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LAISVINIMO KLAUSIMAI
Vasario 6 d. New Yorke įvyko Vliko Ta

rybos posėdis. Apsvarstyti įvairūs Lietu
vos laisvinimo klausimai.

Išklausytas Vliko vicepirmininko J. Au
dėno pranešimas apie veiklą Valdybos, ją 
prieš du mėnesius (1969 m. gruodžio 7 d.) 
išrinkus.

J. Audėno pranešime paminėta: per Eltą 
ir Europoje veikiančias radijo valandėles 
buvo išsamiai reaguota į Maskvos savait
raščio „Literaturnaja Gezeta“ puolimus, 
nukreiptus prieš Vatikano radijo siųstuvo 
lietuviškas transliacijas pavergtajai Lietu
vai.

Prof. dr. Bronius Kasias yra apsiėmęs 
suredaguoti Sovietų Sąjungos-nacių Vokie
tijos sąmokslo prieš Lietuvą ir kitus Rytų 
Europos kraštus sudarytų dokumentų rin
kinį. Vliko Seimui nutarus šiais, jubilieji
niais, 50-taisiais Lietuvos Steigiamojo Sei
mo sukvietimo metais išleisti atitinkamą 
leidinį, jį parengti apsiėmė prof. dr. V. 
Sruogienė. Taip pat rengiamas ir atitinka
mas memorandumas, kurį pasirašytų tebe
są gyvi buvę Steig. Seimo nariai. Jau 
skelbta, kad Vliko pastangomis laisvame 
pasauly paskleistas 40 okup. Lietuvos ku
nigų pareiškimas apie neteisėtą Bažnyčios, 
religijos ir tikinčiųjų persekiojimą Lietu
voje. Pranešimo pilnas tekstas paskelbtas 
Eltos biuleteniuose anglų ir vokiečių kal
bomis.

Be New Yorke sausio 8 d. įvykusio veik
los derinimo reikalu pasitarimo, kuriame 
dalyvavo ALT pirmininkas inž. E. Bart
kus, Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, finan
sų tvarkytojas Jurgis Valaitis ir Tautos 
Fondo pirm. prel. J. Balkūnas bei Vliko 
pirmininko dr. J. K. Valiūno su Lietuvos 
Laisvės komiteto pirm. V. Sidzikausku pasi
tarimo (apie tai jau skelbta Eltoje), Vliko 
vicepirmininkas J. Audėnas sausio 24 d..

Kaip vyko festivalis
Vasario 6 d. Tower Hamlets Dance fes

tivalio pirmasis vakaras buvo skirtas tarp
tautinių, šokių grupėms, ir jame dalyvavo 
ir mūsų lietuviškos Londono grupės.

Varžybos vyko tarp 16 grupių. Kai ku
rios tų grupių yra jau dalyvavusios įvai
riuose tarptautiniuose pasirodymuose.

Jaunesnysis Londono lietuvių jaunimas 
sušoko Kalvelį, Oželį ir Šustą. Ta grupė tik 
pirmą kartą pasirodė, tai nelaimėjo nei 
vietos, nei premijos, bet labai daug katu
čių ir pažinčių su kitų tautybių jaunimu. 
Jie tikisi, kad kiti metai bus jų metai.

Grandis turėjo kovoti labai sunkiai. Ji 
pasirodė su Mikita, Kepurine ir Kubilu. 
Išėjo tretieji su lenkų Tatry grupe.

Valio mūsų jaunimui, kuris ne tik išne
šė Lietuvos vardą, bet kartu parodė savo 
tautinius šokius kitataučiams.

East London Advertiser, aprašęs to va
karo eigą, išsispausdino ir nuotrauką su 
trim Grandies mergaitėmis, pasipuošusio
mis tautiniais drabužiais. To laikraščio ti
ražas — 250.000 egz.

S. K.

SEPTYNIOS dienos
Ginklavimosi varžybose

JAV krašto apsaugos ministeris Lairdas 
pareiškė, kad jei So v. Sąjunga tokiu grei
čiu ginkluosis tolimo nuotolio raketomis, 
kaip dabar, apie šio dešimtmečio vidurį 
JAV bus „antraeilėje strateginėje padėty
je“.

Rusai tada turės tarp 35 ir 50 atominių 
povandeninių laivų, ginkluotų tarp 560 ir 
800 tolimo nuotolio raketų. JAV turi 41 Po- 
lario markės povandeninių su 656 raketo
mis. Nenorima didinti laivų skaičiaus, dėl 
to raketos bus aprūpinamos didesniu kiekiu 
smaigalių. Vienas povandeninis jau taip ir 
aprūpintas: jo 16 raketų jau turi po 10 
smaigalių.

Apie dešimtmečio vidurį ir Kinija turės 
tarp 80 ir 100 vidutinio nuotolio raketų, 
kurių kiekvienos pajėgumas bus toks, kaip 
ant Hirošimos ir Nagasakio numestųjų 
bombų.

Vokiečiai sutarė dėl tvarkos
Abiejų Vokietijų vadai sutarė, kad ko

vo mėn. pirmomis dienomis susitiks ma
žesni pareigūnai apsvarstyti darbotvarkės, 
o tik tada jau sueis Brandtas ir Stophas.

Už ryšius su emigrantais
Varšuvoje nuo metų iki dvejų metų ir 

trijų mėnesių kalėti nuteisti 5 lenkų inte
lektualai, kurie palaikę ryšius su „griau
namąja veikla“ besiverčiančiais emigrantų 
sluoksniais Paryžiuje.

kaip svečias-stebėtojas. dalyvavo Čikagoje 
įvykusiame Amerikos Liet. Tarybos ir Lie
tuvių Bendruomenės JAV Krašto Valdy
bos pasitarime. Vilkas yra gavęs žinią iš 
Paryžiaus, kad mūsų visuomenės-Vliko. 
spaudos bei radijo transliacijų lietuvių 
kalba akcija prieš M. K. Čiurlionio pa
veikslų galimą sužlugdymą okup. Lietuvo
je neabejotinai turėjo atgarsį, nes paveiks
lams išsaugoti Kaune pastatytas Čiurlionio 
galerijos priestatas.

Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas va
sario 6 d. lankėsi Valstybės Departamen
te. Vlikas jau pradėjo paruošiamuosius 
darbus politiniam jaunimo seminarui bir
želio 6-7 dienomis Čikagoje.

Posėdžiui įpusėjus, į jį atvyko Vliko pir
mininkas dr. J. K. Valiūnas. Jis Tarybą 
painformavo apie tą pačią dieną įvykusį jo 
apsilankymą Valst. Departamente Vašing
tone. (Apie tai skelbiama atskirai).

V. Vaitiekūnas pateikė Tarybai Kontro
lės komisijos vardu 1969 m. Vliko ir Tau
tos Fondo apyskaitas, kurias Taryba pa
tvirtino. Vliko Valdybos narys Jurgis Va
laitis pateikė Tarybai patvirtinti Vliko Val
dybos sudarytos naujos Tautos Fondo Val
dybos, su prel. J. Balkūnu priešaky, sudėtį.

Juozas Pažemėnas. Tautos Fondo Valdy
bos sekretorius, painformavo Tarybą apie 
naujosios Valdybos pirmuosius darbus ir 
naujus veiklos planus.

Kai kuriems Vliko Statuto straipsniams 
pakeisti išrinkta komisija iš V. Vaitiekūno, 
dr. B. Nemicko ir B. Bieliuko.

Ūkininkų Sąjunga savo naujuoju atsto
vu į Vliko Tarybą paskyrė jauną inž. Alek
sandrą Vaitekūną, praėj. metais įvykusio 
Vliko surengto politinio seminaro dalyvį.

Tarybos posėdžiui pirmininkavo Krikš
čionių Demokratų atstovas P. Vainauskas, 
sekretoriavo Valst. Liaudininkų atstovas 
Pr. Dulevičius. (Elta)

TAUTOS FONDO VALDYBA
Vliko Valdyba ir Taryba savo posėdyje 

vasario 6 d. patvirtino Tautos Fondo Val
dybą šios sudėties: prel. J. Balkūnas — 
oirmininkas, vicepirmininkai — inž. Jonas 
Vilgalys. inž. Zenonas Jurys ir inž. Eval
das Remeza, sekretorius — Juozas Paže
mėnas, iždininkas — Petras Minkūnas ir 
nariai — dr. ekon. Julius Maldutis ir Kęs
tutis Čižiūnas. (Elta)

PERSEKIOJIMAS LIETUVOJE
Londono laikraštis „Kensington Post“ 

vasario 20 d. paminėjo užsieniuose gautąjį 
Lietuvos kunigų pareiškimą Sov. Sąjungos 
komunistų partijos sekr. Brežnevui ir pa
citavo to pareiškimo ištraukų.

Laikraštis to pareiškimo tekstą gavo, kai 
vasario 16 d. Lietuvių Namuose buvo su
ruoštas priėmimas lietuvių bičiuliams ir 
spaudai.

„Kensington Post“ žinią baigia:
„Lietuvių Sąjungos šiame krašte sekre

torius A. Pranskūnas pareiškė „Post“: „La
bai drąsūs tie vyrai, kurie pasirašė doku
mentą“.

Prieš sovietų sportininkus
Čekoslovakijoje vyko slidininkų varžy

bos, kuriose dalyvavo ir sovietų sportinin
kai.

Bet žiūrovai visais atvejais šūkavo įžei
dimus, kai tik pasirodydavo ar laimėdavo 
sovietų sportininkai.

Ilgas amžius
Dalase, JAV, teisėjas Jerome Chamber- 

lainas nuteisė 1.000 metų kalėti Josefą 
Frankliną Sills, kuris apiplėšė valyklą ir 
už panašius darbus jau ir anksčiau yra bu
vęs baustas.

Atimama pilietybė
Čekoslovakijos vidaus reikalų ministeri

ja atėmė pilietybę Dubčeko laikais buvu
siam ministerio pirmininko pavaduotojui 
prof. Sikui, televizijos viršininkui Pelika
nui. filosofui, marksizmo kritikui Svitakui 
ir buvusių kalinių organizacijos K231 stei
gėjui Rambousekui.

Jie visi yra užsieniuose.

Sabotažas lėktuve
Šveicarijoje sudūžo į Izraelį skridęs ke

leivinis lėktuvas, žuvo visi 47 keleiviai.
Nors nežinoma, kas kaltas, bet jau dabar 

aišku, kad lėktuve buvo bomba. Įtariama, 
kad tą sabotažo veiksmą atliko arabų tero
ristai.

Įvairių kraštų lėktuvai laikinai ar ilges
niam laikui sustabdo skridimus į Izraelį.

Memorandumas 
paskleistas

Okupuotos Lietuvos 40 kunigų pasirašy
tas ir Sovietų Rusijos bei Lietuvos okupa
cinei valdžiai įteiktas memorandumas dėl 
religinių suvaržymų Lietuvoje jau buvo 
paskelbtas kai kuriuose lietuvių išeivių 
laikraščiuose.

Lietuvių Religinė Šalpa memorandumą 
išvertė į anglų kalbą ir plačiai paskleidė 
JAV-se. „The New York Times“ memo
randumą buvo paminėjęs sausio 23 d. lai
doje.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas angliškąjį memorandumo tekstą gau
siai išsiuntinėjo savo atstovybėms bei Liet. 
Bendruomenės organizacijoms D. Britani
joje, Kanadoje, Australijoje ir Nauj. Ze
landijoje.

Memorandumas taip pat pasiųstas ir vi
sų kitų kraštų lietuvių organizacijoms, ir 
jos prašytos tekstą išversti į gyvenamojo 
krašto kalbą ir kuo plačiau paskleisti. 
Tekstas pasiųstas ir Lietuvos atstovybėms 
bei konsulatams.

ELTOS biuletenių, leidžiamų įvairiomis 
kalbomis, redaktoriams pavesta memoran
dumo tekstą paskelbti, o radijo stotys, tu
rinčios programas, spinduliuojamas į Lie
tuvą, prašytos memorandumą ištisai per
skaityti pavergtosios tėvynės klausytojams.

Vlikas pageidauja gauti, ryšium su mi
nėtu memorandumu, visus laisvojo pasau
lio kitataučių bet kuria forma pasirodžiu
sius atsiliepimus.

Mūsų tautiečiai prašomi atkreipti dėme
sį į laikraščių iškarpas ir ne tik šiuo atve
ju (kunigų memorandumas), bet ir visais 
kitais klausimais, kai paliečiamas Lietuvos 
vardas, jos likimas, pavergimas, išnaudo
jimas bei lietuvių didesni laimėjimai, — 
siųsti laikraščių ar žurnalų iškarpas šiuo 
adresu:

Vlikas, 29 W. 57th St., 10th Fl„ New 
York N. Y. 10019 (Elta)

NAUJA RADIJO PROGRAMA
Kanadoje pradėjo veikti nauja radijo 

programa „Songs from Amber Coast“, va
dovaujama J. R. Simanavičiaus.

Jis prie turimos lietuviškos programos 
„Tėvynės prisiminimai“ bando suorgani
zuoti muzikinio pobūdžio programą anglų 
kalba, apimančią visus tris Baltijos kraš
tus. Pirmoji programa su angliškais paaiš
kinimais buvo transliuojama iš Oakvilės 
stoties.

Atlaidai 
Vytėnuose

Vasario 1 d. rytą į naujuosius Vytėnus 
sugužėjo būrys Romos lietuvių. Tarp jų 
buvo Lietuvos Diplomatinės Tarnybos Še
fas St. Lozoraitis su ponia, šv. Kazimiero 
Kolegijos Rektorius prel. Ladas Tulaba. 
pačios kolegijos vadovybė, Romoj gyve
nantys lietuviai prelatai, dvasiškių ir pa
sauliečių.

Saleziečiai, seselės ir jaunimas kelias 
dienas prakaitavo, kol aptvarkė ir išpuošė 
svečių salę, židinio bažnyčią ir kitas pa
talpas; juk daug ką, ypač virtuvėj, reikėjo 
„tverti“, būtent, kurti iš nieko.

Parko priešaky, nors ant improvizuoto 
stiebo, pirmą kartą iškilo Lietuvos trispal
vė, o dangus, po ilgų lietingų dienų, su
spindo pavasariška saulute.

Lygiai pirmą valanda suskambo bažny
čios varpas, pranešdamas ir apylinkei, kad 
... pas lietuvius atlaidai.

Rinktinių maldininkų chorui giedant tra
dicinį „Pulkim ant kelių“, bažnyčion įžen
gė penki kunigai, ir prasidėjo mišios, kurių 
visos dalys (neišskyrus nė II kanono) pir
mą kartą skambėjo ištisai lietuviškai. Kon- 
celebravo su direktorium kun. Pr. Gavė
nu kunigai saleziečiai prof. J. Zeliauskas ir 
P. Urbaitis, J. Andriulionis iš Š. Amerikos 
kolegijos ir šv. Kazimiero k-jos dvasios tė
vas msgr. St. Žilys; pastarasis pasakė ir 
šventei pritaikytą pamokslą.

