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Gerbiami svečiai, mieli tautiečiai, dau
gelį kartų jums teko girdėti apie 16 Vasa
rio istorinę svarbą. Be abejo, daugelį kar
tų buvo nagrinėjama 16 Vasario prasmė. 
Todėl šiandieną nenoriu iš naujo jus var
ginti, analizuodamas Vasario 16 Akto pras
mę. nes tai būtinai nukeltų į sritį kitų 
mums svarbių istorinių įvykių ir į lietu
viško tautinio susipratimo tyrinėjimų sri
tį. Šį vakarą tačiau bandykime paieškoti 
Vasario 16 prasmės lietuviams išeivijoje, 
prasmės, kuri nėra cituojama istorijos va
dovėlių puslapiuose, bet kuri vis dėlto yra 
išeivijoje mūsų kasdieninio gyvenimo ne
atskiriama dalis.

Kiekvienos tautos ar žmogaus istorijoje 
yra aušrų, yra zenitų, yra pakilimų ir nuo
smukių. Vasario 16 lietuvių tautai yra vie
na tokių aušrų, kuri, nors ir trumpai, nu
švito praeityje, bet kurios dvasia šviečia 
mums ir švies ateities kartoms. Kiekviena 
tauta pasaulyje susidaro galimybes pilnu
tinai save išsakyti ir tautines vertybes įgy
vendinti tiktai turėdama laisvę ir laisvą 
apsisprendimo teisę; laisvę gyventi ir kur
ti materialines ir dvasines vertybes, kad 
perduotų visa tai ateinančioms generaci
joms. Tačiau lemtis nulėmė, kad ir vėl mū
sų tauta neteko laisvės ir dar kartą teko 
išeiti į laisvės kovą.

Churchillis, rašydamas apie laisvę, sako: 
„Laisvės kaina yra amžinas budėjimas dėl 
jos išlaikymo“. Ta pačia proga jis pateikia 
keletą pagrindinių dėsnių ir aptarimų, 
kaip atpažinti tikrąją laisvę:

SEPTYNIOS dienos
Atstatyti Laoso neutralumą
Prez. Niksonas kreipėsi į Britaniją ir Ru

siją, kad jos padėtų atstatyti Laoso neutra
lumą. Abu tie kraštai yra signatarai 1962 
m. Ženevos susitarimo, kuriuo Laosui buvo 

garantuotas neutralumas. Pasirodo, rusai 
nelinkę klausyti prašymo.

Prezidentas pareiškė, kad šiaurės Viet
namas Laose jau turi 67.000 karių, kurie 
skverbiasi gilyn į kraštą.

Ta proga viešai nurodyta, kad JAV avia
cija paremia Laoso pajėgas.

Padidino banko procentą
Vakarų Vokietija banko procentą iš 6 

pakėlė į 7 su puse.
Britanija kaip tik puse procento suma

žino.

Lockheed pavojuje
JAV lėktuvų statybos bendrovė Lock

heed paprašė vyriausybę 267 milijonus sv. 
paskolos, kad galėtų išsilaikyti nebankru
tavusi.

Tai bendrovė, kuri atlieka daugiausia 
krašto apsaugos ministerijos užsakymų. 
Jos finansinė krizė kilusi ne dėl to, kad ne
būtų pakankamai užsakymų, bet dėl to, 
kad krašto apsaugos ministerija diktuo
janti kainas ir verčianti per pigiai atlikti 
užsakymus.

Šnipės suimtos
Vakarų Vokietijoje suimtos dvi šnipės ir 

šnipas, dirbusieji Sov. Sąjungai ir Rytų 
Vokietijai. Jie perdavę daug svarbių do
kumentų.

Sovietų KGB ir Rytų Vokietijos SSD pa
skubėjo tuojau pat pasiūlyti suimtuosius 
iškeisti, nors jie dar nebuvo pakaltinti. 
Ypač jiems rūpi Liane Lindner, šnipų va
dovė, kuri ir pati sakosi ilgai nesėdėsianti.

Tą šnipų grupę išdavęs Olandijoje prie
globsčio pasiprašęs Rytų Vokietijos preky
binės misijos narys Guhre.

Ginklai Graikijai
JAV nusprendusios vėl pradėti dideliais 

kiekiais tiekti ginklus Graikijai, norėda
mos sustiprinti NATO pajėgų pietryčių 
sparną.

Europos kraštų vyriausybės dėl jos reži
mo privertė Graikiją pasitraukti iš Euro
pos tarybos, bet JAV prikalbėjusios tų 
kraštų vyriausybes, kad ginklus reikia 
tiekti Vakarų saugumo sumetimais.

Turkija stabdo opiumą
Didžiausi kiekiai opiumo heroino forma 

į JAV patekdavo iš Turkijos per Prancūzi
ją. Turkija vien šiais metais tikisi turėti 
135 tonas opiumo žaliavos, kurios kilogra
mas juodojoje rinkoje yra 50 dol. (prancū
zų perdirbtas į heroiną. JAV jau kainuoja 
225.000 dol.). Augindami tam tikslui aguo
nas, nemaža kaimiečių iš to gyvena (kai 
kurie slaptai augina).

Bet JAV pažadėjo Turkijai paramą, o ta 
įsipareigoja palaipsniui sustabdyti opiumo 
gamybą.

Alfredas B. Pusarauskas

— Ar yra laisvė nuomonei pareikšti, 
opozicijai ir kritikuoti esamąją valdžią?

— Ar tauta turi teisę pakeisti valdžią, 
jeigu su ja ji nesutinka, ir ar yra konsti
tucinės priemonės, kurios leistų žmonėms 
savo norus pareikšti?

— Ar krašto teismai yra nepriklausomi 
nuo valdomųjų organų persekiojimo ir nuo 
minios įtakos ir ar yra jie nepriklausomi 
nuo politinių partijų?

— Ar šie krašto teismai vadovaujasi 
viešais ir teisingais įstatymais, pagrįstais 
žmoniškumo, doros ir teisybės principais?

— Ar neturtingieji turi lygias teises su 
turtingaisiais ir ar privatūs piliečiai turi 
lygias teises, kaip kad ir valdžios pareigū
nai?

— Ar žmogaus, kaip individo, teisė, atsi
žvelgiant į jo pareigas tautai ir valstybei, 
yra pripažįstama, užakcentuojama ir iške
liama?

— Ar paprastas pilietis, tarnautojas ar 
darbininkas, užsidirbdamas sau pragyve
nimą kasdieniniu darbu ir siekdamas iš
laikyti savo šeimą, yra laisvas nuo baimės, 
kad koks nors policinis organas, esąs vie
nos partijos kontrolėje, pabels jam į petį ir 
išveš jį į nelaisvę ar vargą ar kančią be 
teisingo ir viešo teismo?

Be abejo, visiems aišku, kad nors tas 
laisvės apibrėžimas nėra visai pilnas, ta
čiau net nė vienas iš šių Churchillio išvar

Sunku net pradėti
Vakarų Vokietijos kancleris Brandtas 

buvo sutikęs važiuoti į Rytų Berlyną tartis 
su min. pirm. Stophu neužsukdamas į Va
karų Berlyną. Jis buvo pasiryžęs ten už
sukti grįždamas.
Bet Rytų Vokietijos „Neues Deutschland“ 

pakėlė triukšmą — Brandtas visai neturįs 
pasirodyti Vakarų Berlyne, jei nenorįs pa
žeisti tarptautinės teisės.

Vakarų Vokietijos vyriausybė pareiškė 
savo nepasitenkinimą, kad Rytų Vokietija 
nori kiekvieną žingsnį diktuoti. O Rytų 
Vokietijoje partijos saugumo viršininkas 
Honeckeris dedąs visas pastangas sukliu
dyti pasimayti abiejų Vokietijų vadams. 
Manoma, kad Honeckerį ir jo šalininkus 
aptvarkysianti Sov. Sąjunga.

Pasikėsinimas Kipre
Nuo pastato stogo buvo apšaudytas heli

kopteris su Kipro prezidentu arkiv. Maka
rios.

Arkivyskupas išliko nepaliestas, bet sun
kiai sužeistas lakūnas, kuris vis dėlto dar 
pajėgė tinkamai nusileisti.

Suimti trys Kipro graikai. Spėjama, kad 
pasikėsinimą vykdė teroristinė Kipro grai
kų organizacija, kuri nori, kad sala būtų 
prijungta prie Graikijos.

Nutraukiami santykiai
Kai Rodezija pasiskelbė visiškai nutrauk

sianti ryšius su Britanija, santykius su ja 
visiškai nutraukė ne tik Britanija, bet taip 
JAV ir kiti kraštai, tarp jų Danija, Norve
gija, Olandija. Italija. Rodezija buvo Brita
nijos kolonija, bet ją valdantieji baltieji 
paskelbė nepriklausomybę, nors gyventojų 
daugumą sudaro juodieji.

Kas kur vyrauja
Švedai turi daugiau automobilių, telefo

nų ir televizijos aparatų pagal gyventojų 
skaičių negu kuris nors kitas kraštas Euro
poje.

Tačiau airiai geriausiai maitinasi (vidu
tiniškai 3.470 kolorijų per dieną), o norve
gai daugiausia sunaudoja elektros.

Trys prieš valdžią
Rytų Europos kraštų sostinėse plačiai 

kalbama, kad sovietiniame partijos centro 
komiteto prezidiume (politbiure) susidarė 
grupė, kuri rodo nepasitenkinimą Brežne
vu ir Kosyginu. Suslovas, Šelepinas ir Ma
zurovas paskleidę savo surašytą dokumen
tą, kuris turėsiąs būti svarstomas sekan
čiame centro komiteto posėdyje. Tame jų 
rašte iškeliami ekonominiai sunkumai ir 
už juos kaltinami Brežnevas ir Kosyginas.

Tų sukilėlių politika būtų griežta. Suslo
vas — senas partijos ideologas, Stalino pa
tikėtinis, po karo Lietuvoje malšinęs par
tizaninį sukilimą. Šelepinas — Chruščiovo 
laikais slaptosios policijos viršininkas, pa
dėjęs nuversti jį, nesėkmingai norėjęs už
imti jo vietą, bet nustumtas į profesinių 
sąjungų vadovus. Mazurovas — dabarti
nis Kosygino pavaduotojas.

dintųjų punktų negalioja mūsų tautai. Visi 
jie yra tik svajonė, nes esame pavergti im
perializmo, to imperializmo, kuris atėmė 
iš mūsų tautos teisę už save galvoti, už sa
ve veikti ir už save tautos ateitį spręsti. 
Bet koks imperializmas sunkiai miršta, o 
ypač imperializmas, kuris vadovaujasi to
talitariniais principais. Gal būt, geriausiai 
tokį imperializmą nusakė George Orwell:

„Žinoti ir tuo pačiu nežinoti; sąmonin
gai pažinti pilną tiesą, bet tuo pačiu teig
ti nuodugniai suformuluotą melą; simulta
niškai turėti dvi nuomones, kurios viena 
kitą panaikina; žinoti, kad tos nuomonės 
yra priešingos, bet tikėti į jas abi kartu; 
naudoti logiką prieš logiką; atsisakyti mo
ralinių žmogaus principų ir tuo pačiu juos 
savintis; tikėti, kad demokratija yra ne
įmanoma. ir tuo pačiu teigti, kad Partija 
yra demokratijos sargas; užmiršti visa, 
kas reikia užmiršti, ir tuomet, kai naudin
ga, vėl atsiminti, ir vėl užmiršti; bet svar
biausiai vartoti tą patį veiksmą prieš 
veiksmą. Galiausiai — sąmoningai ir ken
kiamai veikti į pasąmonę ir tuomet apsi
mesti, kad nesuprantama rezultatų esmė. 
Jėga nėra priemonė — jėga yra rezulta
tas. Niekas nekuria diktatūrų, kad apsau
gotų revoliuciją, bet, priešingai, revoliuci
jos keliamos įgyvendinti diktatūrai. Kan
kinimo tikslas yra kančia. Jėgos tikslas 
yra jėga“.

