Kalvelį, Kepurinę, 
Žiogelius ir Kubilą. Šokių moko sesė Da- 
maševičiūtė. Aiškiai matyti graži pažanga. 
Šokius akordeonu palydi P. Viržintas.

Manchesteriškės skautės padainavo tris 
daineles, kurių paskutinioji susilaukė ypač 
šiltų katučių.

Ar ne didžiausias būrys lietuvių jauni
mo buvo iš Manchesterio. Jie jau seniai ir 
pirmieji susiorganizavo j DBLS Aušros 
skyrių. Tai graži idėja jungtis prie vyres
niųjų. O ir vyresnieji tokia idėja patenkin
ti, nes visi žinome, kad jaunimas turi už
imti vyresniųjų gretas, kai šie pasitrauks. 
Ten, greičiausia, yra daug suvalkiečių, o 
jie yra labai ambicingi ir su pretenzijom. 
Užtat manchesteriškiai ir šokius ne eili
nius pasirinko. Jų šokiams reikėjo daug 
erdvės, o jos čia trūko. Reikėjo geros mu
zikos. o ji čia buvo per skubi ir šokėjai 
nespėjo takto pagauti. Reikėjo ir labai 
rūpestingo pasiruošimo, o jo kaip tik trū
ko. ypač Subatėlei. Jie pašoko Lenciūgėlį. 
Gyvatarą. Malūną ir Subatėlę.

Apskritai paėmus, reikia pasidžiaugti lie
tuvių jaunimo pasirodymu, bet kartu mes
ti ir vieną kitą pastabą. Ne kritikuoti, bet 
iškelti kai kurias klaidas ar netobulumus, 
nes pašalietis gal ir geriau pastebi jas. O 
tokių pasitaikė.

Tautinis šokis, kaip vėliau pastebėjo 
pik. Vidugiris, yra žaidimas. O žaidimo ne
galima vesti susiraukus ar piktą miną nu
taisius. Reikia šypsnių ir šypsnių, ypač 
berniukams. Per ilgi berniukų plaukai, 
kad ir kažin su kokiu fasonu nešiojami, 
prie skautiškos uniformos ir tautinio rūbo 
netinka. Ačiū Dievui, tokių vos pora teatsi-

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba lap
kričio 22 d., šeštadienį, lenkų atsargos ka
rių klubo salėje. Whitefriars Lane, Covent
ry,’ ruošia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje: minėjimo atidarymas, Lie

tuvių jaunimo Židinys iš Nottinghamo pa
rodys lietuvišką garsinį spalvotą filmą, 
vaizduojantį dabartinės Lietuvos ir išeivi
jos jaunimą. Programos pradžia 7 vai. vak. 
(punktualiai). Nepraleiskite progos pama
tyti ir pasigrožėti.

Šokiams iki 1 vai. nakties gros E. Dra
gūno kapela. Baras su įvairiais gėrimais-ir 
užkandinė veiks iki 11.45 vai. Visus vietos 
ir kitų apylinkių tautiečius su draugais ir 
pažįstamais prašom gausiai atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką. Salė atidaroma 
6 vai. vak.

Lapkričio 23 d., sekmadienį, 12.45 vai., 
St. Elizabeth's bažnyčioje bus laikomos 
lietuviškos pamaldos. Šv. Mišios aukoja
mos už žuvusius Lietuvos karius.

Visus vietos tautiečius prašom gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LEAMINGTONAS
PAŠVENTINTAS ANTKAPIS

Spalio 26 d., sekmadienį po pamaldų, Co- 
ventryje kun. S. Matulis. MIC, ir būrelis 
coventriečių nuvykome į Leamingtono ka
pines, kur, susirinkus visiems leamingto- 
niškiams, buvo pašventintas a.a. Antanui 
Bičkui antkapis, pastatytas brolio Kazi
miero pastangomis.

Po šventinimo apeigų visi užsukome į 
vietos lenkų klubą, kur buvome skaniai 
pavaišinti.

Šeimininkui Kazimierui, šeimininkėms 
už puikias vaišes ir kun. S. Matuliui už 
šventinimo apeigas dalyvių ir skyriaus 
vardu reiškiu nuoširdžią padėką.

J. Diniša
DHLS Coventrio Skyriaus pirmininkas

MIRĖ M. VALUTIS
Rugpiūčio 16 d. miesto ligoninėje staiga 

mirė Martynas Valutis, gimęs 1902 iri. ba
landžio 13 d. Galminuose.

Laikėsi jis nuošaliai — maža kur tarp 
lietuvių pasirodydavo. Su artimaisiais, at
rodo, irgi nepalaikė ryšio. Paskutiniais me
tais buvo beveik nustojęs regėjimo.

Rugpiūčio 21 d. palaidotas miesto kapi
nėse.

Tradicinis Sodybos Klubo sezono užbai
gos alutis, kaip jau skelbta, ruošiamas lap
kričio 29 d.

Pradžia 8 vai. vak.
Nemokamai duodamas alus nuo 8 iki 10 

vai.
Taip pat nemokami užkandžiai.
E.aras veiks iki pusiaunakčio.
Gros Tuxedos kapela (pirma kartą So

dyboje).
Kapelos išlaidoms padengti prie įėjimo 

bus imama po 5 šilingus.
Kas norėtų nakvynės, prašoma užsisa

kyti iš anksto. Iš Londono tiesiog į Sody
bą skambinti 04-203-2810. iš provincijos — 
Bordon, 2810.

rado. Taip, vienas buvo ir savo plaukais ir 
uniforma kiek panašus į šių dienų bytniką.’ 
Sutikęs mergaičių būrį, paklausiau, ar jis 
priklauso jų kompanijai.

— Ne. — visos rėkė kartu.
— O gal jis ne lietuvis?—vėl paklausiau.
— Lietuvis, — atsakė mergaitės nurau- 

dusios.
Tai buvo didelis parengimas. į kurį brad- 

fordiškiai įdėjo labai daug darbo ir rūpes
čio. Pats parengimas buvo gražus, gerai or
ganizuotas ir su neperilga, neištęsta pro
grama. Bet ir Anglijos lietuviai rengėjų 
neapvylė. J jį suplaukė labai daug tautie
čių: senimo ir jaunimo. Be pačių bradfor- 
diškių, čia sutikome kaimyninio Huders- 
fieldo, Wakefieldo. Halifaxo. Mancheste
rio. Nottinghamo. Derbio. Leeds. Londono 
ir kitų vietovių lietuvių.

Erdvi salė, kurioje daugiausia buvo su- 
sispietęs jaunimas, ir didelė salė barui, 
kuriame buvo daugiausia susispietęs seni
mas. leido visiems plačiai pabirti, ir nie
kam nereikėjo skųstis ankštumu.

Ačiū bradfordiškiams už tokį gražų pa
rengimą. O mums, ypač jaunimui, reikia 
jų daugiau, tik kitose vietose.

J. Vaidutis
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