Saleziečių auklėtiniai, vadovaujant kun. 
M. Burbai, giedojo pamaldose ir paskui iš
pildė meninę programą.

Saleziečių patroną bei į atlaidus susirin
kusius lietuvius pagerbė Sakramentų Kon
gregacijos Prefektas kardinolas Ant. Sa- 
morė, apsilankydamas vaišėse.

Popiežius, džiaugdamasis saleziečių 
džiaugsmu, pasiuntė telegramą, kurią bai
giantis pamaldoms perskaitė kun. Gavė
nas: „Šventasis Tėvas mielai dalyvauja lie
tuvių saleziečių džiaugsme pirmą kartą 
švenčiant savo įkūrėjo šventę naujoj būs
tinėj ir kaip gausių Viešpaties malonių 
laidą iš širdies siunčia apaštališkąjį palai
minimą. kurį skiria ir geradariams bei 
visiems kitiems jų darbams prielankiems 
asmenims. — Kardinolas Villot“,
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BALTIJOS REIKALAS
SVARBUS

VLIKo pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, 
JAV Valst. Departamentui pageidaujant, 
vasario 6 d.. Lietuvos Atstovo J. Kajecko 
lydimas. Valst. Departamente kalbėjosi su 
Baltijos skyriaus viršininku Barkley Ward.

Pasikalbėjimas, pirmoje eilėje, lietė ga
limą Europos saugumo konferenciją, ku
rią, jeigu ji įvyktų, V. Departamentas lai
ko rimtu, nauju įvykiu ir todėl jai kreipia 
daug dėmesio.

Dr. J. K. Valiūnas painformavo, kad, pa
sirodžius spaudoje pirmajai žiniai apie so
vietinių valstybių bloko nutarimą tokią 
konferenciją sukviesti, Vlikas taip pat į tai 
atkreipė savo dėmesį ir ruošia atitinkamą 
dokumentaciją Lietuvos laisvės reikalu.

Vienas memorandumo projektas jau yra 
Vliko Valdybos paruoštas, ir jis bus V. De
partamentui įteiktas prieš prasidedant 
JAV ir Sovietų Sąjungos konferencijai ba
landžio mėn. Vienoje (tai Helsinkyje pra
ėj. metais vykusios konferencijos dėl stra
teginių ginklų tąsa.

B. Ward iš savo pusės pabrėžė, kad Bal-

AR MIRS „JAUNIMO ŽODIS“?
Vokietijoje leidžiamojo „Jaunimo žo

džio“ pasirodė Nr. 7, ir iš redakcijos aiški
nimų matyti, kad tas numeris gali būti ir 
paskutinis.

Laikraščiui leisti lėšomis rūpinosi pati 
redakcija, bet jo priežiūrą norėtų savo ran
kose turėti Bendruomenės jaunimo sekci
ja. Dėl to prasidėjo trynimasis, net, pasi
rodo. su represijomis ir atsiskaitymais. Tai 
gal ir palaidos laikraštį, kuris, kaip pasku
tinysis numeris rodo, yra gyvai tvarkomas 
ir iš kurio puslapių veržiasi rimtas susi
rūpinimas lietuvybe ir lietuviškuoju jau
nimu.

Nesantaika prasidėjo kiek anksčiau, kai 
tas laikraštis pakritikavo autoritetus ir Va
sario 16 Gimnaziją. Gali būti, kad nesan
taiką dar padidino ir praeitų metų rugpiū- 
čio mėn. suruoštoji Vokietijos lietuvių jau
nimo kelionė j Lietuvą. Ją organizavo ar 
joje dalyvavo patys aktyviausieji „Jauni
mo žodžio“ žmonės. Kelionė buvo organi
zuojama per Kultūrinių ryšių su užsienio 
lietuviais komitetu Rytų Berlyne.

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
LIUCERNE

Šveicarijos lietuvių bendruomenė suren
gė vasario 21 d. Liucerne Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minėjimą ir ta 
proga sušaukė savo narių visuotinį susi
rinkimą. Pamaldas atlaikė kun. prof. J. 
Juraitis.

Naujos valdybos pirmininku išrinktas 
dr. P. Radvila, kasininke bei sekretore I. 
Kaestli-Augevičiūtė (buv. Šveicarijos kon
sulo Lietuvoje žmona) ir valdybos nariu 
dr. A. Hofer (V. Dargužas).

Minėjimas buvo suruoštas kartu su Švei
carijoje gyvenančiais estais ir latviais. 
Programoje dalyvavo I. Stasiulienės vado
vaujama lietuvių tautinių šokių grupė. Es
tai ta proga paminėjo savo valstybės nepri
klausomybės paskelbimo sukaktį.

DR. A. GERUČIO STRAIPSNIS 
„VOITLEJA“

Estų laikraštis „Voitleja“, išeinąs Heidel
berge, Vakarų Vokietijoje, Lietuvos ir Esti
jos nepriklausomybės paskelbimo sukak
čių proga išsispausdino dr. A. Geručio il
gėlesnį straipsnį. Jame autorius suminėjo 
visą eilę faktų iš netolimos praeities, liu
dijančių apie lietuvių ir estų tautų glaudu 
bendradarbiavimą. Straipsnyje nurodoma, 
kad estų sostinės Talino gimnazijoje nuo 
1896 metų senąsias kalbas dėstė prof. Jo
nas Jablonskis, lietuvių rašomosios kalbos 
„tėvas“. Taline nuo 1896 iki 1918 m. gyve
no veterinarijos gydytojas Jonas Bulota 
žinomas visuomenės veikėjas. Lietuvos ne
priklausomybės laikais pakeltas i genero
lus. Tartu universitete mokslus ėjo nema
ža lietuvių jaunimo. Straipsnyje pastebi
ma, kad carų valdymo laikais estų tauta 
buvo laimingesnėje padėtyje, negu lietu
vių tauta, kuriai teko pakelti barbariška 
spaudos draudimą. Tuo metu, kai kitos tau
tos. pagautos tautinio atgimimo dvasios 
galėjo daugiau ar mažiau nevaržomai plė
toti savo tautinę kultūrą, lietuvių tauta 
vilko pikčiausios rusiškos priespaudos jun
gą.

Straipsnis pailiustruotas dail. J. Macke
vičiaus paveikslo „Vytautas prie Juodosios 
jūros“ nuotrauka.

KREPŠININKIŲ LAIMĖJIMAI
Vilniaus krepšininkių komanda Kibirkš

tis Tartu (Estijoje) įvykusiam turnyre iš
sikovojo pirmą vietą. Taip pat jos yra nu
galėjusios Europos meisteres Rygos TTT 
komandą.

DR. J. K. VALIŪNO PASIMATYMAS SU 
B. WARD

tijos kraštų klausimas V. Departamente 
esąs labai svarbus ir šis pasikalbėjimas 
būsiąs naudingas.

Buvo paliesti ir kiti svarbūs tarptauti
niai įvykiai, kurie tiesiogiai visuomet pa
liečia ir Europos klausimus ir tuo pačiu ir 
Lietuvą.

B. Ward savo ruožtu Vliko Pirmininkui 
ir Lietuvos Atstovui užtikrino, kad Balti
jos kraštų okupacija ir neteisėtas tų kraš
tų į Sovietų Sąjungą įjungimas, kurio JAV 
nepripažįsta, yra principinis šio krašto už
sienio politikos klausimas, dėl kurio ne
būsią daroma jokių kompromisų.

Tarp kita ko, B. Ward dar pabrėžė, kad 
V. Departamentas labai vertina Vliko veik
lą tarptautinės politikos plotmėj ir, iš Vli
ko Pirmininko patyręs apie jo vasario mėn. 
vidury numatytą kelionę į Europą, dr. Va
liūną prašė, jam iš Europos sugrįžus, ne
delsiant atsilankyti V. Departamente.

Pasikalbėjimas Vašingtone dviem atve
jais, vykęs geroje, nuotaikingoje dvasioje, 
užtruko apie tris valandas. (Elta)

SVEIKINIMAS 
VASARIO 16

Lietuvos Atstovas Vašingtone, J. Kajec- 
kas, ir šiais metais gavo JAV Valstybės 
Sekretoriaus, William P. Rogers, sveikini
mą Vasario 16 d„ 52-sios Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo paskelbimo sukak
ties proga. Sveikinimo data — š. m. vasa
rio 7 d. Jo tekstas toks: 
Gerb. Mr. Charge d‘Affaires,

JAV-bių vyriausybės ir jų gyventojų var
du su dideliu malonumu perduodu Jums 
geriausius sveikinimus penkiasdešimt ant
rosios Lietuvos nepriklausomybės sukak
ties proga.

Ilga ir narsi lietuvių tautos kova prieš 
svetimųjų valdymą buvo laimingai apvai
nikuota. 1918 metais paskelbus Lietuvos 
nepriklausomybę. Ją sužlugdžius, jūsų 
kraštą prievarta 1940 metais įjungus į So
vietų Sąjungą, lietuvių tauta naująjį sunk
metį sutiko su tokiu pačiu patriotiniu ryž
tu — išlaikyti jos garbingą kultūrą bei tau
tinį sąmoningumą, — koks buvo būdingas 
jai anksčiau, dedant pastangas laisvei at
gauti.

Amerikiečiai giliai prijaučia lietuvių troš
kimui jiems patiems nuspręsti jų likimą. 
JAV vyriausybė, ir toliau laikydamasi nu
sistatymo nepripažinti Sovietų Sąjungos jė
ga įvykdyto Lietuvos prijungimo, užtikri
na jos ir toliau tebereiškiamą tikėjimą lie
tuvių tautos laisvo aosisprendimo teise.

(pasirašė) William P. Rogers

DR. J. K. VALIŪNAS EUROPOJE
Dr. J. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, 

vasario 14 d. išvyko kelių savaičių kelionei 
į Vak. Europą ir grįš kovo mėn. pradžioje. 
Jis lankysis vak. Vokietijoje, Šveicarijoje, 
Italijoje ir Ispanijoje. Valiūnui išvykus, 
Vliko pirmininko pareigas eina vicepirmi
ninkas dr. B. Nemickas. (E)

AfA 
PRANUI ULBAI mirus,

reiškiame gilią užuojautą Lietuvoje 
gyvenantiems žmonai, sūnui, dukroms ir 
anūkams ir kartu liūdime, netekę jo kaip 

DBLS Skyriaus nario.
DBLS Ketteringo Sk. valdyba ir nariai

S. BARO VIEŠNAGĖ SĖKMINGA
Adelaidėje viešinčio solisto S. Baro ir 

G. Vasiliauskienės koncertas oficialiai 
'trauktas j tuo metu vykstančio Meno Fes
tivals programa.

Kaip Australijos lietuviu spauda rašo, 
dainininkas turi labai didelį pasisekimą.
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Vasario 16 Kaiserslauterne ir Schwetzingene
Vokietijos lietuviai šiemet nerengė cent

rinio Vasario 16 minėjimo, o buvo pasi
stengta, kad galimai daugiau apylinkių tą 
progą atšvęstų savo namuose. Žinoma, iš
kilo paskaitininkų ir menininkų klausimas. 
Arčiau viena kitos esančios apylinkės taip 
suderino minėjimo laiką, kad galėjo pasi
naudoti tomis pačiomis pajėgomis. Kai- 
serslauterną nuo Schwetzingeno skiria tik 
apie 80 kilometrų, tad jau iš anksto abie
jose vietovėse buvo užplanuota ta pati 
programa.

Paskaita
Paskaitai buvo pakviestas jauniausiasis 

Vasario 16 gimnazijos mokytojas, jos 1959 
metų abiturientas. Tuebingeno universite
to sociologijos mokslų magistras Vincas 
Bartusevičius, kuris savo paskaitoj minėji
mo dalyvius iš karto lyg ir išgąsdino, pa
klausdamas, ar nėra truputį juokinga me
tai iš metų vis minėt Vasario 16, kalbėt apie 
nepriklausomybę, kuri seniai prarasta. At
rodą, kad atliekamas tam tikras ritualas, 
kad po to būtų galima jaukiai praleisti lai
ką. Jeigu jaunimas pasakytų, ką jis galvo
ja apie minėjimus, tai neišgirstume komp
limentų. Po šio kritiško įvado Bartusevi
čius ieškojo minėjimų prasmės ir ją rado 
įvairiopą. Pirmoj eilėj Vasario 16-toji esąs 
simbolis, skatinąs angažuotis akcijai, at
skleisdamas veiksmo prasmės sąryšį. Va
sario 16 reiškia įpareigojimą dėti visas pa
stangas, kad ji vėl pasikartotų. Gyvenime 
esą svarbių momentų, kada padaromi tei
singi sprendimai, galioją ilgiems laikams.

Dr. Dahmen sukaktis
Vasario 21 d. muzikas dr. H. J. Dahmen, 

gyvenąs netoli Stuttgarto, Vakarų Vokieti
joje, minėjo savo 60 metų amžiaus sukaktį.

Dr. Dahmen yra pasižymėjęs kaip išti
kimas lietuvių tautos bičiulis. Pasiųstas 
kaip kultūros reikalų referentas į vokie
čių generalinį komisariatą Lietuvoje ant
rojo pasaulinio karo metu, jis suėjo į drau
giškus saitus su visa eile lietuvių kultūri
ninkų. Dr. Dahmen ne tik neslopino lietu
vių kultūros, bet, priešingai, pasidarė jos 
gynėju, todėl netrukus buvo iš Lietuvos at
šauktas. Tačiau jis nenutraukė ryšių su lie
tuvių kultūrininkais.

Pokario laikais dr. Dahmen priklausė 
prie Baltų Draugijos Vokietijoje steigėjų 
ir jau ilgesnį laiką eina vokiečių-lietuvių 
sekcijos pirmininko pareigas. Jis uoliai da
lyvauja-„Baltų Draugijos“ veikloje ir yra 
vienas aktingiaus-ių jos gausių kultūrinių 
parengimų organizatorių. Beveik nė vienas 
muzikinis parengimas neapsiėjo be jo vie
nokios ar kitokios paramos. Būdamas Stut
tgarto radijo stoties aukštas pareigūnas 
(dirigentas), jis atvejų atvejais pasiekė 
kad baltų parengimų programos buvo per- 
duotos per vokiečių radijo stotis. Jo dėka 
baltų muzikinės programos buvo atliktos 
pirmaeilių vokiečių simfoninių orkestrų.

Jubiliatą asmeniškai pasveikino muzikas 
W. Banaitis, „Baltų Draugijos“ lietuviško
sios sekcijos lietuvių pirmininkas, o cent
ro valdybos vicepirmininkas dr. A. Gerutis 
pasveikino telegrama. Stuttgarto miesto 
burmistras įteikė dr. Dahmenui miesto 
aukso medalį. Jubiliejų plačiai paminėjo 
tiek Stuttgarto radijo stotis, tiek visa te
nykštė spauda.