Taigi, tokį turime mes priešą, tokį kraš
to pavergėją, kuriam žmoniškumo princi
pai yra palaidoti ir prieš kurio įvykdytąją 
mūsų krašto okupaciją mes turime vesti 
kovą. Nors kiekviena kova yra sunki, nors 
kiekvienoje kovoje yra aukų, kraujo, dva
sios išsekimo, tačiau mūsų atveju ta kova 
yra dar sunkesnė, nes kovojama prieš pa
vergėją, kuris nesilaiko nė tarptautinių 
tiesos principų. Todėl mūsų pats aukščiau
sias idealas ir pareiga ir yra įrodyti pa
sauliui ir reikalauti, kad jis neliktų abe
jingu, jei kur nors pasaulyje yra trypia
ma asmeniška ar tautų laisvė, o tuo pačiu, 
kad ir Lietuva turi tas pačias teises į tą 
patį laisvą apsisprendimą ir tą pačią lais
vę.

Dažnai skaitome spaudos kronikose apie 
persekiojimus įvairių individų ar tautinių 
grupių. Skelbiama apie išnaudojimą ir per
sekiojimą Amerikos negrų, apie juodųjų 
Pietų Afrikos gyventojų priespaudą, apie 
Rodezijos negrų nelaisvę, ir panašiai. Ta
čiau niekur spaudos kronikoje nėra skel
biama, kad bet kuris Amerikos negras, kad 
bet kuris Pietų Afrikos juodasis, kad bet 
kuris Rodezijos pavergtasis yra daug kar
tų laisvesnis žmogus už bet kurį pavergtą
jį lietuvį. Mes matome taip pat filmus, 
kaip Biafroje miršta šimtai badaujančių, 
mes matome filmus apie karo baisenybes 
Vietname, bet niekur ir niekas nerodo fil
mų apie nukankintus ir kankinamus lie
tuvių tautos sūnus.

Gal būt, dalinai tai yra kaltė ir mūsų 
pačių. Per ilgus metus išeivijoje mes pasi-

LIETUVOS KUNIGŲ PASISAKYMAS 
ANGLŲ SPAUDOJE

Anglų katalikiškas savaitraštis „The 
Tablet“ vasario 28 d. paskyrė daugiau kaip 
puslapi pačioms būdingiausioms ištrau
koms iš Lietuvos 40 kunigų laiško Sov. Są
jungos ministerių tarybai.

Laikraštis išsispausdino tas ištraukas su 
savo įvadiniu žodžiu, kuriame supažindi
nama, kam tas raštas buvo siųstas ir ko
dėl. Be kita ko, tame įvade rašoma:

„Ši dramatinė iniciatyva, kiek tai susiję 
su Lietuva, kaip atrodytų, yra pirma to
kios rūšies, parodyta tuojau pat po Levi- 
tano ir Talantovo kreipimosi Rusijoje. Aš
tuoniasdešimt procentų Lietuvos gyvento
jų yra katalikai“.

The Foreign Affairs Circle leidžiamasis 
„East West Digest“ kovo mėn. numeryje tą 
Lietuvos kunigų pareiškimą išsispausdino 
ištisai.

JOKŪBUI PURŽELIUI 
staigiai mirus,

gilią užuojautą reiškia jo žmonai Eiliniai 
Lietuviai iš Leamington Spa.

Broliui JUOZUI SINIUŠUI 
mirus,

reiškiame gilią užuojautą 
Viktorijai Puidokienei.

Londono Moterų šventos Onos Draugijos 
Valdyba ir narės 

darėme per daug kuklūs, per daug dėl vis
ko drovūs, per daug prisitaikantys, per 
daug sutinkantys su likimu, per daug ti
kintys istoriniais „stebuklais“. Todėl atro
do, jeigu ateityje istorikai žvelgs atgal j 
mūsų išeiviją, tai, be abejo, šį laikotarpį 
nuo to laiko, kai palikome tėvynę, iki maž
daug šio dešimtmečio pavadins „Primity
viuoju išeivijos laikotarpiu“. To laikotar
pio išeivijos politinė, tautinė ir socialinė fi
losofija yra labai panaši į filosofiją, egzis
tavusią primityviosios krikščionybės metu. 
Primityvioji krikščionybė atmetė civiliza
ciją. nes anuometinis tikėjimas buvo susie
tas su tikėjimu į greitą pasaulio pabaigą ir 
mesianiškos karalystės atėjimą. Tik rene
sanso įtaka kartu su „šviečiamuoju laiko
tarpiu“ (Age of Enlightment) galutinai pa
suko krikščionybę į pozityvų gyvenimo 
supratimą ir tuo padarė ją civilizacijos pa
žangos įrankiu.

VASARIO 16
Romuvos LB apylinkė Lietuvos Nepri

klausomybės 52-ją sukaktį paminėjo vasa
rio 21 d. kartu su Vasario 16 gimnazija. 
Minėjimą atidarė gimnazijos direkt. Vin
cas Natkevičius, vokiškai ir lietuviškai pa
sveikindamas susirinkusiuosius ir trumpai 
aptardamas šventės prasmę. Iš New Yorko 
atvykęs VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas 
pranešė, kad jis vasario 6 d. buvęs JAV 
valstybės departamente ir ten gavęs už
tikrinimą, jog JAV vyriausybė ir toliau 
nepripažįstanti teisėta Lietuvos okupaci
jos. Kreipdamasis į Vasario 16 gimnaziją, 
garbusis svečias kalbėjo: „Mes pastatėme 
jums naujuosius klasių namus, pastatysim 
ir bendrabutį!“ Perėjęs į vokiečių kalbą, 
viso pasaulio lietuvių vardu dėkojo Vokie
tijos vyriausybei už didžiulę paramą. Pa
dėką betarpiai adresavo salėje esančiam 
Fed. Vokietijos parlamento nariui prof. dr. 
Schachtschabeliui. šis mokslininkas ir par
lamentaras buvo pakviestas skaityti pa
grindinę minėjimo paskaitą. Savo ilguose 
išvedžiojimuose atpasakojo Lietuvos isto
riją nuo priešmindauginių laikų iki šios 
dienos. Baigdamas trumpai palietė dabar
tinės Vokietijos vyriausybės ir socialistų

Kipras patinka visiems
Londoniškis Lietuvių Kultūros Klubas, 

kaip jau esame skaitę, pirmąją Kipro Pet
rausko plokštelės laidą jau beveik visą iš
leido į žmones.

Be abejo, paskutinieji dešimtmečiai yra, 
be kita ko, ir plokštelių amžius. Kipro Pet
rausko plokštelė, aišku, nėra koks nors 
lengvas dzinguliukas pasidžiaugti lengvu
mo ištroškusiam jaunimui. Bet jis lietuvio 
širdį šildo. Tai rodo laiškai plokštelės lei
dėjams. Štai lietuvis iš JAV rašo: „Jūsų 
Klubo pastangos bei pasiaukojimas šios 
plokštelės išleidime nuoširdžiai sveikinti
nas, ir, tikiu, pasklidusieji po platųjį pa
saulį lietuviai jums yra dėkingi. Vargiai 
būtų įmanoma gražiau pagerbti mūsų iški
lųjį solistą, kurį vyresniosios kartos lietu
viams yra tekę laimės matyti scenoje ar 
bent klausytis jo dainavimo radijo bango
mis laisvoje tėvynėje“.

Iš to paties krašto kitas inteligentas ra
šo: „Puikiausiai skamba, lyg būtų dabar 
rekorduota. Didelį, svarbų darbą atlikai! 
Prikėlei mūsų didįjį tenorą iš užmaršties. 
Palyginom čia pat su (suminimi kiti du žy
mūs dainininkai) plokštelėmis. Kipras ne
ša juos abu, nors ir anie geri! Ačiū Tau 
labai. Laukiu dar tuzino“. Arba laiške iš 
Europos: ..Vasario 16 iš ryto gavau jūsų 
man pasiųstą Kipro Petrausko plokštelę, ir 
Kipras švelniai ir įspūdingai uždainavo 
mano svetur rastoje pastogėje. Prisipažįs
tu — akyse ištryško ašara, nes tai iš nesu
grąžinamos praeities tolio balsas, iš jaunų 
dienų, iš mūsų laisvos tėvynės dienų“.

Žymi pabaltietė šitaip pareiškė savo su
sižavėjimą: „Labai ačiū, kad atsiuntėte 
man K. Petrausko plokštelę. Brangus tai 
daiktas turėti, ir malonumas klausytis“.

Lietuvis ligonis iš Britanijos: ....plokš
telė patinka visiems, ir anglams“. Kitas 
lietuvis: „Klausėmės jau nevieną kartą. 
Aš turiu vieną iš senesnių laikų, bet jūsų 
patobulintos“. „Su ta plokštele jūs padarė
te lietuviams didelę garbę ir jamžinot Pet
rauską“. Dar kitas lietuvis: „Didelį, šaunu 
darbą atlikote“, „prašau skubiai atsiųsti, 
kad Lietuvių Bendruomenės Vasario 16 
minėjime galėčiau ją pademonstruoti“.

LIETUVA PRISKIRIAMA GUDIJAI
Kanadoje. Toronte, gyvenantieji gudai 

leidžia laikraštį, kuriame nuolatos spausdi
namas žemėlapis, o jame Gudijai priskiria
mas ne tik Vilnius, bet ir dideli Lietuvos 
plotai iki Vievio. .

Nauja radijo valandėlė
Los Angeles JAV lietuvių radijo valan

dėlė pradėjo veikti vasario 1 d. Ji veiks 
sekmadieniais po pusę valandos.

Visai panašiai ir „Primityvusis išeivijos 
laikotarpis“ pasireiškia tikėjimu į greitą 
sugrįžimą į gimtąjį kraštą, į neišvengiamą 
Rytų-Vakarų jėgų susikirtimą, į Vakarų 
įvykdysimą greitą Lietuvos išlaisvinimą ir 
nepriklausomybės atstatymą. Net ir vadi
namojo „šaltojo karo“ (Cold War) įtampos 
mažai tesusilpnino šį iliuzinį tikėjimą. To
dėl, pasiremiant tąja primityvios epochos 
išeivijoje filosofija. Lietuvos laisvinimo 
kova buvo vykdoma be išdirbtos kovos sis
temos, kovojant plačiausiu antikomunisti
niu, bet ne siauresniu antiimperialistiniu 
frontu, ir visa tai vykdant be ilgalaikių 
planų, be kintančios strategijos tiems pla
nams įvykdyti. Mat. visa tai nereikalinga, 
kai gyvenam pagal principą, kad „rytoj“ 
Lietuva vis tiek bus išvaduota. Tačiau, jei 
tas džiugus faktas ir būtų įvykęs, vistiek 
tokio liuksusinio principo pasirinkimas ir

(Nukelta į 3 psl.)

ROMUVOJE
partijos (kuriai pats priklauso) politiką su 
Rytų kaimynais. Skatino neprarasti tikėji
mo savimi pačiais ir ieškoti būdų paleng
vinti pavergtiesiems.

Paskaitininkui padėkojo Romuvos LB 
apylinkės pirm. vyr. mokyt. S. Antanaitis. 
Moksleivės perdavė rengėjų dovanas: tau
tinę juostą ir grafikos kūrinių rinkinį.

Meninėje programoje reiškėsi styginis 
kvartetas, du dainininkų ansambliai ir šo
kėjų grupė. Styginis kvartetas buvo pa
samdytas iš Mannheimo muzikos mokyk
los. Jis išpildė J. Naujalio, I. Haydn, K. 
Motgabio ir M. K. Čiurlionio kūrinius. Va
sario 16 gimnazijos mišrus choras sudai
navo 4, o Bonn-Koelno apylinkės vyrų 
kvintetas 6 dainas. Pirmajam dirigavo mo
kyt. K. Motgabis, o antrajam V. Lemkis, 
grodamas akordeonu. Elz. Tamošaitienės 
paruošti gimnazijos šokėjai sušoko 4 tau
tinius šokius ir vieną sukurtą pačios vado
vės.