Mūsų tautoje vienas iš tokių momentų yra 
Vasario 16-toji, lietuvių tautą išvedusi iš 
vergijos į nepriklausomą gyvenimą. Ji įpa
reigoja dabarties lietuvius ryžtis „nerea
liems“ sprendimams ir žygiams, kurie pa
jėgtų pakreipti gyvenimą norimu keliu. To
liau buvo keltas klausimas, ar tautai yra 
būtina turėti savo valstybę. Atsakant bu
vo pastebėta, kad, tik sukurdama valstybę, 
tauta gali save pilnai išreikšti. O maža 
tauta, kokia yra lietuviai, ilgainiui galės 
išsilaikyti tik savoje valstybėje. Palietęs 
lietuvių tautos dalį tremtyje, prelegentas 
ieškojo jos uždavinių. Tuoj po II Pasauli
nio karo buvę gyvenama grįžimo viltimi. 
Atrodė kone išdavikiška mintis, kad kas 
nors liktųsi svetimuose kraštuose, sulaukus 
nepriklausomybės. Praėjus 25 metams, rei
kalas jau kitoks. Jau galima drįsti teigti, 
kad ne visi grįžtų ir į išlaisvintą Lietuvą. 
Seniesiems, kurie su labai didelėmis pa
stangomis įsikūrė užsieniuose, reiktų vėl iš 
esmės keisti gyvenimą, o tai sunku. Jauni
mui daugeliu atvejų grįžimas būtų kažkas 
panašaus į tai, ką išgyveno jų tėvai pasi
traukdami iš Lietuvos. Apskritai, anot Bar
tusevičiaus, emigrantui kelio atgal į tėvynę 
beveik nėra. Tad reikia ieškoti uždavinių 
ten, kur gyvenama. Jie esą dvejopi: politi
niai ir kultūriniai. Politiniai — tai pareiga 
liudyti visam pasauliui, kad Lietuvai iš
plėšta laisvė ir kad laisvė yra vertybė, ku
rios negali atsisakyti jokia tauta. Kultū
riškai — tai meno ir mokslo puoselėjimas, 
ypač išryškinant lietuviškuosius bruožus ir 
galimybes. Skatino ryžtis ne grįžti namo, 
o dirbti Lietuvai. Kalbėjo apie vidinį ryšį 
su tauta, apie mažumos sunkumus priešiš
kai ar nesuprantančiai nusistačiusioje ap
linkoje. Dauguma turi tendenciją persekio
ti mažumą, jei ne prievarta, tai bent pa
juoka. Tad kai kas gėdinasi pasirodyti, kas 
esąs, kartais net išsižadėdamas savo vardo. 
Gyvenant dviejose visuomenėse ir iš abie
jų šį tą gaunant, abiem turima ir pareigų. 
Lengvai kyla pavojus įsilieti į vieną visuo
menę, į stipresniąją, j tą, kuri būtinesnė. 
Iš lietuviškosios visuomenės pasitraukti 
yra lengviau. Tada ir ateina nutautimas. 
Kiekvienas privalo sau pačiam atsakyti į 
klausimą, kodėl jis turi būti lietuviškoje 
visuomenėje. Tas atsakymas bus įvairus. 
Buvo primintas Vokietijoje kylančios poe
tės Aldonos Gustaitės pavyzdys. Ji Lietuvą 
paliko būdama 10 metų amžiaus. Užaugo 
Berlyne. Lietuviškai moka silpnai, poeziją 
rašo tik vokiškai. Tačiau ji negalinti savęs 
kitaip suprasti, kaip lietuvės.

Savo paskaitos pabaigoje kalbėtojas 
svarstė santykius su pavergtuoju kraštu ir 
jo valdovais, teigdamas, kad tie santykiai 
laiko tėkmėje turi keistis. Tačiau visada 
visuose veiksmuose, jų centre turi būti ne
priklausomos Lietuvos siekimas. Jėgos lai
mėjimo pripažinti negalima. Mes esame nu
sistatę prieš komunizmą, kuris vykdo ru
siškąjį imperializmą, kuris pavergia žmo
gų ir užgniaužia laisvę. Tačiau nereikia 
pavojaus suabsoliutinti. Sveikintinos pa
stangos. norinčios sulaužyti uždangas. Ga
lima kalbėtis, tik nereikia užmiršti princi
pų. Išorinis sukomunistėjimas ne kiekvie
nu atveju reiškia ir vidinį.

Galop paskaitininkas reiškė įsitikinimą, 
kad lietuvių tauta išliks gyva ir išsikovos 
savo valstybę. Jau ne kartą buvo paverg
tas lietuvis, tačiau jis kovojo už geresnę 
ateitį ir laimėjo. Tad reikia ne dejuoti, o 
dirbti dėl gražios savo tautos ateities.

Meninė programa
Vasario 16 gimnazijos mokytoja Eliza 

Tamošaitienė su grupe moksleivių paruošė 
šiems minėjimams įspūdingą meninę prog
ramą. Pirmiausia buvo dainos. Dainavo 8 
gimnazistės ir pati mokytoja, akordeonu 
palydint kun. Stasiui Šileikai. Įvadui su
dainuota „Jau vakaras buvo“, o paskui se
kė partizanų dainos, pradedant Sibiro sto
vyklų lyg ir himnu „Prabilkite“; po jos 
„Aš verkiau parymus“, „Kai verkiančio 
smuiko“, „Pražydo jazminai“ ir „Partiza
no dalia“. Skaidrūs ir jautrūs mergaičių 
balsai veržte veržėsi į klausytojų širdis, 
spaudė ašaras. Dalyviai jautėsi lyg tauti
nėse pamaldose. Kitoje dalyje sušokti tau
tiniai šokiai „Kepurinė“, „Lenciūgėlis“ ir 
„Mikitienė“. Šis pastarasis naujas Vasario 
16 šokėjų repertuare ir labai pasisekęs. Pa
baigai mergaitės šoko pačios Tamošaitie
nės šiai progai sukurtą šokį valso ritme 
pagal dainą „Nemunėlis“. Šokio metu toji 
daina skambėjo iš juostos; ir taip jungėsi 
į žavingą vienetą žodžiai, melodija ir mer
gaičių gracija. Mergaitės buvo pasipuošu
sios naujais rūbais, kuriuos tai progai gra
žiai pasiuvo mokyt. Herta Motgabienė. Mė
lyna ir balta spalvos priminė Lietuvos dan
gaus žydrynę ir Nemuno bangas. Visa prog
rama buvo iškaišyta deklamacijomis. Mi
nėjimus atidarant, kai prisimenami žuvu
sieji, Živilė Vilčinskaitė deklamavo Ber
nardo Brazdžionio „Lietuvos vardas“. Me
ninės programos metu Marytė Kuršytė de
klamavo Alės Rūtos „Laisvės“, o Ričardas 
Palavinskas Jono Aisčio „Tėviškės žemelė“

VAIŽGANTAS MUMS

Vaižgantas — didelis rašytojas. Stp. Vy
kintas „Europos Lietuvyje“ didumu jį bu
vo palyginęs su Maironiu. Deja, jo gimimo 
100 . metų sukaktis praėjo svetur plačiau 
nepaminėta.

Tur būt, patį konkrečiausią minėjimą at
liko Pedagoginis Lituanistikos Institutas 
Čikagoje, kuris pagerbė tą didįjį rašytoją 
dviem leidiniais.

Vienas tų leidinių — Vaižganto Rimai ir 
Nerimai, didelio formato 56 puslapių kny
gutė (kaina 2 dol.). Geras popierius, dide
lis šriftas, su leidinio redaktoriaus D. Ve
ličkos įžanginiu žodžiu, kuriame iškeliama 
didžiųjų žmonių, tuo pačiu ir Vaižganto 
reikšmė tautai, su R. Černiaus sudarytu 
žodynėliu. Knyga iliustruota Vaižganto fo
tografija ir keliais Lietuvos vaizdais.

Leidinyje išspausdintas tik tas vienas 
Vaižganto kūrinys.

Leidinio mecenatas — Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Cicero skyrius.

Kitas to paties Instituto vaižgantinis lei
dinys — Tiesiant kelią Lietuvos nepriklau
somybei. Šio leidinio mecenatė — Asta .K. 
Veličkaitė (leidinio kaina 1 dol.).

Tai 42 puslapių knygutė, fotografuotiniu 
būdu perspausdintas 1919 m. leidimas. Pra
džioje spausdinama didesnė Vaižganto pa
skaita „Lietuvos karalija“, toliau jo kalbos 
Rusijos Lietuvių Seimui 1917 m., straips
niai. Gale pateikiami nutarimai Rusijos 
Lietuvių Seimo, Lietuvių konferencijos Vil
niuje, Rusijos Tautų kongreso Kieve, Ant
rosios Lietuvių Konferencijos Stockholme.

Tas rinkinėlis, aišku, meta nemaža švie
sos, kas anuomet buvo svarstoma ir nuta
riama, kas veikėjų galvojama ir daroma.

Rengėjai ir dalyviai
Tiek Kaiserslauterne, tiek ir Schwetzin

gene minėjimų rengime bendradarbiavo tų 
apylinkių LB valdybos su Labor Service 
kuopų vadovybėmis. Kaiserslauterne LB 
apylinkės pirmininkas Vytautas Stončius 
minėjimo vadovavimą perleido 8593 LS 
kuopos vadui mjr. Juozui Venckui, o 
Schwetzingene pirmininkas Mikas Miniaus- 
kas — 8591 LS kuopos vadui mjr. Jonui 
Valiūnui. Abiejų kuopų vadovybės pasirū
pino menininkų atvežimu iš Gimnazijos. 
Schwetzingene kuopa taip pat finansavo ir 
svečių vaišes, o Kaiserslauterne tai atliko 
V. L B apylinkė.

Schwetzingeno apylinkės nariai yra kar
tu ir 8591 LS kuopos nariai, kuopos vado
vybei pasisekė gauti iš darbdavio laisvą 
dieną vasario 16, tad ir minėjimas įvyko 
pačią sukakties dieną. Kaiserslauterne 
apylinkės narių tarpe yra daug lietuvių, 
kuopai nepriklausančių.Minėjimas čia įvy
ko šeštadienį, vasario 14 d. Minėjimo pro
ga buvo atliktas taip pat metinis apylinkės 
narių susirinkimas, išsirenkant naują va
dovybę. Į valdybą išrinkti Juozas Poškai- 
tis ir Vytautas Stončius, o revizorium — 
Stasys Ramanauskas.

Svečiai
Abiejuose minėjimuose dalyvavo ir sve

čių. Kaiserslauternan buvo atvykęs Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius Vincas Nat
kevičius su ponia, Krašto valdybos sekre
torė Ona Bartusevičienė. mokyt. Vytautas 
Svilas. Krašto valdybos reikalų vedėjas 
Justinas Lukoševičius ir mokyt, kun. Jo
nas Dėdinas dalyvavo abiejuose minėji
muose. Schwetzingene buvo amerikiečių 
bataliono vadas su keletu karininkų, kun. 
dr. Juozas Navickas, tėv. Alfonsas Berna
tonis, o taip pat Vasario 16 gimnazijos ūk
vedys ir mokytojas Antanas Veršelis su 
būriu programoje nedalyvaujančių moks
leivių.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

Poezija ir proza 
flamams

Jau esame skaitę, kaip sekasi Z. Teni- 
sonaitei, kuri verčia į flamų kalbą lietuvių 
poetų kūrinius. Atsimename; poezijai skir
tas žurnalas pasiūlė jai duoti tiek vertimų, 
kad susidarytų visas numeris, kuris ir pa
sirodyti turėtų šiais metais. Tai, be abejo, 
gražus partizaninis kultūrinės srities lai
mėjimas.

O jos tėvas, A. Tenisonas, taip pat gyve
nąs Belgijoje, Antverpene, irgi varo į prie
kį tokį pat partizaninį darbą, bet truputį 
kitos srities. Jisai sudarė ir išvertė į fla
mų kalbą lietuvių liaudies pasakų rinkinį. 
Nieko tie flamai, sako, lietuviška neturi, 
išskyrus kažkur išspausdintas dvi pasakas, 
bet ir tas pačias išverstas iš prancūzų kal
bos. Dabar jo rinkinys jau baigtas ir ati
duotas leidyklai, kad apsispręstų dėl iš
leidimo.

O kol tas pasakų reikalas bus išspręstas 
leidyklose, o mes tikimės, kad jis bus tei
giamai išspręstas, ir kol sulauksime at
spausdintos knygos. A. Tenisoną matome 
vėl toliau bepartizanaujantį. Jis pasiryžo 
sudaryti bent kokių 250 puslapių lietuvių 
novelių knygą flamų kalba. Pasirodo, graži 
pradžia jo jau padaryta — jis turi jau iš
vertęs aštuonetą novelių.

Be jokių abejonių ir svyravimų abiems 
šiems entuziastams partizanams mūsų lin
kėjimai sėkmės!

_____________ -
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LIETUVOS GLOBĖJAS

ŠVENTAS KAZIMIERAS (1458-1484)
Prieš 500 metų gyvenęs ir veikęs kara

laitis šv. Kazimieras yra pirmaeilis Lietu
vos globėjas. A. a. arkivyskupo J. Skvirec
ko rūpesčiu, pop. Pijus XII 1948. VI. 11 pa
skyrė šv. Kazimierą lietuvių jaunimo ypa
tingu globėju. Jį laiko savo dangiškuoju 
patronu Lietuviai Skautai, Lietuvos Vy
čiai. Jo vardu veikia 22 lietuvių parapijos 
laisvajame pasauly. Jos kūrėsi šia tvarka: 
Pittston, Pa. 1885, Plymouth, Pa. Philadel
phia, Pa. ir Pittsburgh. Pa. 1893, Worces
ter, Mass. 1894, Brockton, Mass. 1896, Lon
don, Anglijoje, 1901. Amsterdam, N. Y. 
1904, Nashua, N. H. 1908, New Haven, 
Conn. 1911, Chicago Heights, Ill. 1911, St. 
Clair, Pa. 1912, Racine, Wis. 1913, Sioux 
City, Iowa 1916, Gary, Ind. 1916, Argenti
noje, Berisso mieste 1950, Kanadoj Mont- 
realyje 1957, Australijos Adelaidėje 1962 
m. Ir dabar pavergtoje Lietuvoje yra gau
sios jo šventovės. Tai rodo didelę pagarbą 
šv. Kazimierui ir tautos prisirišimą prie jo.