Dalyvavo gan gausiai svečių, tad gimna
zistai į minėjimo salę nebuvo įleisti. Sun-' 
koka buvo alsuoti mažoje salėje sugrūs
tiems svečiams, o uolūs rengėjai smulkme
niškai žiūrėjo tvarkos, nepabodami daly
vių patogumo. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu. (ELI)

NAUJI PAREIGŪNAI KAIME
Okupuotoje Lietuvoje kolūkiniuose kai

muose atsirado nauji pareigūnai. Jie vadi
nasi kolūkio pirmininko pavaduotojais 
kultūros reikalams. Jų pareiga yra rūpin
tis dvasiniu, kultūriniu kaimiečio gyveni
mu. Šiuos postus daugiausia užėmė žmo
nės, jau turį kultūrinio darbo patirtį, buvę 
komunistų partijos darbuotojai.

SPAUDOJE
NUOMONĖ DĖL SPAUDOS

JAV „Drauge“ Henrikas Brazaitis lietu
viškos spaudos reikalu rašo:

„Mes, likimas taip lėmė, gyvename de
mokratinėje santvarkoje ir visuomenėje, 
todėl ir iš spaudos turime reikalauti ar 
bent pageidauti prisitaikymo prie elemen
tarinių laisvos spaudos principų. Turime 
pamiršti valstybinės cenzūros taikomas 
priemones bei pačios redakcijos vartoja
mus suvaržymus ir durų užkėlimą priešin
gai nuomonei. Sutinku, kad būdami pa
vergtos ir išeivių tautos nariais bei būda
mi nuolatinėje kovoje su okupantu, turime 
suvaržyti savo spaudos puslapius tautos 
□riešams bei jų idėjoms. Priešais laikyčiau 
tik tuos, kurie priešinasi lietuvių tautos 
gyvybės išlaikymo pastangoms ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo kovai, atvirai 
liaupsina ir propaguoja okupantą“.

Toliau H. Brazaitis rašo:
„Seniems žurnalistams ir pub icistams 

negalima nurodyti :r kaip rašyti, nes tai 
/ra jų kūryba. Jie rašo kaip poetai ar ra
šytojai ką jaučia, stebi ir pergyvena“.
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Vokietijos LB Tarybos 1970 m. sesija
Vasario 27 — kovo 1 d. d. Romuvoje po

sėdžiavo Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės taryba. Posėdį atidarant, 15.45 vai., sa
lėje buvo 9 nariai iš 15: Jurgis Barasas, 
Vincas Bartusevičius, kun. Antanas Bun- 
ga, dr. Jonas Grinius, kun. Bronius Liubi
nas, Justinas Lukošius, Steponas Povilavi- 
čius, kun. Vaclovas šarka ir Jonas K. Va
liūnas. Prezidiumo pirmininkas dr. J. Gri
nius apgailestavo, kad iš trijų prezidiumo 
narių tik jis vienas esąs atvykęs, konstata
vo, kad kvorumas yra susidaręs, ir paprašė 
laikinai sekretoriauti jauniausiąjį Tarybos 
narį V. Bartusevičių. Kiek vėliau, atvykus 
antrajam prezidiumo nariui tėv. Alfonsui 
Bernatoniui, Bartusevičius iš sekretoriaus 
pareigų buvo atpalaiduotas. Nuolatinis 
sekretorius Arvydas Lingė į posėdį neat
vyko. Dr. Grinius pranešė, kad iš Tarybos 
narių tarpo pasitraukė prel. dr. Jonas Avi
ža. Jo vieton įeina pirmasis kandidatas dr. 
Arūnas Laukaitis, jis į Tarybos posėdžius 
buvo laiku pakviestas, bet neatvyko. Gyd. 
Vytautas Bylaitis ir dr. Vilius Lėnertas at
vyko kiek vėliau, o dir. Vincas Natkevičius 
dėl ligos posėdžiuose dalyvavo tik labai 
trumpai, paskutinę dieną popiet. Posėdžių 
pradžioje buvo sudarytos balsų skaičiavi
mo (Bunga ir Povilavičius) ir rezoliucijų 
(Bartusevičius, Liubinas, Lukošius) komi
sijos.

PRANEŠIMAI
Valdybos pirm. inž. J. K. Valiūnas ap

žvelgė valdybos veiklą. Metų bėgyje buvo 
padaryti 9 posėdžiai. Reikalus vedė dipl. 
teis. Justinas Lukošius, jis redagavo ir 
„Informacijas“, kurių išleisti 9 numeriai. 
Veikė 35 apylinkės su netoli tūkstančiu 
narių. Atskiruose Fed. Vokietijos kraš
tuose valdyba turėjo savo įgaliotinius, ku
rių veikla buvo įvairaus intensyvumo. Kai 
kurių kraštų vyriausybės rėmė LB veiklą 
finansiškai, o kai kur nebuvo gauta nė pfe- 
nigio. Dosniausiai yra remiama Nordrhein- 
westfalijos lietuvių veikla. Prie vyriausy
bės Duesseldorfe Krašto valdybai atsto
vauja 3 asmenų komisija: G. Šimkevičius, 
A. Blinkevičius ir L. Vilčinskas. Per jų 
rankas lietuvių veiklai vyriausybė pasky
rė DM 26.379. Nėra nė vieno kito krašto, 
kur parama bent iš tolo būtų panaši. Ne
didelėmis sumomis buvo paremti lietuviai 
Baden Wuerttemberge (Z. Glemžienė), Ba
varijoje (M. Landas), Schleswig Holsteine 
(P. Liegus), Niedersachsene (V. Šukys) ir 
Rheinland Pfalze (B. Liubinas). Nieko ne
gauta Saare (Liubinas), Hessene (A. Ber
natonis), Bremene (B. Skruodis) ir Ham
burge (V. Šarka). Vargo mokyklos veikia 
7 vietovėse: Miunchene, Memmingene. Os-

MUSĖNIŠKI
APDŪMOJIMAI . .. -((i™.-i-. ...

Senais laikais namie, tur būt, mišką vež- 
tum, kol dar kelias nepabėgo. Vasario ga
las, saulė vis aukščiau kyla, tirpdo sniegą, 
jau greit juodi lopai ant laukų pasirodys. 
Prisikrautum miške roges ir trauktum sau 
keliu į namus. Oras nešaltas, kailiniai at
sagstyti, zuikinė kepurė nusmaukta ant 
pakaušio, sėdėk ant vežimo ir švilpauk. 
Laisvas žmogus ant laisvo kelio.

Kiti dabar laikai, kiti darbai. Nenuva
žiuosi dabar j mišką malkų parsivežti. De
ga ugniakure anglys, milijonus metų po že
me išgulėjusios, šokinėja po ugniakurą 
liepsnų liežuviai. Sėdi Auld Frank prie ug
nies, žiūri į liepsną ir snūduriuoja. Toks 
nevykęs vasario šeštadienis, nėra ką dary
ti, nėra kur dingti. Būtų oras kaip reikiant, 
išeitum kur nors pasivaikščioti, bet kur 
tu dabar išeisi, kai į langus lietus beldžia
si, ir kad nors padorus lietus būtų, o dabar 
lyg kas papliorškas į langą šlakstytų. Be
pigu buvo Donelaičiui Tolminkiemyje Me
tus rašyti, viskas ten tvarkingai ėjo, Sau
sis sausiškas ir Vasaris vasariškas buvo. 
Kažin, kaip jis būtų metus aprašęs iš Arm- 
dale stebėdamas.
Jau saulelė, vėl atkopdama, stebėjo svietą 
Ir, už debesų pasislėpusi, juokės.

Gerai taip porą valandų prie ugnies pa
snausti, per savaitę fabrike nusidirbus. 
Kur tu dabar, senas, nueisi, kur tu nuva
žiuosi! Musėnuose lietuviai koncertą ren
gia, gerai būtų lietuviškų dainų pasiklau
syti, bet apsieis ir be tavęs, kur tu čia da
bar tokiame ore trankysies! O čia taip šil
ta, jauku prie ugnies minkštoj kėdėj, akys 
merkiasi, toks saldus tingėjimas ima. net 
galvoti tingisi. Tuksena laikrodis virš židi
nio. sekundes, minutes, valandas skaito. 
Kažin, kiek tų laikrodžio apsisukimų tau 
dar liko? Ar taip likusias savo gyvenimo 
valandas ir prasnausi? Pajudink. Auld 
Frank, senus savo kaulus, nuvažiuok į Mu- 
sėnus, pasiklausysi lietuviškų dainų, su 
žmonėmis susitiksi, bus dar dienų prie ug
nies snausti, o lietuviškų dainų ne kiek
vieną dieną girdėsi. Nepasiversk į donelai
tišką Slunkį.

Zliaukia purvinas lietus į autobuso lan
gus, diena ūkanota, tolumoje pro ūkanas 
matyti fabrikų pastatai, privažiuosime ne
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nabriuke, Hamburge, Harburge, Bocholte 
ir Hagene.

Pirmininkas glaustai suminėjo 1969 me
tų Krašto valdybos ruoštus ar paremtus 
renginius, kaip tai įvairūs minėjimai, apy
linkių darbuotojų suvažiavimas, vaikų va
saros stovyklos, lietuviškųjų studijų savai
tė ii' t.t. Valdybos pastangomis buvo laik
raštyje „Stimme der Freiheit“ skirtas vie
nas puslapis Lietuvos reikalams. Prof. dr. 
Zenono Ivinskio straipsnis bus tęsiamas ir 
sekančiame to laikraščio numeryje. Baig
damas inž. Valiūnas priminė, kad ir šių 
metų bėgyje nepavyko atsiekti reikiamo 
darnumo ir vienybės LB narių tarpe.

Iždininkas Jurgis Barasas supažindino 
tarybos narius su 1969 metų balansu ir 
apyskaita. Balansinė suma siekia netoli 
milijono markių (DM 962.845,72), joje pa
grindinę vietą užima sklypas ir pastatai. 
1969 m. eigoje per Krašto valdybos iždą 
perėjo DM 52.270,26. Didžiausioji pozicija 
išlaidose atiteko kultūriniams renginiams 
(DM 25.570,68). Toliau seka tarnautojų 
algos (DM 10.010,32), posėdžių ir kelionių 
išlaidos tarybai, valdybai ir kontrolės ko
misijai (DM 4.265,40), įvairūs mokesčiai, 
skolų grąžinimas ir t.t. Pajamas sudaro 
Fed. Vokietijos vyriausybės įnašas (DM 
35.000), įplaukos iš butų nuomos (DM 5. 
608,20), solidarumo įnašai (DM 2.563,95) 
ir įvairios aukos.

Kontrolės komisija, apyskaitą ir visas 
finansines apyvartas nuodugniai patikri
nusi, siūlė Krašto tarybai jas patvirtinti ir 
valdybą atpalaiduoti nuo atsakomybės.

Garbės teismas 1969 metais neturėjo nė 
vienos bylos. Jo pirmininkas dipl. teis. Jus
tinas Lukošius pranešė, kad vis tebevyks- 
tąs susirašinėjimas su asmenimis, neatsi
lyginančiais už jų sudarytąsias išlaidas 
(dr. Petras Karvelis ir Kazys Šimanaus- 
kas).

Jaunimo sekcijos pirmininkas Andrius 
Šmitas pranešė apie jaunimo veiklą. Jis 
suminėjo ne tik sekcijos, bet ir kitų orga
nizacijų renginius: Bendruomenės atstovy
bės Nordrheinwestfalijoje, Pabaltiečių 
krikščionių studentų sąjungos, Europos 
Lietuvių fronto bičiulių, LB apylinkių 
(Bonn-Koeln, Stuttgart, Muenchen). Pati 
Jaunimo sekcija spalio mėnesį suruošė bu
vusių Vasario 16 gimnazijos mokinių su
važiavimą Romuvoje. Turėjusi rūpesčių su 
savo laikraštėliu „Jaunimo Žodis“. Jo re
dakcija paskelbusi, kad laikraštėlis tapęs 
nuo Jaunimo sekcijos nepriklausomu. Ta
da sekcija uždraudusi naudoti vardą ir lė
šas, bet laikraštėlis ėjęs toliau. Dabar pa- 

užilgo Olitoną, o už Olitono jau čia pat ir 
Musėnai ir Balselė. Sulietuvino mūsų žmo
nės škotiškus vietovardžius. Seniai, dar 
prieš Tolminkiemiui į Čystije Prudi pa
virsiant. Holytoun, Mossend ir Bellshill į 
Olitoną, Musėnus ir Balselę pavirto. Tvir
ti, kaip lietuviški ąžuolai prieš škotiškas 
audras, senieji lietuviai laikėsi. Lietuviš
kai tarp savęs kalbėjosi, lietuviškai galvo
jo. Pavyzdys mums, naujesniems atei
viams.

Renkasi lietuviškas svietas į trispalvė
mis ir Vytimi papuoštą salę, susitinka se
nus pažįstamus, klausinėja viens kitą apie 
sveikatą, apie gyvenimą. Koks senesnis lie
tuvis, pirmą kartą sutiktas, dar paklausia, 
kokios tu gubernijos — Vilenskos, Kauens- 
kos ar Suvaiskos.

O ir skystymėlio įvairaus kampe prista
tyta, susidaužia stikliukais žmonės, dainų 
dainorėlių belaukdami.

Kalbas dar vyrai, pasakojasi apie tėvy
nę, apie viltingą ateitį. Klebonas paprastai 
kalbą sakydavo, bet nesveikuoja jis šian
dien, neatvyko į mūsų subuvimą. Jau ir jį, 
tur būt, kaip Auld Frank, metų našta sle
gia. Kiek jau metų jis tarp mūsų praleido, 
visus mus pro Bromą į Viečnastį vesda
mas.

Prasideda pagaliau pagrindinė subuvi
mo dalis. Renkasi dainų dainorėliai. mir
guliuoja vaivorykštėmis tautiški rūbai. 
Muštravoja juos jų vadovas, tikras done
laitiškas Amtsmons. Škotijoje gimęs, bet 
savo lietuviškumu galėtų mums, Lietuvoj 
gimusiems. pavyzdžiu būti. Dirba žmogus, 
stengiasi, visą savo laisvalaikį atiduoda 
lietuvybei palaikyti. Kad daugiau tokių 
vyrų būtų!

Ir suskamba lietuviška daina. Iškilmin- 
kai nuaidi Kritusioms šauliams, paskui nu
plaukia Nemunas, nubanguoja Šešupė. 
Dangus virš miškų ugnim suliepsnoja, vy
rai nujoja, sesutes, močiutes ir mergeles 
namie palikę. Susiūbuoja ant kalno kark
lai, suliūliuoja pakalnėje vanduo. Ir taip 
praeina vakaras, daina keičia dainą, su 
kiekviena daina keičiasi vaizdas, rodos, 
dainos žodžiai paveikslu tampa. Na, matai, 
Auld Frank, nenorėjai važiuoti į Musėnus. 
būtum prasnaudęs ant kėdės, ir jokios
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skelbta, kad leidimas sustabdomas. Jau
nimo sekcija turi vilčių ir ryžto jį atgai
vinti. Sekcijos valdyba planuoja pakeisti 
Jaunimo sekcijos struktūrą. Dabar Jauni
mo sekcija sudaryta iš įvairių jaunimo ir 
jaunimu besirūpinančių organizacijų bei 
institucijų. Tai esą netikslinga, nes prak
tiškai tuo būdu atstovaujamas tik labai 
mažas jaunimo skaičius. Siūloma Jaunimo 
sekciją paversti narių organizacija, kuri 
būtų glaudžiame kontakte su Lietuvių 
bendruomene, bet nebūtų jos padaliniu. 
Yra ruošiamas naujas statutas, kuris Kr. 
tarybai galės būti pateiktas sekančių metų 
sesijoje. Jaunimo sekcijos valdyba planuo
ja šią vasarą jaunimo vasaros stovyklą 
prie Baltijos jūros liepos 26 — rugpiūčio 
4 d. d.

Statutų komisijos vardu pranešimą darė 
Jurgis Barasas. Pasiimtojo uždavinio galu
tinai įvykdyti nepasisekė, nes nepavyko 
surasti bendros kalbos komisijos narių tar
pe. Tad tarybai pateikti 2 projektai: komi
sijos daugumos (Barasas ir Lukošius) ir 
atskira nuomonė vieno jos nario (Glemža). 
Esminiai skirtumai yra atsiradę, nusta
tant Bendruomenės tikslus ir narius. J. 
Glemža nesutinka į tikslų tarpą įvesti lie
tuvybės palaikymo. Jis nori, kad Bendruo
menė rūpintųsi tik socialiniais ir kultūri-

VARPO NR. 9
Tarp storųjų ir retai išeinančių svetur 

lietuviškų žurnalų yra „Varpas“, kuris vir
šelyje ir pirmajame puslapyje aptariamas 
šitaip: „Žurnalas tautos ir žmogaus laisvei, 
tautinei kultūrai ir lietuvybei“, o leidžia
mas jis Varpininkų Filisterių Draugijos. O 
varpininkai, jeigu kas nežinotų, yra vals
tiečių liaudininkų srovės žmonės, taigi so
cialistai su nemaža doze liberalizmo.

Vartydami neseniai išėjusį to žurnalo 
Nr. 9 (1969 m.), stambų, storą (224 psl.), 
tuojau ir matome, kad apie jį susibūrę 
daugiausia tos srovės žmonės.

Žurnalas pateisina tą šūkį, kuris yra įra
šytas jo pirmajame puslapyje. Žurnalo po
zicijas aiškiausiai išreiškia platus jo re
daktoriaus A. Kučio vedamasis straipsnis 
„Realistų iliuzijos“. Dabar mūsų gyvenime 
svetur daug kas susimaišė. Kai kurie buvę 
kovotojai už nepriklausomybę staiga pasi
suko į susitaikymo iliuzijas. Kai kurie no
rėtų būti geri vieniems ir kitiems. Žinoma, 
galima būtų laukti, kad į susitaikymo ar 
prisitaikymo galimybes daugiausia žiūrės 
kairė. Deja, šituo atveju susimaišė kairė 
ir dešinė. Jeigu „Varpą“ laikytume atsto
vaujančiu kairei, tai jau vienas tas A. Ku

naudos, o dabar ar negražu? Pabuvai su, 
žmonėmis, pasiklausei dainų, keletą valan-' 
dų lyg Lietuvoj pabūta.

Laikas jau būtų ir į autobusą, kelias to
limas į Armadalę, bet kaip tu čia dabar 
išeisi tuojau pat po dainų, reikia dar pa
sižmonėti, o tas skystymėlis iš tų įvairių 
butelių taip gaivina, rodos, net atjaunina. 
O tos lietuviškos mergaitės, tikros darže
lio lelijėlės, atneša tau gėrimus ant stalo, 
nusišypso, užmiršti viską, ir kelionę ir ki
tus rūpesčius. Užgrojo šokių muzika, su
trinko ąžuolo grindys, tėvelio grįstos, bro
lių obliuotos, sesių rūtelių baltai išmazgo
tos.

Sėdi Auld Frank patogiai įsitaisęs už
stalėj, sriūbčioja iš stikliuko, spokso į šo
kančius. Gal jau užteks tau gerti, juk sena' 
tavo galva pradės suktis. Kažin, ką Done
laitis būtų parašęs, tave geriantį stebėda
mas.
Saikingai išgėręs su vombolėinis padebe

siais skrajosi. 
Be saiko gersi — su juodvabaliais žeme' 

rėpliosi. J
Pagaliau pasibaigė viskas, reikia eiti,i 

nori nenori. Lauke sutemo tamsi naktužė-' 
lė, Sudargo dargi darganėlė, kur dabar , 
Auld Frank nukeliaus, kur jis nakvynėlę, 
gaus? Bet geri žmonės nepalieka jo, juk1 
vis šiokia tokia žmogysta, kad ir senas, pa-' 
ima į namus, nakvynę duoda ir pavalgydi-i 
na. Krikščioniški tie Musėnų žmonės,' 
krikščioniškai seno mūsų klebonėlio išmo-' 
kyti.

Rieda autobusas atgal į Armadalę, žiūri' 
Auld Frank pro autobuso langą, o ausyse, 
dar skamba vakar girdėtos dainos. Nema-< 
žai padirbėta, kol tos visos dainos išmok
tos, kiek reikėjo važinėti į repeticijas, kiek 
laiko sugaišta! O ne visi iš jų ir jaunuo
liai. Kur mūsų rezervai? Auga gražus lie
tuviškas atžalynas, bet tas atžalynas pro 
škotiškas ūkanas į lietuvišką saulę neišsi
veržia. Kas toliau laistys Musėnų rūtas, 
mėtas, lelijėles?

O. jau ir Armadalė. Liepsnoja ugniakure 
anglys, ir sena kėdė laukia tavęs. Aye, sė
dėk dabar, žiūrėk, kaip gražiai liepsnos 
ugniakure žaidžia. Aye, buvo gražu, pasi
kalbėta su žmonėmis, dainų pasiklausyta. 
Padangė buvo gaisrais nušviesta, vyrai per 
girias į karą jojo. Paskui Nemunas banga
vo, Šešupė plaukė. Aye, taip gerai... sėdėti 
ir žiūrėti į liepsnų žaismą. Tegul merkiasi 
akys, juk šiandien jau vis tiek niekur nei
si. Aye... taip geriausiai. Siūbuoja ant kal
no karklai...

Siūbuoja... siūbuoja... 

niais reikalais, kai kiti du būtinai prideda 
lietuvybės palaikymą ir kitų Lietuvių 
chartoje suminėtų uždavinių vykdymą (p. 
2). Nustatant, kas gali būti nariais, J. 
Glemža taip formuluoja: „Kievienas Vo
kietijoje gyvenantis asmuo, pasiekęs 16- 
sius metus...“ Komisijos dauguma nori ri
botis tik Vokietijoje gyvenančiais lietu
viais arba lietuvių kilmės asmenimis ir su 
jais sukūrusiais šeimas kitataučiais, pasie
kusiais 18 metų. Yra ir neesminių skirtu
mų, kaip tai rinkiminių apygardų sudary
mas, kas iš tikrųjų priklauso ne statutui, 
o rinkiminiams nuostatams, tarybos prezi
diumo palaikymas ar panaikinimas ir kt. 
Diskusijose, kurios vyko po visų praneši
mų, buvo prieita nuomonės, kad Statutų 
komisija padirbėtų dar vienerius metus, 
išklausytų Bendruomenės narių nuomonių 
ir pageidavimų ir sekančiam tarybos po
sėdžiui pateiktų vieną projektą, kurį pati 
galėtų rekomenduoti.

Politinės komisijos pranešimą padarė 
gyd. Vytautas Bylaitis. Buvęs sušauktas 
vienas posėdis, kuriame nutarta paruošti 
raštą Fed. Vokietijos vyriausybei Moloto
vo-Ribentropo pakto 30 metų sukakties 
proga ir gaires dėl santykių su tėvyne. Pro
jektai buvę paruošti, bet galutinai nė vie
nas užmojis neįvykdytas. Diskusijose By- 
laitį papildė komisijos nariai dr. J. Grinius 
ir kun. B. Liubinas.

(Bus daugiau)

čio straipsnis rodo, kad jo pozicijos tebėra 
senos, patvirtinančios ligšiolinę laikyseną 
be nuolaidų ir svyravimų.

Bendresnėmis temomis žurnalo straips
nius laikytume dr. K. Karvelio „Europa ap- 
sijungimo procese“, V. Daugirdaitės-Sruo- 
gienės „Mūsų šeimų problemos išeivijoje“. 
Sovietinė rusinimo politika nagrinėjama 
straipsnyje „Lietuvių kalba ant genocidi
nių Maskvos svarstyklių“, p J. Audėnas 
žurnalui yra davęs straipsnį „Sovietinė 
žemėvalda“. Apie lietuvių pasipriešinimą 
Žemaitijoje 1944 m. rašo A. Pakalniškis 
straipsnyje „Prieš 25 metus“.