Kilmė
Kitokia buvo tautinė sąmonė prieš 500 

metų ir kitokios yra mūsų laikų tautinio 
apsisprendimo sąvokos. Prof. Z. Ivinskis 
(Aidai, 1969, Nr. 10, p. 450) rašo: „Šv. Ka
zimiero kilmė tokia: abu jo seneliai buvo 
lietuviai, o motina — austrė Elzbieta (iš 
Habsburgų giminės), imperatoriaus Alb
rechto II duktė. Tad gali būti pagrįstai ke
liamas klausimas, kokiu būdu šventasis, 
kurio tėvas ir seneliai buvo lietuviai, o 
motina austrė, gali virsti lenku?“

Prof. Ivinskis nurodo, kad savo santy
kiuose su Šv. Sostu lenkai, kurių balsas 
Vatikane nuo seno vis greičiau išklauso
mas, negu lietuvių, ir paskutinį dešimtmetį 
davė progos laisvojo pasaulio lietuviams 
darytis nemalonių komentarų. „Paskutiniai 
tų komentarų siejami su š. m. (1969) ge
gužės 9 Dieviškojo kulto kongregacijos 
sprendimu. Turiu galvoje naujojo liturgi
nio kalendoriaus pertvarkymą: vienintelis 
formalus lietuvių tautos šventasis, jau nuo 
1636 metų Lietuvos patronas, pirmasis Pa
nevėžio vyskupijos šventasis, ypatingasis 
Lietuvos jaunimo globėjas karalaitis Ka
zimieras, ne tik buvo perkeltas, šalia kitų 
trijų lenkams paliktų šventųjų, bet dar 
buvo padarytas pirmuoju Lenkijos šven
tuoju. Tik veikliems lietuviams Romoje 
spaudžiant, toji daugelio lietuvių sk.-iiyYėV. 
išgyventa naujovė minėtosios kongregaci
jos rudeniop buvo jau atitaisyta“ (Aidai, 
1969, 10, p. 450).

Šv. Kazimieras praleido didesnę savo gy
venimo dalį Vilniuje. Mokėsi Medininkų 
karališkam dvare. Jaunuolis garsėjo moks
lu ir pamaldumu, vargšų ir Dievo meile. 
Labai gerbė ir mylėjo Dievo Motiną švč. 
Mariją ir Eucharistinį Jėzų. Mirė džiova 
Gardine 1484 m. kovo 4 d. ir buvo palaido
tas Vilniuje. Šventuoju buvo pripažintas 
1521 m., o kanonizuotas formaliai 1636 m.

Į didžiūnų priekaištą, kad karalaitis sa
ve žeminąs, patarnaudamas vargšams, jis 
atsakęs: „Nėra didesnės garbės didžiūnams, 
nėra kilnesnio dalyko kunigaikščiams kaip 
pagerbti Jėzų Kristų vargšų asmenyje. Aš 
laikau sau garbe patarnauti vargingiau
siam valdiniui“. K. A. M.

LEVINO MALŪNAS
........................ JOHANESAS BOBROVSKIS ........................

(5)

Bet kai visi taip šurmuliuoja, kai Tetme- 
jeris rėkia Viliūnui ir moja Habedankui, 
kuris stovi atsirėmęs į priesienio duris. įsi
spraudęs tarp staktos ir skripkos, susimąs
tęs, nes jį užplūdo kažkokie prisiminimai 
apie kažkokią ilgą žiemą ar vasarą, bet 
greičiausiai vis dėlto žiemą, taigi, kai Tet- 
mejeris taip rėkia, nes Habedankas nesi
skubina prie jo prieiti: Tu tik pamanyk. 
Matuševičius iš Bžesko pats visą naktį gro
jo fleita šokiams, nes negavo muzikantų, 
ir kai Viliūnas, pamatęs vakarienės stalą 
ir butelius, su kuriais įeina Gustavas, dar 
surinka: Svečias į namus — Dievas į na
mus. tas Viliūnas, kuris nėra lenkas, bet 
vokietis mokytojas, tiesa, atleistas iš tar
nybos: Svečias į namus — Dievas į namus, 
taip seniau sakydavo Lenkijoj, tada ma
no senelis nebeištveria, tada jis balsiai ir 
aštriai sako: Vis ta paliokystė, seniau Len
kijoj, seniau Lenkijoj, ką tai reiškia: se
niau Lenkijoj? Tai ir eikit sau į tą senovę 
ir į tą Lenkiją!

Klausyk, žmogau. — tai pelėda Eduar
das, plasnoja sparnais ir išplečia apskritas 
akis, — kai čia dar buvo Lenkija! Nesu
prantat, a?

Tai kaip čia, ar tas Tetmejeris lenkas ar 
vokietis? Kas ten supaisys. Jis dirba puši
nius grabus, dideliems ir mažiems, juodus 
ar baltus, kokius septynis ar aštuonis per 
metus, šioj apylinkėj žmonės nelabai mirš
ta, o kam reikia grabo, ar jis buvo lenkas, 

ar vokietis, tam vis vien, koks meistras 
jam padirbs grabą. Daugiau apie tai nebe
sužinosi. bent jau ne iš Tetmejerio.

Ar tau atrodo, kad čia linksma, tose 
krikštynose, sako Faginas Kristinai, ir 
Kristina atsistoja ir eina į virtuvę, matyt, 
dar ko nors trūksta, gal druskos. Bet Fagi
nas irgi pakyla ir eina paskum ją, jis ne
sitraukia, stovi virtuvėj ir vėl pradeda: Ne 
taip jau linksma.

Koks čia linksmumas, sako Kristina, tu 
juk žinai, ko mano senis čia atvažiavo.

Nagi nori dėtis su evangelikais, sako Fa
ginas.

Visai ne, sako Kristina, jis dėl tos se
nos istorijos, dėl Levino malūno.

A. nori Glinskio pagalbos? Bet ką čia 
Glinskis? Tai man naujiena.

Bet tu juk žinai, tėve. Levinas padavė 
Johaną į teismą Brizene, ir senis mano, 
kad dabar vokiečiai turi eiti išvien.

Ir turi eiti išvien, aišku, sako Faginas.
O ką daryti Levinui?
Na čia dabar, sako Faginas, tegu sau 

nešdinasi, į Rusiją, tegu pasiima savo sku
durus ir drožia.

Na taip, jie abu tą patį sako. Bet ką be
gali Levinas pasiimti? Tai, ką jam nunešė 
upė? O gal girnų akmenis? Ką jis daugiau 
turi? Mari? Jeigu su ja nuvažiuos pas sa
viškius, niekas labai neapsidžiaugs, ten Ro- 
žane.

Na tik nesigraužk, sako Faginas, tavo se
nis sutvarkys. Pamatysi! Ir, tai pasakęs, 
grįžta į kambarį.

Ir štai: mano senelis, tarp Glinskio ir 
ponios pastorienės, ir jis taria svarų žodį, 
svarbiausią šįvakar, ketvirtą sakinį: Tai 
matote.

Reikalas visiems aiškus. Glinskis priža
dėjo paveikti ne tik landratą, bet ir Brize- 
no teismą, mat, ponas fon Drisleris yra 
apskrities teisėjo Nebencalio svainis. Va
dinasi, byla bus atidėta. Iš pradžių atidėta. 
Viską padarysiu. Padarysiu ateinančią sa
vaitę. Rytoj pat.

Tai matote, pasakė mano senelis. Ir dau
giau apie tai nė žodžio. Habedankai, surin
ka mano senelis, ar skripka tvarkoj?

Tvarkoj, atsako už Habedanką Viliūnas, 
tik reikia patepti. Taigi du trys stikliukai, 
ir muzikantai užtrenkia šokį.

Tikras krikščionis ir vokietis, tas ponas 
malūnininkas, sako pastorius Glinskis savo 
pastorienei, ir Natalija jau numano, kad 
artimiausiu laiku Dievo palaima sklis iš 
Noimiulio. Taigi dar žodis kitas apie tikė
jimą ir: Kaip būtų gražu, kad visi eitų iš
vien, krikščionys vokiečiai, tada tie kiti 
pamatytų, kur jų vieta, bet mes čionai jau 
taip ir darom, mes einam prieky, duodam 
pavyzdį, o dabar ta pakaraila, ta juočkė 
Palmienė jau šoka ir, žinoma, su Tetmeje- 
riu. Su jais mums nepakeliui. Su jais ne.

Tai kaip, Gustavai, gal po taurelę?
Gerai, sako Gustavas.
Ketvirtas sakinys jau buvo, ir mes iš vi

so gražiai pasivarėm j priekį: su ta istorija 
apie malūną, kuris išliko ir dar tebestovi, 
kurio viduj ar pašaly sėdi Korintas ir Nis- 
vantas, smagūs ar nesmagūs, ir apie kitą 
malūną, kuris neišliko, o sugriuvo naktį, 
ir išplaukė, ta istorija apie vokiečius ir 
lenkus ii- jauną žydą Leviną, tą išstypėlį, 
su jo Marja, ta Mari, gražiai pasivarėm į 
priekį su ta Kulmo krašto istorija, kuri, be
je, galėjo dėtis ir kur nors apie Osterodę, 

tik jau vėliau, ar apie Pultuską, tik jau 
anksčiau, o. ko gero, ir miškuose apie Vys
tyčio ežerą ar dar labiau į šiaurę, į Lietu
vos pusę, tik tada Glinskio pavardė būtų 
Adomaitis, o Pilchovskio, kuris dabar va
dinasi Pilchu. Vilkenis, o vėliau Vilkas, tai 
irgi lietuviška pavardė, bet ne taip krinta 
į akis, Viderskio pavardė būtų Naujokas. 
Gonzerovskio — Ašmutaitis, Urbanskio ■— 
Urbšys, arba visa tai galėjo dėtis ir Latvi
jos žemėj, tik jau anksčiau, tai štai kokia 
čia istorija. Be piktumų ji neapsieis, iki 
šiol neapsiėjo, o jau toliau pasakojant, tuo 
labiau. Bet kol kas, kaip sakoma, malonu.

Tas Habedankas atsisėdo, prie lango, 
langinės dar neuždarytos, žiūri jis į lauką, 
Tetmejeris dainuoja, Viliūnas vis dar tam
po savo juodąsias dumples ir užgriebia vis 
ne tuos klavišius, o dabar jam dar pašoka 
pyktis, ligi šiol sutramdytas: plerpso čia 
tas Palmas su savo ilgše pačia, o žmonės 
turi lauke stovėti kaip basliai, ir jis taip 
ir sako, tiesiai iš širdies, kaip užėjo jam 
pyktis, o senis Faginas eina su buteliu ap
link ir, kam tik įpila, su tuo ir pats sąži
ningai išlenkia, todėl Kristina atima paga
liau iš jo butelį, ponia pastorienė nori na
mo, ir Glinskis visas užrausta, nes jis ne
nori namo, o ji vis tiek nori, Gustavo pati 
atneša raugintų agurkėlių, kurie taip tinka 
prie degtinės, vieną dubenį po kito, mano 
senelis pagaliau, dar kartą grįžtant prie jo, 
jau šiek tiek įkaušęs. Pats jaučia. Ar ne
pašokti jam? Tai gražiausia! Tegu šoka 
Palmienė, ta cirko kumelšė, arba, jei nori, 
ir svainė, ir Gustavas, tas pienburnis, ir 
ne tik su ponia pastoriene. Ko ta poniutė 
vis kikena? O dar malonėkite ką nors vo
kiško. taigi: reinlenderį. Ką dai' vokiečiai 
šoka? Taigi: šiberį. Mano senelis stovi ša
lia Viliūno. Kaip jis čia atsirado? Ar tik 
todėl, kad Viliūnas laiko apgulęs butelius? 

Taip atrodo, bet tai netiesa. Dabar jis nori 
kalbėti, mano senelis, tad turi atsistoti į 
vidurį. O ką jam pasakyti? Pavyzdžiui:

Įžymus žmogus tas Glinskis, toks vokie
tis vyras, toks vokietis, o ponia, gerbiamo
ji ponia, tikras žirgas už aštuoniasdešimt 
talerių, ta ponia pastorienė, tokia vokietė 
moteris, tokia vokietė.

Ką nors panašaus.
Ponai, sako mano senelis, neišpasakytai 

gerai nusiteikęs, ponai. Jis atmeta galvą 
kaip kumelys, išskečia rankas ir nušliti
niuoja prie krosnies. Ponai!

Gražiai nusilakei, sako Kristina ir pa
ima jį už pečių, ir pasuka į save, ir šnabž
da, bet itin griežtai: Tuojau marš į lovą.

Ir mano senelis žingteli pirmyn, bet ne
vykusiai, per daug jis svirduliuoja, kad ga
lėtų pasakyti kalbą. Na tai, galvoja, įkišiu 
galvą į praustuvę, ir praeis, tada grįšiu 
atgal, tada aš jiems išdėsiu, tam nususė
liui muzikantui, tam čigonui, tam landū
nui. ir tam Tetmejeriui. ir Viliūnui taip 
pat, ir Palmienei, — irgi, mat, vokiečiai at
sirado. aš pasakysiu jiems, ko jie dar nėra 
girdėję.

Tad leidžiasi Kristinos stumiamas prie 
durų ir nuo durų, kurias Kristina išėjusi 
uždaro, per slenkstį į miegamąjį.

Dabar pastovi valandėlę, oras čia trupu
tį vėsesnis ir muša jam į galvą. Reikia 
pirma atsigauti.

Ant stalo po dešinei, šalia spintos su di
džiuoju veidrodžiu, stovi žibalinė lempa ir 
dega prisukta, kambary maloni prieblanda, 
kaip tik užtenka šviesos, kad galėtum rasti 
praustuvę.

(Bus daugiau)
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Po Chicagos dangum LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Chicagos lietuvius labai blogai nuteikė 

prel. Tulabos šališkumas Liet. Šv. Kazimie
ro kapinių reikalu. „Darbininko“ Nr. 10 jis 
atsako kun. Geisčiūnui, patvirtindamas sa
vo nusistatymą. LB komitetas ir kapinių 
draugija dabar nutarė vesti visą kovą tik 
per Vatikaną. O kaip žinome, ten arti yra 
ir prel. Tulaba, kuris buvo atvykęs ir į 
Chicagą, bet nesikalbėjo su savo kapinių 
reikalą ginančia visuomene, susisiekė tik 
su kapinių valdytojais.

Simpoziumai, konferencijos, posėdžiai— 
daug tokių dalykų būna Chicagoje. Dabar 
jau įėjo į madą į tuos visokius svarbius 
įvykius pasikviesti tik pasirinktų laikraš
čių atstovus, atskirus žurnalistus ar redak
torius. O tai. sakyčiau, negražus elgesys. 
Jei kas visuomeniška daroma, turėtų būti 
kviečiami plunksnos žmonės, vis tiek, ku
riai partijai jie priklausytų ar kurių įsiti
kinimų būtų. Visi juk esame Lietuvos vai
kai. Kalbant apie plunksnos žmones, jie 
juk gali daug padėti Balfui, Vlikui, Altui, 
dainų šventėms, operai ir- kitiems.