Rašydami apie „Tėvynės sargą“ buvome 
užsiminę, kad tie storieji žurnalai leidžia 
srovėms ne tik apie bendrybes pakalbėti, 
bet ir labiausiai sau rūpimus klausimus iš
kelti. Ligi šiol dar, rodos, niekas plačiau 
neminėjo Lietuvoje mirusio buvusio žy
maus diplomato Petro Klimo. „Varpas“ 
šiame numeryje išsispausdino dr. J. Pajau
jo straipsnį apie jį. Kaip daktaras mums 
tvirtina, P. Klimas buvęs artimas pažan
giųjų inteligentų srovei, o tai iš dalies me
ta kiek šviesos, kodėl, būtent, „Varpui“, o 
ne kuriam kitam leidiniui daugiausia rūpi 
velionį iškelti. Straipsniui panaudoti ir ki
tų apie P. Klimą rašiusiųjų atsiminimai 
(H. Blazo), bet šįkart pati įdomiausia me
džiaga, kurią J. Pajaujui pateikė velionies 
duktė Eglė. Ji kelis kartus buvo nuvažia
vusi į Lietuvą aplankyti visus kacetus ir 
trėmimus praėjusį ir Kaune senatvę leidu
sį savo tėvą. Vokiečių etapais varomas per 
kalėjimus, P. Klimas atsidūrė Lietuvoje, o 
kai grįžo bolševikai — išgabeno jį į Sibirą. 
Iš ten išleistas, jis susispaudęs ir išgyveno 
iki mirties Kaune, kur jį lankė duktė. 
Trumpi tie dukters įspūdžiai ir atsimini
mai, bet tikrai iškalbūs. Štai ką ji rašo: 
„Būdamas gilus istorikas, vertindamas da
lykus didele rimtim, mano tėvas iš savo 
skaudžios patirties žinojo, kad iš esmės pa
vojų sudaro ne carizmas ar komunizmas, 
o rusų imperializmas“. Arba: „Jį labai slė
gė ta rezignacijos dvasia, kuria didžiosios 
valstybės štai jau dvidešimt metų taikosi 
su tuo faktu; jį ėmė nerimas ir baimė pa
galvojus, kad Lietuva gali būti užmiršta. 
Jis norėjo, kad nuolatos būtų primenamas 
tas nusikaltimas, padarytas prieš lietuvių 
tautą ir jos egzistencijos teisę. Jis taip pat 
norėjo, kad būtų keliami aikštėn visi tie 
veiksmai, kuriuos daro komunistinė Rusi
ja, siekdama nutrinti Lietuvą nuo žemėla
pio“. Arba: „Jis nerimavo matydamas, kaip 
į Lietuvą ir ypačiai į Kauną smelkiasi ru
sai, kurie tuojau gauna butus, tuo tarpu 
kai daugelis ištremtųjų, nors jau dabar ta
riamai laisvų, negali sugrįžti į tėvynę. Lie
tuviai jaunuoliai, pasiekę mokslo ir gavę 
inžinierių, architektų, menininkų, kinema
tografininkų diplomus, norėdami gauti 
darbą savo specialybėje, turi apleisti Lie
tuvą ir vykti į Maskvą arba į Sovietų Są
jungos vietovę, kur jų talentai išnaudoja
mi. jų darbas pristatomas kaip autentinis 
rusų kultūros produktas“.

Minimi ir kiti žmonės: B. Paramskas ra
šo apie J. Kardelį, o P. Jonikas apie prof. 
P. Skardžių.

Šiame „Varpo“ numeryje ypač daug li
teratūrinės - kultūrinės ir apžvalginės me
džiagos. Į tuos dalykus simpatiška akim 

'žiūri pats redaktorius ir apie juos pats kai 
, ką rašo. Todėl spausdinama eilėraščių (L. 
(Sutemos, D. Sadūnaitės. V. šlaito. B. Augi- 
'no. K. Gaidžiūno. A. Ramūno), spausdina- 
, ma L. Dovydėno pasaka, rašoma apie V. 
(Kavolio studiją V. Kudirkos tema, E. Mie- 
'želaičio poetinę publicistiką, apie „Lithua
nia 700 years“. „Lietuvių literatūrą sve- 
i tur“ ir kt.

1 K. Abr.
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GAILESTINGUMAS
„Kiek kartų jūs tai padarėte vienam 

šitų mano mažiausiųjų brolių, man 
padarėte'* (Mato 25, 40).

Gavėnios pradžioje Westminsterio arki- 
vykupas kardinolas Jonas C. Heenan, ra
gindamas tikinčiuosius į savitvardą, atgai
lą ir aukas vargšams, priminė, jog Anglį- 
jos ir Valijos vyskupai sudarę katalikų 
fondą besivysiantiems kraštams paremti 
ir fondas veikia jau septyneri metai. Pa
grindinės jų pajamos ateis iš Šeimų pas
ninko dienų. Tos dvi dienos būna viena 
žiemą, o antroji vasaros gale.

Iš pateiktos to fondo apyskaitos matome, 
jog 1969 m. katalikų šalpos fondas gavo iš 
pasninko dienų etc. 317.120 svarų. Atsar
goj palikę skubiems nenumatytiems šalpos 
reikalams 49.179 svarus, visus kitus pini
gus panaudoję šalpai. Afrikai teko per 41 
proc., Azijai 43 proc., Centrinei Amerikai, 
Pietų Amerikai, Vakarų Indijai 14 proc., o 
likusieji teko Okeanijai. Toji šalpa apėmė 
Afrikoje 4 vietoves, Azijoje 7. Pietų Ame
rikoje ir Cent. Amerikoje 3 ir Okeanijoje 
4 vietoves. Sušelpta Įvairiausi reikalai, k. 
a.: motinų ir kūdikių ligoninės, vandentie
kio pravedimas miesteliui, amatų mokyk
lai mašinos, sveikatos peržiūros punktai, 
R. Pakistane žuvininkų kooperatyvui pa
rūpinta 12 laivelių žvejybai, kitur duota 
8 perkeliamieji siurbliai laukams užlieti, 
paremta stalių ir amatų mokykla, duota 
vargšams žemės ryžiams sėti, 5.000 gyven
tojų miestelis aprūpintas vandeniu, suda
rytas ūkio mašinų taisymo punktas, 
džiunglių kaimams susisiekti parūpintas 
motorinis laivelis, pravesta kai kur kanali
zacija, parūpinta ūkininkams naujų galvi
jų geresnė rūšis, padidinta pribuvėjų mo
terų ligoninė, duota priemonės javų kenkė
jams išnaikinti ir kiti panašūs reikalai.

Visa tai galėjo anglai katalikai padaryti 
plačiame pasaulyje, gavę stambios para
mos iš šeimų pasninko dienų. Pirmąjį Ga
vėnios sekmadienį buvo pateiktos tos ži
nios visiems Anglijos ir Valijos katali
kams.
Lietuvos vargas

Laisvojo pasaulio katalikai teikia žymios 
paramos ir pagalbos Azijos. Afrikos var
gingiems kraštams, bet nieko negali su
šelpti Sovietų Rusijos imperijos paverg
tuose kraštuose. Lietuva rusinama ir smau
giama. Okupantai bruka žmonėms savo be
vertį tikėjimą komunizmu. Vyrauja ko
munistų valdininkų sauvalė, — įstatymai 
ne jiems rašyti. Tėvai yra draudžiami tikė
jimo mokyti savo vaikus. Kunigams už
drausta katekizuoti mokinius. Mokiniams 
draudžiama lankytis bažnyčioje. Žmonių 
statytos bažnyčios atimtos komunistų par
tijos naudai, jos išnuomojamos tikintie
siems už labai brangią nuomą. Neleidžia
ma bažnyčių taisyti, nei naujų statyti. Už
darytos trys kunigų seminarijos. Paliktoje 
paskutinėje komunistai neleidžia daugiau 
kaip 25 jaunuoliams siekti kunigystės 
mokslų. Bažnyčios ir bažnytiniai pastatai 
turi mokėti už elektros šviesos naudojimą 
šešis kartus brangiau, negu visi piliečiai.

1940 m. buvo Lietuvoje 6 vyskupijos su 
2.776.422 tikinčiaisiais. Juos aptarnavo 
1487 kunigai iš 670 parapijinių bažnyčių. 
1962 m. veikė dar 573 parap. bažnyčios, o 
visos atskiros pamaldoms skirtos koply
čios, 314, buvo komunistų panaikintos.

Blogiau yra su kunigais. Jie sensta ir 
miršta, o naujų kunigų įšventinama maža. 
Dabar Lietuvoje esą 822 kunigai. Per se
kančius 10 metų jų mirs senatve apie 300, 
o naujų bus įšventinta tik 30. Netekusi ku
nigų, Lietuva neteks ir bažnyčių, — nebus 
kam aptarnauti. Pavirs Lietuva, jei komu
nizmas per tą laiką nesubyrės, misijų kraš
tu.

Judinkime, kurie pajėgiame, vakarų pa
saulio žmonių sąžines. Aiškinkime tikrąją 
Lietuvos žmonių religinę padėtį. Paremki
me jaunuolius, norinčius būti kunigais, ir, 
jei turės progos, kad nuvykę į Lietuvą pa
tarnautų kankinių tautai. Malda ir auka 
tai patys galingiausieji ginklai bedievybei 
išblaškyti. K.A.M.

„GIMTOJI KALBA“ NEBEIŠEIS
JAV LB-nės Kultūros Fondo Valdyba 

praneša, kad „Gimtoji kalba“ sustojo ir 
daugiau nebeišeis. Priežastis — nesurastas 
redaktorius. Suinteresuotieji „GK“ komp
lektų sudarymu (paskutinis Nr. 1-2(39-40) 
1968 m.) arba turį paklausimų prašomi 
kreiptis adresu: J. Šlajus. 4004 S. Talman 
Ave.. Chicago. Ill.. 60632.

Kultūros Fondo Valdyba

„KOMEDIANTAI“ LIETUVOJE
Vilniaus spauda plačiai, labiau neigia

mai vertino metų pabaigoj Vilniaus kino 
teatruose rodytą JAV gamybos filmą pa
gal G. Greene veikalą „The Comedians“. 
Vilniečiai filmu labai domėjosi, ypač kad 
galėjo pasižiūrėti vaidybos tokių aktorių 
kaip E. Taylor, R. Burton, P. Ustinov. (E)
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Vasario 16 Miunchene REALIOJI LAISVINIMO POLITIKA
Vasario 14 d. vakare užsieniečių susitiki

mo namai Miunchene prisipildė gausiai 
įvairių tautybių sveteliais. O ir saviškių, 
lietuvių, prisirinko daugiau negu kitais 
kartais. Nemaža moterų buvo pasipuošu
sios tautiniais drabužiais. Susitikimo na
mai visų laukė, gražiai išpuošti tautiniais 
audiniais, vilnietiškom verbom, vėliavom, 
liet, dailės, vaizdų leidiniais.

Ypač akį traukė jaukios svečių salės vie
na niša. Ten buvo sukrautas gausus tauti
nis lobis, suvežtas iš daugelio miunchenie- 
čių ir dar tolimesnių lietuviškų butų, tai 
tautodailės paroda! Sienos nukabinėtos 
margaraščiais rankšluosčiais, staltiesėm, 
juostom; ant lentynų ir stalų prikrauta 
medžio drožinių - kryželių. Rūpintojėlių 
rinkinys, „Palangos Juzės" įvairi kolekci
ja, dėžutės, vazelės, lietuviški margučiai— 
dalis vienos meniškos rankos adatėle iš- 
skutinėti, kiti — 70 m. senutės iš Vilniaus 
apylinkių vašku išmarginti. Juos pavyko 
nupirkti pernai Vilniaus turgavietėje. Tarp 
tų visų margų grožybių iškilmingai stovėjo 
tautinės lėlės, lyg kviesdamos pasigrožėti.

Bet patys turtingiausi ir įdomiausi buvo 
gintaro dirbiniai. Neperdedant — tai „lie
tuviškas auksas“. Lietuvos menininkų tie 
gintariniai akmenėliai taip dailiai ir kūry
bingai sudėstomi, kad negali nuo jų atsi
traukti. Kitataučiai jais daugiausia gėrėjo
si, nes niekur tokios rūšies meno nėra ma
tę.

Gaila, šiais metais jau uždrausta ginta
rą siųsti iš Lietuvos. Tik vežtis galima, ir 
tai, berods, nedaugiau kaip tris daiktus. 
Taigi negalėsime papildyti savų rinkinių 
naujaisiais gintaro dirbiniais.

Paskaitų salėje buvo iškabinti lietuvių

grafikų darbai. Žinovai gerai įvertino ir 
šią parodą. Abiejose parodose buvo sutelk
ti Lietuvoj. Amerikoj ii- Vokietijoj gaminti 
darbai.

Minėjimą atidarydamas, Miuncheno ap. 
valdybos pirmininkas R. Hermanas pa
kvietė sugiedoti Maironio „Apsaugok, 
Aukščiausias, tą mylimą šalį". Jis pasvei
kino kitataučius ir iš tolimesnių vietų at
vykusius tautiečius. Pirmą kartą Miunche
no minėjime dalyvavo keturi Stuttgarto 
apylinkės atstovai.

Sveikinimo kalbas pasakė socialinių rei
kalų ministerijos referentas dr. J. Maurer 
ir Vengrų sąjungos Vokietijoje pirminin
kas dr. Dobay. Raštu sveikino Europos lie
tuvių vyskupas dr. A. Deksnys, ukrainie
čių emigracijos Vokietijoje pirmininkas A. 
Melnyk ir kt.

Publicistas Valteris Banaitis skaitė pa
skaitą — pakaitomis lietuviškai ir vokiš
kai. Tuoj pat po paskaitos, pertraukos me
tu. Apylinkės valdyba dalijo visiems savo 
biuletenį „Žinias“, kur jau buvo atspaus
dintos pagrindinės paskaitos mintys. Ke
letas jų:

„Niekas Lietuvai laisvės dykai nedavė, 
niekas ir ateityje jai laisvės nedovanos. 
Tuomet kaip ir ateityje laisvę teks išsiko
voti patiems — lėtai ir sunkiai, politine - 
diplomatine kova. Tam reikia dar didesnio 
atkaklumo negu ginkluotai kovai — dvasi
nės stiprybės ištverti ilgomis distancijo
mis, nugalėti save ir nepasitikėjimą savo 
jėgomis... Lietuva darė viską taikai išgel
bėti, netapti karo, nors ir netiesiogine, kal
tininke. Nenorėdama kaimynams duoti 
progos pradėti karą, Lietuva priėmė 1938 
m. lenkų ultimatumą. 1939 m. Vokietijai

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
(9)

Grįžusi nusprendžiau važiuoti į tą kai
mą, kur su Albinu susitikdavau. Iš tiesų, 
kodėl žmogus savo kančiose ieško romanti
kos ir nori nemiegodamas sapnuoti? Vis 
vedžiaus Silvutę. Mes ėjome miško pakraš
čiais. Vis ir čia, rodos, išeis Albinas, ir aš 
liksiu čia, aš nevažiuosiu, nes mano gyve
nimo didesnė dalis čia, šituose miškuose. 
Aš su Albinu pasistatysiu namą, mes gy
vensime. Ir kodėl tokios mintys mane kan

kina? Ir vėl ašaros, vėl ilgesys, ir pradėjau 
bėgti, mergaitė išsigandusi kartu. Ir štai 
sutikome pažįstamą. Helga, sako, kur tu 
atklydai? Broniau, sakau, aš pagalvojau 
pasižiūrėti gamtos. Sėsk, sako, nuvešiu, aš 
žinau, kur tu nori. Ir mes važiavome, dvi 
dienas ir naktis kalbėjomės. Rodos, dar 
ką sakyčiau, kaip jau iš nuovargio užmig
davau. Atsisveikinau. Albino mama ir 
Onutė važiavo kartu. Visko pridėjo, ir 
1958.IX.4 visų lydima išvažiavau.

Iš Vilniaus išlėkiau 1958.IX.10. Dar bu
čiavo mane uošvienė, Onutė, Algis, Danu
tė, Irka: nuvažiuok sveika! Nepamiršk mū
sų, Helga! Nors mūsų tėvynėje tu daug 
skriaudų iškentėjai kartu su mumis, bet 
rašyk, tu moki mūsų kalbą, Silvute, Hel
ga.

Laimingai užsidarė lėktuvo durys ir pa
mažu pradėjo kilti. Lėktuvas iš to baisaus 
sapno.

1958.IX.12 anksti rytą suskambėjo Fried- 
lando laisvės varpai. Jie buvo toli nuo Lie
tuvos, nuo draugų, tik už rankos ėjo Silvu- 
tė. Aš ėjau nuleidusi galvą. Tik staiga pa
jutau rankas. Atsigręžiau: mama! Tikrai 
mama! Mes ilgai stovėjome apsikabinusios. 
O vaikai žiūrėjo. Apkabinau sūnų, bet jis 
neverkė, tik žiūrėjo į mamą, tartum sveti
ma aš jam būčiau. Įėjom į bažnyčią, ir aš 
meldžiaus iš širdies. Aš laisvėje, aš gyven
siu ramybėje. O mama vis verkė. Sūnus 
stovėjo ir žiūrėjo į mudvi abi. Jei ko pa
klausdavau, atsakydavo tik Silvutė lietu
viškai. Sako, juk jis ne mano brolis, aš lie
tuvaitė, o jis vokietis, taip keistai plepa.

Aš išvažiavau į Hamburgą. Po to gavau 
didelį butą Koelne su mama, ir, rodos, nie
ko netrūko. Įstojau dirbti į ligoninę. Tik su 
Silvute sunku — reikėjo jai vokiškai mo
kytis. O sūnus mažai rasdavo kalbos. Ma
ma buvo jam viskas, o į mane žiūrėjo, kaip 
į svetimą moterį. Jis sunkiai tarė žodį ma
ma. Aš jaučiaus, kad mano pareiga moti
na būti sunki. Dažnai kildavo ginčai, ne
susipratimai.

Berniukas vengė manęs, o man lakstymo 
su popieriais buvo begalė. Daug nesklan
dumų, ir valdžiai pasakoti savo pergyveni
mų neapsimokėjo.

Aš gavau už vyrą pensiją, gerai uždir
bau, bet tarp mūsų vis buvo širdyse gele
žinė uždanga, kuri visai nerodė, kad kada 
nors atsidarys. Sūnus tik savo močiutės 
klausė. Mane jis kartą paklausė: ar tu tik
rai mano motina? Man buvo taip skaudu. 
Aš mėginau jam išaiškinti viską, bet jis 
nesiklausė. O mama sako: tu laukei mamy
tės, sesutės. Jis verkdamas išbėgo: ne, čia 
ne mano sesutė, ji vokiškai nemoka.

Dažnai mušdavo jis Silvutę. Jis galėjo, 
rodos, suprasti. Bet aš pati supratau, kaip 
sunku. Ar aš dar turėsiu jėgų toliau šitaip 
gyventi?

Draugiškumas čia buvo kitoks, žmonės

ir man svetimi. Niekam negalėjau išsipa
sakoti, niekam pasiguosti. Ir kai verkda
vau vakarais, Silvutė sakydavo: važiuoki
me, mamyte, į namus atgal, man čia irgi 
nepatinka, jis mane muša, vadina mane 
ruske.
Po metų grįžo Irka. Aš turėjau joje drau

gę tais metais, kurie man tik skausmą ne
šė. Ir aš daug kartų galvojau grįžti. Mama 
irgi negalėjo mūsų sujungti, kad būtų šei
ma. Ruošė mano gimimo dieną, bet aš ne
laukiau jos, ir niekas nedžiugino, ir nie
kam nesipasakosi, nes išjuoks. Aš sūnų 
prašiau į kiną eiti. Silvutė jau kalbėjo gra
žiai vokiškai, rado draugių, bet ji vis prie 
manęs būdavo mieliausiai. Jis atsakė: ne. 
Aš jį klausiu: ar tu nesuprasi, kad aš tavo 
motina. Aš daug kantrybės turėjau, bet ar
gi aš liksiu tau tik svetima moteris grįžusi 
iš Rusijos? Jis išėjo. Įėjau į savo kambarį. 
Durys buvo praviros į virtuvę. Jis stovėjo 
virtuvėje, o mama jį barė. Jis sako: ko ji 
negrįžo, kai aš mažas buvau? Aš jos nepa
žįstu, o tos Silvos nelaikysiu už seserį — ji 
ruskė. Dėl to aš apalpau. Išgulėjau 4 sa
vaites ligoninėje. Grįžusi dar buvau ligo
nė, bet jis buvo šaltas ir niūrus. Apsi
sprendžiau išeiti. Juk aš svetima moteris, 
ko man kovoti, sirgti? Aš su Silvute išei
siu, išvažiuosiu. Aš pasiieškojau ligoninė
je darbo ir išvažiavau, palikdama laišką 
ant stalo:

„Mano mylima mama ir sūneli,
„Atleiskite man už viską, kad grįžau aš 

svetima moteris, jis negali manęs mylėti, 
nes aš jo neužauginau.

„Aš nereikalinga, aš padėsiu judviem 
kiek galėdama —- pareigas motinos nors 
pinigais atliksiu.

Sudiev. Helga“.
Apsigyvenome. Gavau butą, dirbau. Mer

gaitė mokėsi. Aš pradėjau sveikti, nes tie 
metai buvo pilni kančių. Kaip gali grąžin
ti motinos meilę, kai kūdikis vienas augo 
ir mamą tik iš paveikslo pažino? Aš sveti
ma. Širdį skaudėjo, tokia jau mano dalia. 
Tik mudvi su Silvute priklausėva viena 
kitai. Kartu eidavome ir čia prie miško, 
bet niekas nelaukė, likau su savo sapnais. 
Lankydavo mane laiškai, atsiųsdavo man 
gintaro, aš jiems taip pat mažų dalykėlių. 
O tarp vietinių neradau ryšio, ir sunku bu
vo jį rasti tarpe lietuvių. Tik mes, grįžę 
tarp 1958-1960 metų, buvom kitokie ir vie
nas kitą geriau supratome, mes, karo vai
kai, išvyti iš namų, ir dar ne tik tiek, bet 
išplėštas mums ir jausmas mama būti, ir 
sunku pratarti net vardą.

Praslinko daug laiko. Grįžusi iš darbo 
visai vėlai, kartą radau sūnų, kuris laukė 
manęs. Jis puolė verkdamas į glėbį: at
leisk, mama, ir grįžk. Aš stengsiuos tave 
suprasti, tu man reikalinga, ir tu, Silvija, 
atleisk, tu mano sesuo.

Aš grįžau, nuėjau dirbti į tą pačią ligo
ninę. Mes supratome vienas kitą. Jis susi
žiedavo, ir mūsų šeima pasidarė laiminga.

Tik pirmieji pražilę plaukai spindėjo 
kaip sidabras. Argi praėjo jaunystė, kurios 
nebuvo? Tik ir ruduo turi gražių, saulėtų 
dienų.

Vakarais Karl-Heinz klausydavos mano 
pergyvenimų. Jis pasidarė tikras sūnus. 
Šeima buvo pilna. O darbas, ramybė, ir ma 
no širdyje visai neužges šie karo prisimi
nimai. Nieko nenoriu, tik kad vaikai gy
ventų laimingai.

atidavė Klaipėdos kraštą ir tų pačių metų 
rudenį atsisakė kerštauti Lenkijai... Ne
priklausoma Lietuva, žinodama, ką daro, 
atsisakė tapti Hitlerio bendrininke. Žino
dama, ką daro, ji atsisakė tapti placdarmu 
prieš Rusiją, tuo padarydama didžiausią 
pasitarnavimą Rusijos saugumui.