Inž. Antanas Rudis, žinomas mūsų Lie
tuvių Forumo radijo savininkas, kas šešta
dienį duoda labai įdomias, vis naujas pro
gramas. Žmonės buvo ypač susidomėję jo 
įspūdžiais iš susitikimo su Paleckiu Indi
joj.

Paleckis, parvykęs į savo sostinę Mask
vą ir paskui Lietuvon, labai piktai atsilie
pė apie Rudžius, išvadindamas juos į mė
nulį lojančiais šunimis. Atseit, kas nėra ko
munistų lojikas, tas yra niekšas ir tautos 
atskala.

Lietuvos Vyčiai šiemet rengiasi iškilmin
gai paminėti šv. Kazimiero šventę. Viskas 
vyks Marquette Parke.

Lietuvos Vyčiai gražiai veikia, turi savo 
chorą, vedamą F. Strolios, šokėjų grupes, 
o šiemet Chicagoje rugpjūčio mėn. šaukia
mas jų kongresas. Vyčiai rašo daug laiškų 
senatoriams, kongresmanams ir kt.

Vasario 16 d. minėjimas įvyko Marijos 
Aukšt. Mokykloj. Čia kandidatas į JAV se
natą Smith, sen. Percy ir kiti politikai tarė 
žodį. Chicagoje Vasario 16 d miesto rotu
šėj plevėsavo trispalvė, gub. Oglive ir me
ras Daley paskelbė Lietuvos nepriklauso
mybės dieną. Kai kurie Amerikos laikraš
čiai išsispausdino paveikslų ir aprašymų.

Mums labai džiugu, kad Amerikos žmo-

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
(7)

Slinko laikas. Mes visi dirbome. Silvutė 
augo. Aš pasidariau dokumentus išvažiuo
ti ir kantriai laukiau. Motina rašė ir siuntė 
siuntinius. Man ėjosi geriau.

Tuo tarpu vieną dieną Algis parsivežė 
vieną keleivį, kuriam paruošė pietus. Jis 
ir nakvojo pas Algį. Kalbėjomės, jis davė 
mums savo adresą. Antosė vis kišo nosį — 
norėjo sužinoti, kas tas vyriškis. Po kiek 
laiko dingo Algis. Kažkaip mums visoms 
rūpėjo, tik Antosė nesirūpino ir neklausė. 
Pas mane persikėlė gyventi Irka su sūne
liu. Pasikeisdamos abi dirbome namų dar
bus. Vieną dieną išėjau į darbą — turėjau 
didelę operaciją. Išėjusi iš operacinės, bu
vau suimta dviejų vyrų. Atsidūriau vėl 
saugume. Už ką — nežinau. Dieve, Silvija, 
kur ji manęs ieškos, draugės? Aš nežinau, 
dėl ko aš čia, kas įskundė mane. Prasidėjo 
tardymas. Klausimas apie Algį, ir kad jis 
banditą parsivežė, kur slapstėsi pas mus. 
Argi Algis būtų įskundęs mane? Ką jis ži
nojo apie mane? Dieve, ką aš jam pasako
jau? Varė mane išvietėn, ir staiga pama
čiau Algį. Taip, ir jis suimtas. Vėl klausi
nėjimai. Staiga prisiminiau adresą to vy
riškio. Truko kelios dienos, kol išsiaiškino. 
Tas vyras buvo ne partizanas — jis dirbo 
rajono vykdomajam komitete. Taip mes ta
pome laisvi. Algis galvojo, kad aš jį {skun
džiau, bet tai buvo Antosė, kuri ieškojo, 
kaip pasipelnyti. Mes jos nenorėjome su
tikti, vengė jos ir mūsų akys, ir ji buvo 
mums tuščia vieta.

Silvutė džiaugėsi mano grįžimu. Visos 
merginos džiaugėsi. Irka nemigo naktimis 
verkusi ir guodė, slaugė dukrą.

Visur ėjo paskui mane nelaimės ir var
gai. Visur priešų radau, nors taip pat ir 
gerų draugų. Po visko važiavau Albino te
tos lankyti. Mane traukė tenai. Rodos, jo 
mirtis tik pikta pasaka, rodos, jis laukia 
manęs! Kiekvienas miško takas, kiekvienas 
krūmas priminė jį. Rodos, tiesia rankas, 
balsas skamba vis ausyse: Helga, mes gy
vensime kartu... Nuvažiavusi pasakojau sa
vo nelaimę, tuos piktus sapnus, tą neįma
nomą gyvenimą. Ji guodė, šluostė ašaras. 
Berniukas sirgo kokliušu, kosėjo ir užkrė
tė Silvutę. Mergaitė ėmė kosėti be galo. 
Po savaitės važiavau į namus. Prieš vakarą 
įlipau j traukinį, į vaikų vietą. Bet buvo 
šaltas vakaras, mergaitė kosėjo. Įšoko rusų 
karininkas ir keikė mane, kad aš užkrė- 
sianti jo vaikus. Jis šaukė, o aš tylėjau. 
Privažiavus stotį, išmetė mane laukan, šal
ta, mergaitė karšta, tamsi naktis. Kur ding 
ti? Priėjau namą, beldžiausi į duris. Įsilei
do mane moteris. Prašau leisti pernakvoti. 
Išgirdusi kūdikio kosulį, liepė eiti sau. Mer
gytė išsigandusi: mamyte, kodėl mūsų visi

Balys Brazdžionis

nės šiltai atjaučia Lietuvos nelaimę ir lais
vės reikalui skiria tiek daug dėmesio. Nie
kas negali skųstis, kad Amerika mūsų ne
laimės nežino.

Marijos Aukštesnioji Mokykla Chicagoje 
jau gyvuoja 19 metus. Daug lietuvaičių 
yra ją baigusių. Mergaitės mokykla paten
kintos, nes čia įsigyja daug žinių.

Vedėja sės. Salesia viename tėvų klubo 
susirinkime pareiškė, kad reikia džiaug
tis, jog tokią mokyklą galime dar išlaikyti.

Iš 430 naujų kandidačių į tą mokyklą bus 
priimta tik 350, nes nėra vietos. Iš viso mo
kosi joje 1387 mergaitės. Kursas yra ketve
rtų metų. Trečdalis yra lietuvaitės.

Švietimu ir kultūra Chicagoje rūpinasi 
Lietuvių Bendruomenė. Ji kiek galėdama 
padeda lituanistinėms mokykloms, taip 
pat remia ir teatrų pastatymus. Neseniai 
čia buvo suvaidinti Algirdo Landsbergio 
„Penki stulpai turgaus aikštėje“. Vaidino

ANT SARTŲ EŽERO

Okupuotoje Lietuvoje. Dusetose. į tradi
cinę žiemos sporto šventę — žirgų lenkty
nes ant Sartų ežero ledo, vėl buvo susirin
kę tūkstančiai žiūrovų iš įvairių Lietuvos 
kampelių.

Varžybose startavo 100 lenktynininkų. 
Lenktynės buvo surūšiuotos grupėmis.

Pirmąsias mišrių grupių vietas laimėjo 
šie startininkai: V. Skvaračinskas žirgu 
„Kristalas“, L. Varatinskas „Viesulu“ ir V. 
Valužis „Kometa“.

Didžiausią susidomėjimą sukėlė lenkty
nės grynaveisliais žirgais, čia nugalėto
jais tapo irgi atskirose grupėse P. Urbonas 
su „Prologu“, J. Kostygovas su „Galior- 
ka“ ir A. Žarnauskas su „Aplombu“.

Varžybų dalyviams buvo skirta 10 prizų 
ir kitokių apdovanojimų. Didysis žiemos 
prizas už pirmąją vietą komandų tarpe 
buvo įteiktas Zarasų rajono lenktyninin
kams.

Įdomūs lenktynėse dalyvavusių žirgų- 
ristūnų vardai: Žibutė, Lordas, Žolys, Le
genda, Kregždutė, Naras, Kvadratas, Po- 
tomokas, Eskizas, Paradoksas, Osmanas, 
Komplimentas ir kt.

bijo, visi veja? Įėjo jos vyras ir liepė leisti 
pernakvoti ant suolo. Ji šaukė: vaikai užsi- 
krės, bet jis sako: kaip vyti žmogų su ser
gančiu kūdikiu? Pataisė patalą — į maišą 
įkišo šieno. Dar pametė duonos, karšto pie
no, liepė iš vieno puoduko gerti. Mergaitė 
negėrė, tik vis glaudėsi prie manęs ir sun
kiai alsavo. Nieko nėra baisesnio, kaip pa
žeminimas, pasmerkimas žmogaus. Išau
šus padėkojau ir išėjau. Pakelyje pasitaikė 
sunkvežimis ir parvežė mudvi iki namų.

Silvutė užkrėtė Irkos sūnelį ir Otiliją. 
Visi kosėjo, bet čia manęs niekas nekeikė. 
O man taip skaudu, nes ta mažytė daug iš
kentėjo.

Skaičiau Salomėjos Neries eilėraštį: Ir 
vienąkart, pavasari, tu vėl sugrįši drąsiai, 
bet, mylimas pavasari, manęs tu neberasi...

Aš pašokdavau, jei durys atsidarydavo. 
Aš išsigąsdavau uniformą pamačiusi. Aš 
visko bijojau — krintančių rudens lapų. 
Aš bijojau šlamančios žolės, bijojau žmo
nių ir vis bijojau Silvutės netekti. Tu ma
no paskutinė gyvenimo viltis, tu mano dar 
jaunystės paskutinė laimės nuotrupa.

Gavau laišką iš mamos. Mylimi žodžiai, 
nuotrauka — jos gilios akys, nuotrauka 
sūnaus. Žiūrėjau, ar šis berniukas mano 
sūnus. Čia tik nuotrauka, čia nieko gyvo, 
nepažįstamas vaikas. Bet jis mano tikrai, 
to šaltojo šalmo prisiminimas. O čia Silvu
tė, kuri vėl laksto, ir kartais jos tyli šypse
na klausia: kur mano tėvelis?

Daug kas pasikeitė po Stalino mirties. 
Grįžo iš Sibiro kankinių, bet jiems buvo 
keliai uždaryti į gyvenimą, jiems buvo 
kliudoma, ir sunku buvo rasti darbą. Grį
žo Albino motina, bet tėvas mirė. Kanki
nio keliu grįžo ir jų dukra Onutė. Pakvie
tė vėl Albino teta. Išpuošiau Silvutę, va
žiavome. vežiau dovanų, nes buvau siunti
nį gavusi. Nelabai maloniai mane sutiko 
Albino motina. Bet po poros dienų ji pa
milo mudvi abi, ir mes sugyvenome ne
blogai. Lankėmės, bet mūsų paslapties nie
kas nežinojo, nes aš laukiau popierių iš
važiuoti.

Aš vis dirbau, ji išsiveždavo Silvutę, at
važiuodavo. Ji pamilo mergytę ir sunkiai 
skirdavos nuo jos. Pagal savo amžių buvo 
pasenusi, išvargusi. Ir kas supras motiną, 
kuri neteko savo vyro, sūnaus, dukros.

Pet po šio karo ir motinos buvo kitokios, 
kurios kaltino vienos kitas ir kurtos įverti
no savo skausmą ir kaltino priešo žiauru
mą. Nekenčiau aš senmergės Antosės, ku
ri skaitėsi Tarybų Sąjungos didvyrė moti
na. Mes visi su ja mažai kalbėjomės.

Pasidarė man gyvenimas lengvesnis. 
Daug padėjo siuntiniai, bet aš ilgėjaus lais
vės, ilgėjaus motinos, sūnaus, nes mano di
desnė gyvenimo dalis buvo vakaruose.

(Bus daugiau)

Lapinsko vedamosios studijos Jaunimas. 
Kultūros fondo pirm. A. Kairys ne tik ju
dina šią veiklą, bet ir pats parašo teatrinių 
veikalų.

Marketo Park LB skyrius turėjo savo 
metinį susirinkimą. Be kitų opių reikalų, 
buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad parapi
jos klebonas išmetė „Lithuanian“ žodį baž
nyčios pavadinime ..Lithuanian Nativity 
BVM“ telefonų knygoje. LB Tarybos na
rys J. Jasaitis tuo reikalu perskaitė rezo
liuciją.

Palaidota per praeitus metus šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse 750 žmonių, o Lie
tuvių Tautinėse 175.

Per metus po visą Ameriką atsiskyrė iš 
mūsų tarpo netoli 10 tūkstančių lietuvių. 
Štai ir dabar vos per kelias dienas Chica
goje netekome dr. Vinco Kožicos, policinin
ko ii- Balto veikėjo Juozo Bernoto, dar nei 
pusės amžiaus nesulaukusių...

Prekybos Rūmai Chicagoje veikia jau 
nuo 1933 m. Rūmų veikla plati, ir net jau 
14 žymių prekybininkų yra buvę jų prezi
dentais.
šiais metais vėl prezidento pareigoms su

tiko būti išrinktas jaunas Amerikos banki
ninkas Kazys Oksas, kuris taip pat yra įsi
jungęs į kongreso rinkiminę eigą ir kovo 
17 d. rungsis su kitais kandidatais.

Prekybos Rūmai turi daugiau kaip 40 
tūkstančių dolerių.

Pašnekesys su kongresmanu Dervinskiu 
Lemonte buvo suorganizuotas vasario 8 d. 
Jis yra respublikonas. Vakariene ir pašne
kėsiu gal daugiausia rūpinosi dr. Briedis, 
kuris ir yra LB Lemonto pirmininkas. Po
būvį reikia laikyti pasisekusiu. Jame daly
vavo apie 150 žmonių. Klausimų kongres- 
manui kėlė dr. Kriaučeliūnas, archit. A. 
Kerelis, dr. Kisielius. LB tarybos pirm. B. 
Nainys, K. Oksas, latvių LB pirm, ir ukrai
niečių atstovas. Kong. Dervinskis plačiai 
atsakinėjo ir ragino lietuvius dar aštriau 
kovoti dėl savo tautos laisvės.

Ypač buvo įdomu išgirsti, kaip jis kelis 
kartus yra susitikęs su Paleckiu Varšuvoj, 
Indijoj ir Limoj.

Kongr. Dervinskiui buvo įteikta rezoliu
cija dėl Lietuvoj nubaustųjų katalikų ku
nigų ir to kunigų rašto, kuris jų buvo pa
siųstas pačiam „viešpačiui“ Kosyginui. 
Kongr. Dervinskis pažadėjo įtraukti rezo
liuciją į JAV senato žinių laidą.

SKULPTORIAUS SKUNDAS
Skulptorius Ged. Jokūbonis, kurio Leni

no paminklas pastatytas Maskvoje, pasi
kalbėjime su „Literatūros ir Meno“ sa
vaitraščio atstovu (Nr. 47, 1969) nusiskun
dė sunkiomis lietuvių skulptorių kūrybos 
sąlygomis. Esą, trūksta ir patalpų kurti ir 
medžiagų.