„Juo labiau nesuprantamas 1940 m. bir
želio smurtas. Lietuvos okupacija ir inkor
poracija į Sov. Sąjungą —prievarta ir pra
sižengiant su bet kokiomis teisės normo
mis. Anais metais prasidėjęs žmogaus tei
sių niekinimas, Lietuvos susovietinimas ir 
inkorporavimas buvo nusikaltimas prieš 
pačios Rusijos saugumų. — jis išprovoka
vo karų tarp abiejų banditų.

„1940 m. su Lietuvos okupacija prasidė- 
lęs, Hitlerio tęsiamas ir po karo toliau vyk
domas pasityčiojimas iš žmogaus teisių pa
rodė, kad politinė krašto nepriklausomybė 
yra žmogaus teisių respektavimo pati es
minė sąlyga. Kova už Lietuvos laisvę ir 
šiandien yra kova už žmogaus teises...

„Vykdant laisvos Lietuvos politinį testa
mentą ir akivaizdoje bręstančio ideokrati- 
jų konflikto, mes įsipareigokim: nekerš
taukime niekam. Ne mums būti teisėjais. 
Istorija sąskaitas suveda pati viena. Ir te
gul Dievas pasigaili rusų tautos, jeigu jai 
tektų sumokėti už tuos kriminalus, kuriais 
jos vardu nusikalto valdantysis režimas. 
Mes jų nelaime nesidžiaugsime. Kito nelai
mė nėra lygi mūsų laimei.

„Bet akivaizdoje žmogaus teisių niekini
mo mūsų krašte, nenustosime kovoję už tų 
teisių įgyvendinimą. Žmogaus teisių pa
grindas ir yra tautų apsisprendimo teisė. 
Tik laisva, nepriklausoma, demokratinė 
Lietuva taps tikra žmogaus teisių mūsų 
krašte garantija...“
Meninėje programoje solistė Marija Pan- 

se-Simaniūkštytė, akomponuojant V. Ba
naičiui, padainavo: iš Čiurlionio styginio 
kvarteto, V. Banaičio aranžuotą „Maldą", 
Klovos raudą „Rūta žalioji“, vokiškai — 
liaudies dainą „Skrido penkios gulbės“, 
Klovos „Močiutės dvarely“, Kavecko „Na. 
tai kas", Petrausko „Ei. berneli, nesvo- 
liok".

Solistės malonus tembras, švelnus lyri
nis sopranas, tinkama interpretacija labai 
padeda pristatyti lietuvišką dainą sveti
miesiems. Ji buvo ypač šiltai pasveikinta 
ir apdovanota gėlėmis, nes kaip tik tą die
ną šventė 26 m. vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Tarp solistės dainų buvo įterpta melode
klamacija, Maironio „Mano gimtinė", lie
tuviškai ir vokiškai. Deklamavo stud. K. 
Pauliukevičiūtė ir fnokin. V. Hermanaitė. 
Kanklėmis palydėjo A. Hermanas.
Programą baigė tautinių šokių grupė, pa

šokdama bent dešimties tautinių šokių iš
traukų pynę. Šoko: stud. D. Barūnaitė, mo
kinė V. Hermanaitė, stud. K. Pauliukevi
čiūtė. stud. S. Boehmas. med. praktikantas 
A. Laukaitis, stud. P. Nevulis. mokinys A. 
Pauliukevičius. Akordeonu grojo stud. M. 
Landas, šokius paruošė A. Grinienė.

Nuskambėjus Tautos himnui, sveteliai 
dar buvo lietuviškai pavaišinti. Šventė 
praėjo sklandžiai, pakilia nuotaika. Jos 
svarbiausi momentai buvo nufilmuoti.

A. G. (ELI)

NUOSTABUS SAULĖS TEKĖJIMAS
Okupuotoje Lietuvoje vasario 18 d. ryte 

saulė patekėjo nepaprastai.
Vilniaus „Tiesa“ rašo: „Abipus patekė

jusios saulės švytėjo lyg du ugniniai stul
pai, lyg dvi vaivorykštės. Dangus buvo 
giedras giedras. Iš kur jos?, ką reiškia?“

Vilniaus universiteto astronomas V. Žit- | 
kevieius išaiškino, kad šaltomis dienomis, 
kartais ir vasarą, aukštesniuose atmosfe-, 
ros sluoksniuose susidaro ledo kristalėliai, 
nuo kurių, kaip nuo prizmių. į visas puses 
atsispindi šviesa.

(Atkelta iš 1 psl.)
I jo neatsisakymas per metų metus yra iš
eivijos trumparegystė.
Vien tiktai pažvelgus į vadinamųjų „vals

tybininkų" ir „tautininkų“ išeivijos kivir
čą, pasidaro aišku, kad nei vieni, nei kiti 
pilnai nesuvokia, jog abiejų tikslai sutam
pa. jog skiriasi tik tų pačių tikslų siekimo 
metodai ir strategijos. Tas bereikalingas 
kivirčas, kuris neprisideda prie tokio rei- 

| kalingo vieningumo, ir iškyla dalinai dėl 
to. kad neišvystomi veiklos planai, iš kurių 
aiškiai būtų matyti, kad skirtumai nėra 
principiniai. Antra, neatsisakymas tikėti į 

I tiesioginę Vakari) pagalbą, į kokią nors ki- 
I tokią, kaip tik vien moralinę paspirtį, taip 
! pat yra bergždžias reikalas. Tereikia tik 
atversti istorijos puslapius, ir pamatysime, 
kaip labai mažai anais dar laikais padėjo 
mums Jungtinių Tautų Lyga ir patys Va
karai, į kuriuos tiek daug vilčių sudedama. 
Vakarai tylėjo ir šiais laikais, ir Berlyno 

| demonstracijų metu, ir kai vyko lenkų 
I „Spalio" riaušės, ir kai rusų tankai Buda
pešto gatvėse mindė ir žudė jaunuolius dėl 
to. kad jie laisvės troško, ir kai tie patys 
tankai panašiais tikslais į Prahą važiavo.

Taigi, mes labai sunkiai mokomės iš is
torijos ir tuo pačiu vis dar neužtenkamai 
pažįstame kitų tautų politinę filosofiją. 
Mes vis dar tikimės „stebuklų" iš Vakarų 
ir iš jų „merkantilinės“ politikos. Užtektų, 
kad tas jų tikrosios politinės dvasios nesu
pratimas vyravo nepriklausomybės laikais. 
Bet tuomet „politiniuose žaidimuose“ mes 
dar buvome jauni. Tačiau išeivijoje mes 
daugiau negu mūsų broliai Lietuvoje turi
me progų pažinti tą svetimųjų užsienio po
litiką ir persiorientuoti iš optimistinio į 
realų jos vertinimą bei suprasti jų, nors 
prieštaraujantį, bet neatskiriamą ir dvily
pį. utopinį ir realų, politinį supratimą.

Todėl atrodo, kad ši Vasario 16, būdama 
1970 metų dešimtmečio pradžioje, o, svar
biausia. būdama protestuojančios ir tikros 
tiesos ieškančios generacijos laikotarpyje, 
yra ypač svarbi išeivijai, šiandieną mos 
stovime ant slenksčio j „Išeivijos renesan
so etapo" pradžią. Šis dešimtmetis, be abe
jo. bus laikas, kai išeivijos vairavimą iš 
senosios „svajojančios“ kartos perims jau
na. realistiškai galvojanti karta. Be abejo, 
tuo pačiu šiame dešimtmetyje bus per- 
svarstomos pagrindinės visai išeivijai eg
zistavusios vertybės ryšium su politine, 
ekonomine, socialine ir kultūrine veikla ir 
su Lietuva bendravimo klausimu.

Šiame dešimtmetyje, be abejo, bus suda
romi ilgalaikiai ir metiniai veikimo planai, 
išryškinama veikimo strategija, susiauri
namas ir surealistinamas politinės kovos 
laukas, atsisakant kovos prieš politinę 
ideologiją ir sukoncentruojant ją prieš 
krašto okupantą ir tuo pačiu įtraukiant į 
tą laisvinimo kovą tuos kraštus, kurie, ne
atsižvelgiant į jų politinį nusistatymą, yra 
linkę vienokiu ar kitokiu būdu mums pa
dėti ir jų siekimai sutampa su lietuvių tau
tos siekimais. Šiuo dešimtmečiu taip pat. 
be abejo, bus atkreipta daugiau dėmesio į 
reikalą turėti stiprų ekonominių išteklių 
kaupimo planą, nuo kurio dažnai priklauso 
veiklos sėkmė ne tik politinėje, bet ir kul
tūrinėje plotmėje, šiuo dešimtmečiu dau
giau negu praeityje bus stengiamasi tiks
liau išnaudoti palankius laisvinimo darbui 
įvykius už geležinės uždangos. Šis dešimt
metis taip pat sutelks jėgas į antikolonia- 
lizmą ir antiimperializmą. kad kolonializ
mas ir imperializmas būtų sunaikinti, nes 
šiandieną kolonializmas tėra ir išlikęs vien 
tik už geležinės uždangos, šio dešimtmečio 
kitas svarbus bruožas bus sustiprinti pa
čios išeivijos vienybę ir įtraukti į Lietuvos 
laisvinimo darbą visus lietuvius išeivius, 
neatsižvelgiant į jų politinius, socialinius, 
kultūrinius ar religinius įsitikinimus, neat
sižvelgiant į tai. ar jie yra naujai atvykę, 
ar jau seniai yra išeivijoje, neatsižvelgiant 
į tai. ar jie yra gimę Lietuvoje, ar jau išei-

vijoje, šis dešimtmetis, be abejo, pagaliau 
matys reikalą išvystyti glaudesnį dialogą 
tarp išeivijos ir Lietuvoje likusiųjų kovai 
už krašto išlaisvinimą. Neabejotina, kad 
šis dialogas yra būtinas kovos strategijai 
suderinti, kai siekiama to paties tikslo. Ne
seniai Lietuvoje mirusio Petro Klimo, vie
no iš Vasario 16 Akto signatarų, duktė, ra
šydama apie savo tėvo testamentinius žo
džius. sako: .....mano tėvui Lietuva tai
reiškė visų pirma lietuviai, kurie gyvena 
ir miršta ten. Iš tų, kurie apsigyvenę sve
tur. jis tenorėjo, kad jie nuolatos ir nepa
liaujamai primintų Lietuvos teisę gyventi 
laisvai ir nepriklausomai...“

Išeivijos dalia yra visuomet sunki. Isto
rijoje daugel buvo išeivijų. tačiau kiekvie
na išeivija yra naikinanti, kiekviena išei
vija reikalauja daugelio aukų, bet dar dau
giau drąsos nepasitraukti iš kovos kelio, 
drąsos nepavargti klajoklio gyvenime. Ne
nuostabu todėl, kad ir mes išeivijoje daž
nai jaučiamės tarytum amžini klajokliai, 
tarytum vaikščiojantys kamienai, besibas
tantys po svetimus kraštus, kamienai, ku
rių šaknys liko giliai įaugusios gimtajame 
krašte, kamienai, kurie niekad ir niekad 
neprigis be savos žemės. Kazys Inčiūra jau 
seniai mums tą išeivio nelengvą lemtį ir 
nedalią pranašavo:
Niekur neišeisi, niekur iš laukų tų.
Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai. 
Nors ir auksu grįsti svetur miestai būtų 
Be tėvynės dūmų trokši tu tenai...