Jokūbonis teigia: „Turime tik porą erd
vesnių dirbtuvių, o stambių kūrinių ruo
šiama keliasdešimt. Skulptoriai tiesiog lau
kia eilėje... Antai, liedinant N. Petrulio Le
nino figūrą, visą mėnesį laukė P. Vaivada, 
o P. Aleksandravičiui su žemaite teks pa
laukti dar porą mėnesių... Labai trūksta 
medžiagų, liejikų, akmentašių... Visa tai 
slopina skulptorių entuziazmą, trukdo vys
tyti sumanymus... reikia nuo jų pečių pa
galiau nuimti tų buitinių reikalų naštą ir 
palikti jiems spręsti tik kūrybinius užda
vinius“. (E)

ARMIJA TEZĖMS STUDIJUOTI
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad Komunistų 

partijos tezėms studijuoti ryšium su Leni
no gimimo 100-siomis metinėmis Trakų ra
jone sudaryta daugiau kaip 150 politinio 
švietimo ratelių. Žmonėms tas tezes aiški
na šimtai lektorių, propagandistų ir agita
torių. Tas studijas, kaip „Tiesa“ rašo, lan
ko pusketvirto tūkstančio klausytojų.

Vytauto Didž. batalionas
„Europos Lietuvio“ 5 numeryje radau 

straipsnelį „Vytauto Didžiojo kuopa“. Pir
miausia patikslinu, kad tai buvo batalio
nas, o ne kuopa. Jo sudėtyje buvo apie 460 
vyrų, ir tokius skaičius turintieji daliniai 
jau vadinami batalionais. Tas lietuvių ba
talionas turėjo tokį pavadinimą: „Pirma
sis Atskiras Vytauto Didžiojo Vardo Sibi
ro Lietuvių Batalionas“. („Karys“, 1930 m. 
Nr. 50).

Toliau rašoma: „1919 m. lapkričio 25 d. 
bolševikai tą kuopą žiauriai sunaikino“. 
Minint tuos įvykius, galiu priminti labai 
liūdną faktą, kad minimam batalione suki
limą suruošė iš Anglijos atvykusieji lietu
viai. Sukilimui vadovavo J. Steponaitis 
(slapyvardis Stepelis), buvęs Škotijoje ėju
sio laikraščio „Rankpelnis“ redaktorius. Jis 
suorganizavo apie 30 vyrų būrį ir lapkričio 
25 d. ankstyvą rytą nuginklavo ir areštavo 
bataliono karininkus. Tos paros laikotar
pyje bataliono budėtoju buvo karininkas 
(podporučikas) Petras Černeckis. Jis ne
vykdė sukilėlių įsakymų ir nesidavė nu
ginkluojamas. Tai karin. P. čemeckį ka
reivinių rajone nušovė J. Steponaitis. Tą 
dieną sukilėliai išvedė batalioną iš čere- 
panovo gelež. stoties ir perdavė Gromovo 
bolševikų partizanų pulkui. Tik tada ba
taliono kareiviai pajuto klastą, bet, deja.

Metai slenka kaip debesys, išraižiodami 
žemę šešėliais, kurių pavidalai nesuteikia 
prieglobsčio nei žmogui, nei žvėriui. Įvy
kiai bėga, veja vienas kitą, dažnai galva
trūkčiais — visi žiaurūs, pikti, kraujuoti. 
Žmonių milijonai vaikšto išbadėję, iškan
kinti. klaidžioja ištremti; kiti milijonai dar 
tebekankinami arba be vilties gyvena bai
mėje.

Pastarųjų 25 metų būvyje žmogaus sie
la, jo veido bruožai ir žmogaus kūriniai 
tiek pasikeitė, kad pasidarė sunku beatpa- 
žinti, jog visa tai buvę žmogaus kurta. Net 
žmogaus kalba nustojo savos dvasios bei 
šilumos Antai žodžiai mylėti, paguosti, už
jausti. padėti nustojo savojo turinio, barš
ka tuštuma, liko vieniši. Jų vietoje užtai 
įsigalėjo ginkluotas sukilimas, karas, kalė
jimas, koncentracijos stovykla, ginklavi
mosi rungtynės, atominė bomba...

Čekai bene pirmieji tai pastebėjo ir išsi
gandę šaukte šaukėsi žmogaus veido. Deja, 
tokio neatsirado, ir atėjo budelis...

Permetęs štai tokių palaidų minčių la
pus, kažkaip jaučiuos priverstas paklaus
ti, ar kažkur ir kažkada buvo įvykę kas 
nors, kas davė pradą žmogui nusižmogin- 
ti ir tapti pabaisa sau pačiam?!

Pastarųjų 50 metų tėkmėje tokių įvykių, 
sukrėtusių žmogų iš jo prigimties pagrin
dų, buvo keli, bet svarbiausias tai buvo 
rusų revoliucija. Tačiau, kad ir pareikala
vusi 40 milijonų aukų, ji, gal būt, būtų su
virusi savam katile ir užgesusi savuos pe
lenuos. Gal irgi rusų, kaip dar šimtą metų 
anksčiau prancūzų revoliucija, būtų išsi
eikvojusi savo žiaurume, gal būtų palaido
jusi save savų minčių ir siekių nežmoniš
kume. šiandien pasaulis būtų kitoks, ir 
žmogus dar būtų likęs žmogumi, mokąs 
gerbti ir vertas pagarbos. Bet žmogus ir jo 
pasaulis tapo toks, koks jis yra, dėl vieno 
įvykio, kuriam š. m. vasario mėn. sukako 
25 metai. ♦* *

1945 m. vasario mėn. pradžioje viename 
mažame miestely prie Juodosios jūros 
krantų, Jaltoje, suvažiavo trys pasaulinės 
politikos išminčiai.

Stalinas, išaugęs batsiuvio šeimoje, 
mokslus ėjo dvasinėj seminarijoj, ginkluo
tų sąmokslų ir sukilimų organizatorius, 
masinių žudynių planuotojas, koncentraci
jos stovyklų inžinierius, rusų imperijos 
diktatorius ir valdovas, dvasiškai nepalau
žiamas, fiziškai stiprus, visuomet žinąs,’ ko 
nori, ir siekiantis savo tikslų bet kuriomis 
priemonėmis.

Roozveltas — kaubojų sūnus, presbite
rionų milijonierius, JAV prezidentas, gar
bėtroška, svajotojas, kuriam pasaulis — 
bandymų laukas jo savoms sukurtoms fan
tazijoms; fiziškai paliegęs, pusiau parali- 
žuotas ir sunkiai sergantis arterijų skle
roze. Konferencijos metu jo vienintelis pa
tarėjas Hopkins, beveik jau mirštantis vė
žio liga, būdavo įnešamas neštuvais į posė
džio salę.

Churchilis — senos aristokratų kilmės, 
šimtametinių diplomatinių ir politinių tra
dicijų auklėtinis, Didž. Britanijos min. pir
mininkas, nuodugniai ir jautriai pažinojęs 
tarpvalstybinių santykių problemas ir pa
vojus, žinojęs jų praktiškus sprendimus, 
vakarietiškai europietiškų pažiūrų, tik, de
ja, atstovavo mažai valstybei (palyginus 
su Rusija ir Amerika) ir buvo, nors ir dėl 
skirtingų priežasčių, tiek Stalino, tiek Roo- 
zvelto nemėgiamas.
Štai trys vyriausieji Jaltos tragedijos vei

kiantieji asmenys: vienas — stiprus, gud
rus, praktiškas aziatas; antras — pusiau 
paraližuotas, mirštąs garbėtroška fantas
tas, amerikietis; ir trečias — gyvo proto, 
lakių minčių, gabus valstybės vyras, bet 
abiejų nemėgiamas ir todėl negalįs daryti 
įtakos anglas.

Štai tokioj situacijoj, savaime aišku, bu- 

jau buvo nuginkluoti ir negalėjo veikti. 
Gruodžio 9 d. Čeremuškinos bažnytkaimy
je bolševikai kardais užkapojo 8 lietuvius 
karius ir 3 čekus. Vėliau Steponaitis vie
šai aiškinosi, kad jis stengęsis pasmerktuo
sius išgelbėti nuo mirties. Tačiau atsirado 
žmonių, kurie skaitė pasmerktų karių są
rašą ir ten matė mirties sprendimą patvir
tinantį J. Steponaičio parašą.

Sibiro bataliono žuvusiems kariams pa
gerbti 1924 m. gruodžio 9 d. Vytauto baž
nyčios Kaune vidaus sienoje buvo įmūryta 
baltojo marmuro lenta. Joje aukso raidė
mis buvo įrašyti tragiškai žuvusių batalio
no karių vardai. Štai jie: karininkai — Na
vikas Alfonsas, Eidukas Jonas, Kasakaitis 
Vytautas, Maleris Jonas ir Šukevičius Bro
nius; kareiviai — Norvilaitis Kazys, Sile- 
vičius Jonas ir Turskis. Žemiau atskiru 
įrašu lentoje buvo paminėtas ir karininkas 
Černeckis Petras.

Sibiro lietuvių bataliono tragišku likimu 
ypač susidomėjau, kai radau spaudoje vie
šai paskelbta, kad to skaudaus įvykio di
džiausi kaltininkai yra buvę Anglijos lie
tuviai. Tuo klausimu renku medžiagą ir 
gal kada nors galėsiu parašyti ilgesnį 
straipsnį,

V. Vytenietis 

vo tik du, Stalinas ir Roozveltas, kuriems 
likimas lėmė pertvarkyti pasaulį naujais 
pagrindais.

Roozveltas buvo apsėstas liguistos mani
jos, kad, karui pasibaigus, pasaulis galės 
gyventi amžinoj taikoj tik tada, jeigu bus 
tvarkomas dviejų valstybių — Amerikos 
ir Sovietų Rusijos; o Rusijai padaryti tai
kiai ir prijaukinti prie Amerikos reikia 
duoti tiek, kiek ir ko ji norės.

Sunku tvirtinti, bet spėlioti galima, kad 
tokia padėtis Stalinui ir geriausiame sap
ne niekuomet nebuvo prisisapnavusi. Čia 
pat reikia taip pat įvertinti Stalino gerašir
dišką kuklumą — kiek žinoma, visos kon
ferencijos bėgy Stalinas niekuomet nerei
kalavo pusės Vašingtono, bet pasitenkino 
puse Berlyno.

Tuo būdu Jaltos konferencija atidarė 
plačiai visas užtvankas rusiškam komuniz
mui išsilieti ir užlieti vakarų Europą iki 
Adrijos jūros. Komunizmas, kuris dėl vidi
nių nesėkmių gal būtų pats pasismaugęs, 
dabar įgavo naują akstiną, naujas galimy
bes imperialistiniam išsiplėtojimui.

Šiandien pačiame Kremliuje ne tiek 
svarstoma Lenino - Markso ideologija bei 
jos sėkmingas pritaikymas (manau, kad 
tai jau visai nebesvarstoma, nes Lenino ko
munizmas seniai subankrutavo), kiek ku
ria linkme Sovietų Rusijos įtaka turėtų 
būti nukreipta, kuriame krašte pagal nu
statytą eilę turėtų būti sukeltas ginkluotas 
konfliktas, kuris kraštas iš eilės turėtų bū
ti pavergtas ir t.t. Visam tam Jaltos kon
ferencijoj Roozvelto įteiktos Stalinui dova
nos (jų skaičiuje ir Lietuva) sudarė puikų 
trampliną.

Visai natūralu, kad rusai, pavergę visą 
rytinę Europą ir užėmę visas strategines 
vietas jos šiaurėje, šiuo metu veržiasi į Vi
duržemio jūrą ir tuo pačiu supa Europos 
likutį iš pietų. Ačiū Jaltai. Šiandien net 
sunku įsivaizduoti, kokios būtų pasekmės 
Europai, jeigu rusams tai pasisektų.

Abejodamas, ar Stalinas buvo patenkin
tas dovanomis iš Europos, Roozveltas atrė
žė gabalą Mandžiūrijos, uostus Dairen ir 
Port Artūrą, Sachalino ir Kurilų salas ir 
visa tai atidavė Sovietų Rusijai. Roozvel
tas tai padarė visai net neatsiklausęs Čen- 
Kai-Šeko, kuris kaip Amerikos sąjunginin
kas metų metais kariavo prieš japonus. 
Toks Roozvelto elgesys, žinoma, smarkiai 
pakirto Čen-Kai-šeko prestižą bei popu
liarumą ir galų gale sudarė sąlygas visiš
kai sunaikinti jam ir komunizmui įsigalėti 
Azijoje. Tuo tarpu gi Rusija prieš japonus 
visai net nekariavo; raudonosios armijos 
aukos ribojosi tik dešimčia, kareivių, kurie- 
žuvo okupuojant Roozvelto tokia dosnia 
širdimi dovanotąsias žemes.

Roozveltas labai skaudžiai suklydo, gal
vodamas tuo būdu įsigyti sau amžinai dė
kingą, amžinai ištikimą draugą. Vos Jaltos 
vilos durims spėjus užsisklęsti, Rusija 
ėmėsi skelbti ir propaguoti, jog Amerika 
yra vienintelis ir didžiausias pasaulio ir 
žmonijos blogis. Tam įrodyti rusiškasis ko
munizmas išprovokavo karus Korėjoje, 
Kuboje, Vietname ir dabar tebeprovokuo- 
ja ir ruošia Egipte prie Suezo. Amerikos 
jaunuolis kareivis, niekuomet nematęs ir 
nepažinojęs Roozvelto, žygiuoja, kariauja, 
vargsta, miršta... Mes, lietuviai, ir daug 
kitų su mumis klajojame, bastomės sveti
muos vieškeliuos be kelio į namus.

Dar ir šiandien, po dvidešimt penkerių 
metų, Jaltos konferencijos faktai skamba 
arba kaip nutrūktgalviškų fantazijų pasa
ka, arba kaio nejaukus, kažką bloga ža
dantis bepročio kliedėjimas. Dar ir šian
dien europietis, šimtmečiais visu atsidėji
mu kūręs vakarų kultūrą, vaikšto sunkia 
širdimi, pilna liūdesio, ašarų ir pykčio, kad 
tik vieno kaubojo mostelėjimu visam tam 
gal lemta žūti ir išvirsti į vieną nykią kon
centracijos stovyklą arba, geresniu atve
ju, į viena didelę pelenų krūvą.

Tikrai liūdna, o vis dėlto...
Iki pasimatymo Stasys Kuzminskas

ŽIURKĖS GRESIA PARODAI
Kovo mėn. Osakoje, Japonijoje, bus ati

daryta pasaulinė paroda — EXPO 70. Bet 
tas didžiulis, parodai skirtasis plotas da
bar jau atsidūrė tikrame pavojuje — jį už
plūdo žiurkės!

Prasidėjo tikras didysis „žiurkių tautu“ 
kilnojimasis. Iš visu apylinkių į parodos 
plota suplaukė žiurkės ir net tiesiog neįsi
vaizduojami ju kiekiai.

Bijoma, kad žiurkės gali pasidaryti tie
siog neįmanomos sutvarkyti, kai pradės 
veikti restoranai.

Bet ir žmogiškos „žiurkės“ jau kelia rū
pesčių japonams, kurie atsako už parodą. 
Čia turimi galvoje vikrūs kišenvagiai. Ja
ponijos policija jau sudarė sąrašus apie 
3000 jai krašte žinomų kišenvagių ir per
davė EXPO sargybos personalui. Bet val
džios spėja, kad per visą Japoniją susiras 
bent trigubai tiek kišenvagių, kiek ju su
rašyta tuose policijos sąrašuose, o dar bent 
300 profesionalų suvažiuos iš užsienių!

EXPO administracija sako, kad tiek 
žiurkės, tiek ir tam tikros rūšies „ponios“ 
jau prisistatė į parodos ploto pakraščius. 
Iki šiol policija surašė jau 300 tokių „nak
tinių gražuolių“, bet ji mano, kad parodai 
prasidėjus susiras tokių damų kokie 2000.
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Europos lioturiu kronika
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — kovo 15 d., 11 vai., Bridge Gate.

į ECCLES — kovo 8 d., 12.15 vai.
GLOUCESTER — kovo 7 d., 13 vai., St.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Dr. J. Mockus ir J. Tamulaitis — po 5 

svarus, Pr. Voveris ir D. Gintas — po 1 
svarą.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

AUKOS A. A. B. K. BALUČIO 
PAMINKLO FONDUI

Lietuviai Chieagoje (65 asmenys) pagal 
sąrašą aukojo Paminklo Fondui 205 dole
rius. Aukas surinko ir prisiuntė L. Venc
kus iš Chicagos.

V. Zdanavičius aukojo 1 svarą.

CHICAGOS LIETUVIAI 
DOSNIAI PARĖMĖ

a. a. Ministerio B. K. Balučio Paminklo 
Fondą

Vienas uoliausių Ministerio B. K. Balu
čio Paminklo Fondo lėšų teikėjas L. Venc
kus su aukų sąrašu aplankė eilę lietuvių, 
gyvenančių Chieagoje. ir surinkęs prisiun
tė 205 dolerius. Pagal tą sąrašą aukojo šie 
asmens:

Po $10.00: Ona Draugelytė-Sekienė, V. 
Kulbokas ir Juozas Karvelaitis.

Po $5.00: Balys Brazdžionis, J. Šidlaus
kas, J. Šlajus, J. A. Lakas, K. Nacius, P. 
Dirmantas, B. Sebastijonas, K. Valentinas, 
P. Cechanavičienė, D. Mykolaitis, J. Da- 
mušis, P, ir J. Beinarauskai, S. Jokūbai
tis, J. Šaluga, A. Namajuška, J. Senkus, Z. 
Duseika, A. Latonienė, S. Juškus, J. Aukš
čius, A. Pipiras, A. Popikas.

Po $2.00: P. Kasparas, P. Pikčius, J. Čes- 
na, A. C. Stakėnas, Bronius Kuras, Jurgis 
Savokaitis, A. Končius, A. Paulauskas, F. 
Pumputis, Bronė Laureckienė, S. Vilutis, 
Vyt. Bilitavičius, A. ir R, Pačkauskai, L. 
Skedalis, Jonas Lukoševičius, J. Korsakas.
A. Baradas, B. Aniulis, A. Aniulis. A. Kve- 
čas, J. Jokubka, V. Pauliulionis. S. Kerpie- 
nė, L. Venckus.

Po $3.00: V. Palubeckas.
Po $1.00: F. Kasparas, C. Postas, J. Mac

kevičius, Aug. Ašoklis, F. Janusas, Vyt. 
Straznickas, J. Jankus. J. Litvinas, J. Ja- 
sunckas, Pr. Jonaitis, P. Blekys, K. Čiuras,
B. Grikonis, Petras Padvaiskas.

Lietuvos Atstovas Londone nuoširdžiai 
dėkoja L. Venckui ir visiems aukotojams.

LONDONAS
SV. KAZIMIERO ŠVENTĖ LONDONE
Kovo 8 d., sekmadienį, bus švenčiama 

Lietuvių bažnyčios patrono Šv. Kazimiero 
šventė. Pamaldos prasidės 11 vai. ryto, o 
prieš pamaldas bus eucharistinė procesija.

LONDONO DBLS I SK. METINIS 
SUSIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko Rytų Londono lietu
vių klube kovo 1 d.

Pranešime apie skyriaus veiklą skyriaus 
pirm. S. Puidokas apgailestavo, kad valdy
bos bandymai veikti bendrai su kitomis or
ganizacijomis nedavė patenkinamų rezul
tatų. Buvo suruoštos Joninės ir prisidėta 
asmeniniu darbu prie kitų organizacijų pa
rengimų.

Skyriaus kasoje šiuo metu yra 32 svarai.
Ateityje skyrius numato ruošti ekskur

sijas į metinį lietuvių sąskrydi Sodyboje, 
užprašyti šv. Mišias birželio 14 d. už išvež
tuosius ir Žuvusius tautiečius Sibire ir to
liau dirbti, palaikant lietuviškas tradicijas 
rytų Londone. Taip pat nutarta laikyti 
skyriaus atliekamus pinigus Lietuvių Na
mų B-vės depozito sąskaitoje.

1 naują valdybą pirmininke išrinkta V. 
Puidokienė. Anglijoje gimusi ir augusi lie
tuvė. vicepirm. Z. Juras, sekretorium J. 
Cemis. kasininku I. Dailidė, revizorium S. 
Puidokas.

Atstovais į DBLS ir L. Namų B-vės meti
nį Suvažiavimą išrinkti V. Puidokienė ir 
J. Cemis. s.n.

PAMALDOS VAKARU EAL1NGE
Praėjusį sekmadienį lietuviškos pamal

dos. kurias atlaikė Londono Liet, bažny
čios klebonas J. Sakevičius, MIC. sutrau
kė visą pusšimtį Vakarų Londono lietuvių. 
Po pamaldų prie kavutės pasišnekėta ir 
aptarta bėgamieji reikalai.

Sekančios pamaldos bus dar toje pačioje 
vietoje (1 Courtfield Gardens. W.13) ba
landžio 19 d., 12.30 vai., tačiau ateityje nu
matoma gauti didesnes patalpas vienoje 
Kalingo bažnyčių.

FOTOGRAFIJA IR JOS AIŠKINIMAS
..Kensington Post*' vasario 27 d. išsi

spausdino fotografiją, kurioje tarp tauti
niais drabužiais apsirengusių S. Ruseckie- 
nės. 2. Matukienės ir P. Nenortienės stovi 
ir DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas.

Prieraše po fotografija nurodoma, kad 
tarp tų gražuolių stovįs laimingasis yra 
pirmininkas DBLS, kurios būstinė yra Lad- 
broke Gardens, o fotografuota minint Lie
tuvos nepriklausomybės sukaktį.

Dar kartą primenamus ir minėjimo pro
ga paskleistasis Lietuvos 40 kunigų laiš
kas.

JAU LAIKAS SUSIMOKĖTI
Vis dar nemažas skaičius mūsų 

skaitytojų nėra susimokėję „Euro
pos Lietuvio“ prenumeratos už 
1969 metus.

Pageidaujama, kad prenumera
ta būtų mokama į priekį.

Įsiskolinusieji prašomi pranešti 
priežastis, dėl kurių tai atsitiko. 
Leidėjai stengsis visiems padėti.

Nerūpestingas skaitytojų įsisko
linimas yra per didelė našta spau
dos leidėjams.

Viskas pabrango, o laikraščio ir 
knygų kainos paliktos vis tos pa
čios. Vien tik laikraščio paštas vie
nam skaitytojui metams kainuoja 
200 penų. O kur kitos išlaidos!

Nelaukite asmeniškų paragini
mų, kurie mūsų išlaidas dar padi
dins. Atlikite savo lietuvišką parei
gą dar šią savaitę!

O praėjusią savaitę vienas mūsų 
skaitytojų, apsimokėdamas už laik
raštį ir knygas, pridėjo ir šį patrio
tišką posmelį:

Geležinis Vilkas staugia paryčiu, 
Vyrai, savo spaudą neškim ant pečių!

MOŠŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: po 2 sv. 3 
šil. M. Valikonis ir Pr. Vilutis, 1 sv. 3 šil. 
B. Totoraitis, 1 sv. K. Pažėra. 10 šil. S. 
Karpinas, 8 šil. P. Pajaujis, po 3 šil. Pr. 
Voveris. S. Šuliauskas, J. Mačys, A. Šim- 
kevičius, J. Vasiliauskas, Č. V. Obcarskas, 
V. Leliūga, J. Bardzil, A. Stašaitis ir J. 
Mackevičius.

MANCHESTERIS
DBLS NARIU SUSIRINKIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
kovo 8 dieną, sekmadienį, 5 vai. p.p„ Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose šaukia savo skyriaus narių susirinki
mą. Visus narius prašome dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
Kas paieškojo ANTANO STURONO, pra

šom skubiai atsiliepti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

NAUJAUSIOS ILGO GROJIMO 
PLOKŠTELĖS:

Vaclovas Daunoras — šioje plokštelėje 
šios dainos: „PAMYLĖJAU VAKAR“, „DĖ
DĖS JONO POLKA“. „TŲ MERGELIŲ 
DAINAVIMAS“, „JAU SAULUTĖ LEI
DOS“ ir kitos. Puiki plokštelė.

„LAUKSIU TAVĘS“. Lengvos muzikos 
plokštelė.

Vienos plokštelės kaina su persiuntimu 
£2. 15. Puikūs tautiniai rūbai, gintaras, 
žemėlapiai. Rašyti:

„DAINORA“. 14 Priory Rd.. KEW — 
SURREY.

VASARIO 16 NOTTINGHAME
Atidaręs minėjimo aktą, DELS skyriaus 

pirm. K. Bivainis tarė trumpą žodį ir pa-! 
kvietė į prezidiumą savanorius kūrėjus A. ■ 
Kazlauską. F. Popeliučką, J. Strumskį ir! 
kun. dr. S. Matulį.

Kun. dr. S. Matulis savo labai turiningoj i 
paskaitoj suminėjo daug dramatiškų ir \ 
raiškių įvykių iš partizanų kovų ir paskai-; 
tė ištraukų iš Lietuvos įvairiais keliais atė-j 
jusiu laiškų. Štai kaip savo brangių Tėvy
nę mylintieji sūnūs ir sesės jau aštuntąjį 
šimtmetį stovi jos sargyboje ir kovoja vis 
prieš tą patį priešą — rusą; kovoja už sa
vo tautos laisvę ir stovi sargyboje savos 
valstybės, savos tikybos, savos garbingos 
praeities... Maždaug tokiomis mintimis ger
biamasis prelegentas nusagstė savo įspū
dingą paskaitą.

Gaila, kad paskaitos klausyti susirinko 
tik vyresnioji karta, o jaunesniosios kaip 
ir nebuvo matyti.

Po paskaitos, sugiedojus tautos himną, 
sekė meninė dalis. Meninę dalį pradedant 
ir užbaigiant Elenos Damaševičiūtės veda
ma šokių grupė sušoko keletą tautinių šo
kių. šoko labai grakščiai, labai gyvai, labai 
laisvai ir visą savo jaunatvišką ūpų suge
bėjo perduoti gausiai susirinkusiems žiū
rovams. Ačiū visiems šokėjams ir jų vado
vei. šokiams akordeonu akomponavo P. 
Viržintas.

Svarbiausią meninės programos dalį at
liko svečiai iš Coventrio. Jų programoj bu
vo mums jau visiems žinomo poeto ir ra
šytojo L. švalkaus vieno veiksmo komedi
ja „Metai muša". Dalyviai: simpatiškas, 
bet arielkėlę mėgstąs, visuomet savo nau
dai filosofuojantis Bernadetas (J. Kava
liauskas); kad ir grindis plaunanti, bet 
mėgstanti pasipuošti, tik nelabai turinti iš 
ko. Bernadeto žmona (G. Paulavičienė) ir 
įvairių lietuviškų organizacijų pirmininkas į

Peter's. London Rd.
i STROUD — kovo 8 d., 12 val.. Beeches Gr.
! NOTTINGHAM — kovo 8 d„ 12.30 val., St. 

Patrick's bažn.
’ BRADFORD — kovo 15 d., 12.30 val.
| HALIFAX — kovo 22 d., 12 val., St. Co- 

lumcille bažn.
' BRADFORD — kovo 29 d„ 12.30 val. — 

Velykų pamaldos su solo giesmėmis.
I PRESTONAS — kovo 15 d., 12.15 vai., St. 

Ignatius' bažn.
NOTTINGHAMAS — kovo 15 d.. 11.15 vai.. 

Židinyje.
STOKE-ON-TRENTAS — kovo 22 d., 12.15 

vai., Tunstall. Iš vakaro ir sekmadienį 
parapijiečių lankymas.

j NOTTINGHAMAS — kovo 22 d., 11.15 vai.. 
Židinyje.

WOLVERHAMPTONAS
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Gražu ir malonu buvo matyti, kad lietu
viai taip gausiai, beveik visi, atsilankė į 
minėjimą, nors jis buvo ruošiamas toliau 
nuo Wolverhamptono.

Didelė padėka rengėjams ir Stasiui Mar
kevičiui ir jo darbščiai žmonai už salę. Sta
sys Markevičius yra to viešbučio savinin
kas. Viešbutis yra didelis ir gražus. Susi
rinkusieji patyrė, kad ir patarnavimas bu
vo pirmos klasės, puikus ir mandagus.

Minėjimą atidarė skyriaus pirmininkas 
Liudas Adamkavičius, pasveikinęs susirin
kusius ir padėkojęs už gausų atsilankymą. 
Jis pakvietė žodį tarti Vladą Narbutą, ku
ris menišku žodžiu apibrėžė dienos reikš
mę ir panagrinėjo lietuvio būdą, jo dva
sią ir jo kovingumą.

Po to buvęs ilgametis skyriaus pirmi
ninkas Danielius Narbutas palinkėjo vi
siems sėkmės. V. Kelmistraitis kvietė vi
sus stengtis išauginti jaunimą lietuviška 
dvasia. Jis taip pat padėkojo sporto klubo 
„Vilties“ rėmėjams, paminėjo už laisvę 
kenčiančius ir žuvusius tautos dukras ir 
sūnus ir atkreipė dėmesį į čia pat esantį 
nepriklausomybės kovų karžygį Kiaunę.

Minėjimas baigtas Lietuvos himnu, ku
ris neblogai nuskambėjo erdvioje salėje.

Po to, grojant gerai kapelai, puikiai pa
sišokta ir sudainuota. Baigiant šokius, su
dainuota „Ant kalno mūrai“. Dainą vedė 
Markevičienė. Nors ji yra anglė, bet gra
žiai tarė žodžius ir išlaikė melodiją.

Dalyvis

LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIETIJOJE
V. Liulevičius praneša, kad jo paruoštoji 

knyga „Lietuvių švietimas Vokietijoje 
1944-1950 m.“ jau atspausdinta ir atiduota 
į rišyklą įrišti kietais viršeliais. Knyga tu
ri 640 puslapių, papuošta žemėlapiu ir 262 
nuotraukomis. Priede prijungtos ir Austri
jos švietimo apžvalgos.

Knygą platina Kultūrai Remti Draugija 
(7026 So. Claremont Ave., Chicago, Ill., 
USA). Atspausdinta 1000 egz.

Pasirodo, dar gauta papildomos medžia
gos, kai kurie asmenys dar paprašyti pa
rašyti apie lietuvių švietimą Vokietijoje. 
Visa ta papildoma ir knygoje nepanaudo
ta medžiaga perduodama Pasaulio Lietu
vių Archyvui. Vėliau ir ji bus panaudota.

(N. Mockus), su dešimčia aukų lapų įvai
riems reikalams, rimtas iki naivumo, mė
ginantis tai iš vieno mėgstančio išgerti, tai 
iš kito mėgstančio pasipuošti išgauti po 
skatiką. Kur tau?! Nei Bernadetas, nei jo 
miela žmonelė nelenda į pirmininko pink
les. Atrodo, kad veikiau kupranugarį pra
varysi pro adatos skylutę, negu Bernadetą 
per aukų lapą; Bernadetas vaikšto pakaus
tytas, o jo liežuvis liežuvėlis kaip ant sty
gų sukabintas — visam kam turi greitą at
sakymą. Pagaliau tik jo žmona neatsilaiko 
prieš pirmininko komplimentus jos šukuo
senai, jos spindinčiai jaunystei — ir dre
bančia ranka ji pakiša jam skatikų, ir tai 
tik vienų...

Visi puikiai suvaidino. Kad ir pusiau 
dramatinėj aplinkoj, viskas praeina links
mai. širdingas ačiū coventriškiams už jų 
atvežtąjį meną, darbą, pastangas ir mūs 
visų palinksminimą. Euvo miela juos vi
sus vėl pamatyti.

Pasaulinė Lietuvių Bendruomenė yra 
prisiuntusi į Nottinghamą tris mokytojų 
pažymėjimus — kun. A. Gerybai, A. Pil
kauskui ir P. Viržintui.

P. Viržintas yra tik 18 metų jaunuolis, 
„Židinio“ auklėtinis ir technikos studentas. 
Sekmadieniais jis moko mažučius lietuvių 
kalbos. Lietuvos istorijos ir geografijos. 
Štai koks puikus pavyzdys visiems jaunuo
liams •— Petras Viržintas įrodo visiems 
jiems, jog galima išaugti Anglijoje, eiti 
mokslus anglų mokyklose ir tuo pačiu mo
kėti lietuvių kalbą ir mylėti ją tiek, kad 
galima mokyti jos ir kitus. Mielas Petrai, 
mes visi sveikiname Tave, spaudžiame Tau 
ranką ir linkime Tau sėkmės.

Minėjimas praėjo geroj nuotaikoj, ir 
ačiū visiems, taip gausiai atsilankiusiems.

S. K.

skautiškuoju keliu VOKIETIJA
Prieš trejus metus išrinktoji Lietuvių 

Skautų Sąjungos vadovybė baigė savo dar
bą ir perduoda pareigas naujai išrinktajai. 
Toks pareigų perdavimas ir perėmimas tu
ri labai gilią prasmę sąjūdžio veiklos atei
čiai. Tai yra įrodymas, kad organizacija 
nėra valdoma vienos kurios grupės ar as
menų. bet periodiškai pakeičiama.

Vadovybės pasikeitimas vyksta ne atsi
tiktinai. bet Sąjungos statuto ir nuostatų 
tvarka, LSS suvažiavimui demokratiniu ko- 
respondenciniu būdu išrinkus ar perrin
kus.

Vadovai, perduodantieji pareigas, jau
čia. kad kartu perduoda ir dalį savęs, nes, 
kelerius metus dirbę vadovybėje, būna įdė
ję daug darbo ir parodę savo organizaci
nius bei kūrybinius sugebėjimus ir pasky
rę daug brangių poilsio valandų jaunimui 
ugdyti ir pačiam sąjūdžiui.

Naujoji vadovybė paprastai ateina su di
deliu užsidegimu, pilna energijos bei pasi
ryžimo. kupina naujų idėjų ir minčių dar
bui tęsti, kad plačiajame laisvajame pasau
lyje išsisklaidę lietuvių skautai ir skautės 
ir vadovai ir vadovės būtų kaip viena glau
di šeima, kad Sąjungos auklėjamas jauni
mas išaugtų tikrai gerais skautais ir gerais 
lietuviais.

LSS naujoji vadovybė pareigas perėmė 
1970 m. sausio 1 d. Daug darbo, pastangų 
ir ryžto pastarosios kadencijos metu įdė
jęs v. s. Antanas Saulaitis vėl buvo per
rinktas LSS Tarybos Pirmininku. Kiti va
dovybės nariai: LSS Seserijos Vyriausia 
Skautininke s. Lilė Milukienė, LSB Vy
riausias Skautininkas v. s. Petras Molis. 
LSS Vadijos Pirmininkas s. fil. Liūtas Gri
nius. LSS Australijos Rajono Vadas s. 
Aleksandras Jakštas, LSS JAV Atlanto Ra
jono Vadas s. Mikas Subatis, LSS JAV Vi
durio Rajono Vadas v. s. Pranas Nedas, 
LSS JAV Ramiojo Vandenyno Rajono Va
das s. Rimtautas Dabšys. LSS Kanados Ra
jono Vadas s. Kazys Batūra. Skautų Aido 
vyr. redaktorius s. Juozas Toliušis.

Anglijos rajono vadovų suvažiavimas ir 
posėdis vadovybėje nieko nepakeitė. Tai ir 
toliau LSS Seserijos Rajono Vadeivė yra 
ps. Gajutė Valterytė, LSB V-jos V-kas ps. 
Antanas Jakimavičius, LSS Rajono Dva
sios Vadas v. si. dr. kun. Steponas Matu
lis. MIC, Rajono iždininkas s. Jaras Alkis. 
Budėkime red. mokyt. Viktoras Ignaitis, 
Budėkime admin, s. Bronius Zinkus, LSS 
Tarybos narys ir Rajono Vadas s. Juozas 
Maslauskas.

Baigusiems eiti pareigas tenka nuošir
džiai ir skautiškai padėkoti, o naujuosius 
pasveikinti ir pažadėti jiems visokeriopą 
talkų.

Budėkime!
s. J. Maslauskas 

Rajono Vadas 
Skautų Aidas

Laukiama, kad visi LSS nariai ir narės 
bei skautų ir skaučių rėmėjai prenumeruo
tų Skautų Aidą ir padėtų jam išsilaikyti.

Skautų Aido metinė prenumerata 4 dol. 
(33 šil.). Skautų Aido prenumeratą priima 
J. Maslauskas. Norintieji užsiprenumeruo
ti. prašomi pranešti iki kovo 15 d., kartu 
prisiunčiant metinės prenumeratos mokestį 
ir nurodant savo vardą, pavardę ir adresą.

PRANCŪZIJA
ŠV. KAZIMIERAS PARYŽIUJE

Šv. Kazimiero šventė bus švenčiama ko
vo 9 d. Dėl to kovo 1d. pamaldų ir Pary
žiaus lietuvių susirinkimo nebus.

VYSKUPAS DEKSNYS PARYŽIUJE

Nepriklausomybės Šventės proga vysk. 
A. Deksnys su Tėv. Klemensu Žalaliu lan
kėsi Paryžiuje. Čia pasimatė su kardinolu 
ir Lietuvos atstovu prof. J. Baltrušaičiu. 
Aplankė taip pat visuomenininkus (lietu
vių bei tarptautinėje plotmėje) Adolfą ir 
Birutę Venskus. Kalbėjo su Elena Turaus- 
kiene dėl jos vyro paliktų užrašų, kurie 
būtų naudingi, jei būtų atspausdinti.

Po Vasario 16 minėjimo vyskupas išskri
do j Romą, kur rūpinsis, kad kuo greičiau
siai pasirodytų lietuviškosios liturginės 
knygos. Vasario pabaigoje ir vėl atskris į 
Paryžių, kad galėtų pamatyti rekolekci
joms susirinkusias lietuvaites seseles ir su 
katalikais aptart pasauliečių apaštalavimo 
gaires Prancūzijos katalikų tarpe.

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARI 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAU R/į. 
Ir neliks kišenė kiaura!

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON. W.3. 
Tel. ACO 4374

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

Manchester

LIETUVIŠKI SUSITIKIMAI ŠIAURĖS 
VOKIETIJOJE

Antras toks susitikimas buvo suruoštas 
vasario mėn. Hamburge vienos viešnios iš 
Australijos išleistuvių proga. Australietė 
su savo 8 metų sūnum buvo atskridusi į V. 
Vokietiją aplankyti ir dar sykį pamatyti 
savo motiną, seseris ir kitus gimines V. Vo
kietijoje.

Australijoje ji neblogai gyveno su savo 
vyru ir kitais vaikais, bet vistiek paskuti
nius 6 metus turėjo papildomai dirbti, kad 
sutaupytų pinigų kelionei. Kelionė jai su 
sūnum kainavo apie DM 11.000! Ji čia iš
buvo 7 savaites, ir štai atėjo diena atsisvei
kinti.

Susirinkusieji į išleistuves susėdo prie 
ypač gražiai su žvakėmis ir gėlėmis pa
ruošto stalo. O ant stalo stovėjo daug įvai
rių įvairiausių patiekalų. Tarp jų buvo gry
bai. jos pačios surinkti ir užmarinuoti, lie
tuviškas kugelis, ypatinga dešra, pagamin
ta pagal australišką receptą, ir t. t. Paga
liau viešnia pasirodė ir su savo pyragu.

Buvo valgoma ir geriama, bet dar dau
giau kalbama. Visiems buvo įdomu suži
noti šis tas iš Australijos gyvenimo. Vieš
nia vos spėdavo atsakinėti į klausimus. 
Tarp kitko, sužinojome, kad maistas Aus
tralijoje, palyginti, labai pigus, bet uždar
biai menki. Darbininkas uždirba vidutiniš
kai į valandą tiktai 85 austrai, centus. Tai 
labai mažai. Drabužiai Australijoje daug 
brangesni, negu V. Vokietijoje. Australi
joje nėra ar sunku gauti gerų, sunkių puo
dų mėsai kepti. Viešnia nusipirko čia ke
letą ir pasiuntė į Australiją, nes su savim 
vežti būtų per sunku.

Ji nenorėtų čia likti gyventi, bet sūnui 
čia taip patiko, kad jis nenoromis grįžta į 
Australiją...

Muzika ir dainos iš lietuviškų plokšte
lių skambėjo garsiakalbiu, o ir šios sueigos 
dalyviai prisidėjo prie „koncertinės prog
ramos“ savo dainomis ir akordeonu. Su 
šampanu buvo atsisveikinta. Toli, toli tas 
kraštas, bet stiprūs ryšiai liks dabar tarp 
mūsų ir viešnios.

Dalyvė

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

JAUTRUS REIKALAI
Gerbiamas Redaktoriau,
su dideliu susidomėjimu ir širdies skaus

mu perskaičiau Europos Lietuvyje straips
nį „Jiems reikia pagalbos“.
Kas tiems nelaimės ištiktiems lietuviams 

galės padėti, jeigu mes patys nieko neda
rome? Labai norėčiau, kad tuo reikalu pa
sisakytų ir daugiau mūsų tautiečių ir kaip 
nors tą žmonių tragediją imtų kas vvsvv. 
tvarkyti.
Jūsų nuoširdžiai Aldona Ladukienė

Eduardas ir Juliette
Lietuviuose žinomas rašytojas E. Cin

zas vasario 21 d. Briuselyje sumainė žie
dus su Juliette Willems.

Belgijos liet, bendruomenės pionierius, 
ilgametis jos sekretorius ir „Gimtoji šalis“ 
biuletenio leidėjas E. Cinzas savo raštais 
daugiausia pasireiškė periodikoje — „Met
menyse“ ir „Pradalgėse“. Nekantraujant 
laukiama ir pirmosios jo knygos, kuri ne
užilgo turėti! pasirodyti. Hamburge liet, 
bendruomenės pirmininko J. Valaičio ra
ginamas, E. Cinzas pradėjo kurti porą vei
kalų scenai vaikams. Rašytojui realistui 
tai visai nauja kryptis, naujas bandymas.

Už gyvenimo draugę mūsų rašytojas, 
kaip Belgijos lietuviai pasididžiuodami 
mėgsta sakyti, sau pasirinko prancūzę, 
Theu poilsio namų direktorę-ekonomę. Ro
maus būdo moteris, be abejo, daug prisi
dės prie to. kad Eduardas galėtų kurti.

Kiek teko girdėti, jaunavedžiai galutinai 
žada įsikurti Liežo apylinkėje.

Tikimės, kad E. Cinzas ir vėl teiksis įsi
jungti į bendruomenės veiklą, nes pasku
tiniuoju laiku ryšiai buvo lyg ir nutrūkę. 
Tuo labiau laukiama iš Eduardo įnašo į 
bendruomenę, kad jo simpatiškoji žmona 
Juliette labai palanki lietuviams ir nepra
leidžia progų atsilankyti lietuvių šventėse- 
minėjimuose.

Po visų reiškiamųjų vilčių ateičiai dėl 
rašytojo kūrybos ir jo dalyvavimo liet, 
bendruomenėje Belgijoje jaunavedžiams 
asmeniškai telieka palinkėti ilgo ir gra
žaus gyvenimo!

B. Spies

PADĖKA
Londono jaunimo Grandies tautinių šo

kių grupės dalyviai širdingai dėkoja DBLS 
Derbio Skyriui už suteiktą progą dalyvau
ti jo suruoštame Vasario 16 minėjime.

Malonu buvo vėl susitikti ten su Brad- 
fordo Atžalynu ir Vidurio Anglijos lietu
viška visuomene. Grandies Valdyba

KIPRO PETRAUSKO PLOKŠTELĖ
Lithuanian Arts Club išleistąją Kipro 

Petrausko dainų ir arijų plokštelę galinu 
užsisakyti: R. Baublys, 55, Ringmcr Avė. 
London, SAV.6.

Nusipirkti galima ir Lietuvių Namuose 
Londone pas A. Žukauską.

Plokštelės kaina Anglijoje ir Europoje 
39/6 šil. (persiuntimas Anglijoje 3 šil., Eu
ropon 6 šil.), Amerikoje 7 dol.
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