Todėl prisimenant šiandieną, kad nepar
klupdė vergijos pančiai mūsų tautos ir 
anais nelaisvės laikais, tikėkime ir žinoki
me, kad nenugalės mūsų ir dabartinė ver
gija, nes lietuviui visuomet žemės likimas 
buvo svarbesnis už duoną ir už gyvastį. Ir 
tegul kiekviena Vasario 16 diena išeivijoje 
tampa mums metine sąžinės apyskaita, 
persvarstymas atliktų ir neatliktų darbų 
laisvinimo kovoje, laimėjimų ir nepasise
kimų apyskaita. Tegul ši diena būna ir pa
siryžimo diena, pasiryžimo stovėti laisvės 
kovos sargyboje, pasiryžimo dar sparčiau 
dirbti ir pasiaukoti ateityje. Tegul ši die
na būna ir gedulo diena, kada susirenka
me prisiminti savo tautos golgotos. Tegul 
ši diena būna ir vilties diena, vilties dėl at
eisiančios aušros, vilties kad ir nuogom 
rankom išsikovoti sau teisę gyventi. Ga
liausiai tegul ši diena būna įsisąmoninimu, 
kad gyvenime nukaltosios idėjos praranda 
savo esmę, nebent pats laisvės troškimas 
teka mūsų gyslose. Ir kai sekančiais me
tais mes vėl susirinksime paminėti šį Va
sario 16 testamentą, tegul tie rūstūs J. Ais
čio žodžiai ne mums bus taikomi:
Vienas kraujo (lašas būt tave nuplovęs, 
O varge jo vieno tu pasigedai,
Nors stiprybę sėmėm iš žilos senovės — 
Liko netesėti mūsų pažadai.
Vienų vienas žodis būt tave apgynęs, 
Bet varge jo vieno tu pasigedai, 
Nors visi žadėjom mirti už tėvynę — 
Liko netesėti mūsų pažadai.

MEDŽIOTOJAI LENKIJOJE
Praeitų metų pabaigoje, kaip paskelbė 

„Valstiečių Laikraštis“ (Nr. 153, 1969), 
Lenkijoje lankėsi 30 Lietuvos medžiotojų. 
Jie gyveno senovinėje medžioklės pilyje, 
tarp kalnų bei ežerų, medžiodami kalnų 
ožkas, kiškius, lapes. Jie lankėsi dar Var
šuvoje, Krokuvoje ir Poronino mieste. (E)

LIETUVIŠKA JUOSTA INDIRAI
Dvi savaites Indijoje viešėjo „Gimtojo 

krašto" redaktorius ir poetas Vacys Rei- 
meris.

Vacys Reimeris buvo apsilankęs dauge
ly Indijos miestų, o Delyje buvo priimtas 
min. pirmininkės Indiros Gandi. Jai jis tu
rėjęs progos papasakoti apie Lietuvą ir lie
tuvius, kurių kalba yra artima sanskritui, 
ką savo laiku buvo pabrėžęs ir Dž. Neru. 
Reimeris apjuosė Indirą Gandi tradicine 
lietuviška juosta ir padovanojo jai iš gin
taro inkrustuotą lietuvaitės figūrėlę. Už tai 
jis susilaukė šiltų padėkos žodžių. Taip pat 
jis skaitė lietuviškas eiles, ir populiarumo 
susilaukęs jo eilėraštis „Sanskritas“.

Poetas V. Remeris lankėsi Indijoje su 
kitais sovietiniais piliečiais, kurie pernai 
už darbus ir kūrinius Indijos tema buvo 
apdovanoti Dž. Neru premijomis. V. Re
meris buvo apdovanotas premija už eilė
raščių ciklų apie Indiją.

FILMAS „GRAŽUOLĖ“
Penkiuose Vilniaus kino teatruose pra

dėtas rodyti naujas lietuviškas plačiaekra- 
ninis filmas „Gražuolė“. Filmas pastatytas 
pagal J. Jakovievo scenarijų, ir jį režisavo 
A. Žebriūnas. Pagrindinį vaidmenį filme 
atlieka kaunietė moksleivė Inga Mickytė.

LINKSMOS LENKTYNĖS
Literatūros ir meno savaitraštis vasario 

21 d. savo Septynių dienų skyrelyje rašo:
„Maždaug prieš metus laiko „Literatūro

je ir mene“ skaitytojai rašė apie tai, kaip 
prekybininkų „pastangų“ dėka Žiemos 
šventė ant Sartų ežero tapo „masiniu pa
sigėrimu". Tuomet Zarasų bei Dusetų kul
tūros darbuotojai, atsakydami į skaitytojų 
pastabas, pažadėjo „ateityje užkirsti kelią 
girtuokliavimui ant Sartų ežero ir padary
ti išvadas rengiant kitų metų šventę“.

Ta „kitų metų šventė“ neseniai įvyko. 
Štai ištrauka iš panevėžietės R. Daniūnie- 
nės laiško, kuriame ji aprašo tą šventę: 
__ nesibaigiančios marios degtinės tušti
namos čia pat tiesiai iš butelių, nes kelios 
stiklinės tik dėl dekoracijos pastatytos. Iš
gėrus butelis nusviedžiamas į šalį, nes par
davėjos neturi laiko dėl jų gaišti. Butelių 
buvo pilnas Dusetų miestelis, paežerės, pa
tvoriai. Kas ir kada juos surinks? O jau 
girtų...“

Baigdama laišką, skaitytoja daro tokią 
išvadą: „Mes vis rašom, kalbam, kovojam 
prieš girtuokliavimą, o va tokioj masiškoj 
žiemos šventėj tą girtuokliavimą tiesiog 
demonstruojame... kad taip žmonės būtų 
radę ką užkąsti, išgerti kavos, šilto alaus, 
karšto pieno, gal niekas troškulio degtine 
ir nebūtų malšinęs“.

PASPIAUDYKITE ANT KABLIUKO
šis senas paprotys spiauti ant kabliuko, 

užmovus slieką arba kitą masalą, yra ge
rai žinomas viso pasaulio žvejams-mėgė- 
jams. Jūs pasakysite, kad tai prietarai. Pa
sirodo. kad ne. Žymus švedų mokslininkas 
Zotermanas nustatė, kad žmogaus seilės 
pritraukia kai kurias žuvų rūšis.

Išgėrei — nevairuok!
„Tarybinio artojo“ kolūkio traktorinin

kas per Naujus metus įsilinksmino, sėdo 
už savo „Bielaruso“ traktoriaus vairo, ap
virto ir buvo traktoriaus užspaustas mir
tinai.

Auga milijonierių skaičius
Milijonierių JAV 1949 metais tebuvo 13 

tūkstančių. 1953 m. jau 27 tūkstančiai. 1962 
m. — 67 tūkstančiai, o 1969 m. priaugo jau 
net iki 209 tūkstančių.
5 milijonai

Jungtinių tautų komisija praneša, kad 
nuo 1956 metų 6 milijonai indų, vyrų ir mo
terų. buvo išsterilizuoti.

IR VASARĄ. IR 7IEMA.
IR RUDEN], IR PAVASARI 

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

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

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

Manchester
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Europos lietuviu kronika
AUKOS TAUTOS FONDUI

Coventrio
10 svarų.

Dėkoja T.

DBLS Skyrius paaukojo T. F.

F. Atstovybė Londone.

AUKOS B. K. BALUČIO PAMINKLO 
FONDUI

P. Bugailiškis iš Derby Fondui aukojo 5 
svarus ir P. Adomaitis iš Chicagos

Tadas Krivickas aukojo 1 sv.
10 sv.

Klubo 
tautie-

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už Nidos Knygų 

leidinius ar „Europos Lietuvį“, šie 
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 5 sva
rus Ig. Gylys, 1 sv. 6 šil. J. Kvietelaitis. 
16 šil. B. Kmieliauskas, 10.6 šil. B. Sas
nauskas, po 10 šil. J. Krušinskas, J. Dy- 
vas, Steputė, 9 šil. J. Dimša, 8 šil. D. Miku- 
lėnas, po 7 šil. S. Lauru venas, S. Janavi
čius. po 5 šil. K. Paukštys. J. Stankevičius, 
po 3 šil. A. Kubilius, K. Vaitekaitienė, A. 
Kožemekinas, P. Poviliūnas, J. Grablys, K. 
Minutas, J. Smidtienė, A. Masiulionis, K. 
Savonis, P. Veikšra, J. Sankauskas, S. Po
cius, J. Bakaitis, A. Kublinskas, A. Jalo- 
veckas, J. Navickas, P. Gudas, 2 šil. K. Bi- 
vainis.

LONDONAS
PIETUS VYSKUPUI DR. A. DEKSNIUI

PAGERBTI
Balandžio 12 d., sekmadienį. 2 vai. p.p., 

Sporto ir Socialinio klubo salėje Parapijos 
Komitetas, susitaręs su Londono Moterų 
Šv. Onos Draugijos Valdyba, rengia vysk, 
dr. A. Deksniui pagerbti pietus.

Po pietų Londono jaunimas, padedamas 
vyresniųjų, vykdys meninę programą.

Kviečiame visus londoniečius, kurie nu
mato dalyvauti pietuose, kaip galima grei
čiau užsirašyti pas Igną Dailidę, S. Kaspa
rą, Joną Babilių, Šv. Onos Draugijos val
dybos nares V. Puidokienę, M. Parulienę, 
M. Damidavičienę ar klebonijoje. Kaina 
30 šil.

KLUBO METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo me
tinis susirinkimas šaukiamas balandžio 5 
d., sekmadienį, punktualiai 5 vai. popiet.

Darbotvarkėje:
kiti reikalai.

Kviečiami visi

pranešimai, rinkimai ir

klubo nariai.
Klubo Valdyba

P. Andriušis

NAUJAUSIA KNYGA
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę — 

1.15.0.
Rinktiniai raštai —

2.3.6.
R. Spalis — Rezistencija — 2.11.6.

Naujausios plokštelės:
AIDUTĖS — Liaudies dainos — Lietu

vos atsiminimų plokštelė.
DAINUOJAME SU RŪTA.
ŽIBUOKLĖS.
LAUKSIU TAVĘS.
V. DAUNORO plokštelė.
Plokštelės kaina su persiuntimu 2.15.0.
Gintarai, tautiniai rūbai. Rašyti:

Dainora, 14 Priory Rd., Kew, Surrey.
********************* ***************** ************************

e NAUJA, VERTINGA IR I’IGU!
Efektingai paremsite savo artimą, pa

siųsdami šitokios sudėties siuntinį:
1) Itališką pliušinę lovatiesę, 210 x 245 

cm. dydžio, žaliame ar vyšniniame dug
ne, gėlėtą, 8 sv. svorio.

2) DU sienos kilimėlius. Spalvoti, su vaiz
dais: povai, gulbės, vilkai ir briedžiai, 
125 x 190 cm. dydžio. Svoris 7 sv.
Prie to siuntinio dovanų pridedama 100 
geriausios rūšies angliškų cigarečių, 5 
dėžutėse po 20.

Tokio siuntinio kaina, įskaitant 
visas išlaidas

£31.7.0
************************************************************

SUVAŽIAVIMO DARBAI
Nenorėdami laikraščio suvėlinti, kovo 

14-15 d.d. įvykusių DBLS ir Lietuvių Na
mų Akc. Bendrovės suvažiavimų aprašy
mą ir pranešimus pradėsime spausdinti tik 
kitos savaitės numeryje.

ŠV. ONOS DRAUGIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Londono Lietuvių Moterų Šv. Onos drau
gijos metinis susirinkimas šaukiamas Ver
bų sekmadienį, kovo 25 d.. 4 vai. popiet, 
Parapijos salėje (345 A Victoria Park Rd., 
E.9).

MARGUČIŲ BALIUS
Londono Lietuvių Moterų šv. Onos drau

gija balandžio 4 d., šeštadienį, Parapijos 
salėje (345 A Victoria Park Rd., E.9) 
šia Margučių balių.

Pradžia 7.30 vai.

ruo-

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba kovo 
21 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrainiečių klu
be (80 Molesworth St.) šaukia narių susi
rinkimą.

Jame bus pranešimas iš atstovų suva
žiavimo ir svarstomi įvairūs skyriaus rei
kalai.

Prašome dalyvauti visus skyriaus 
ir akcininkus.

Skyriaus Valdyba

narius

NOTTINQHAMAS
DIDŽIOJI SAVAITĖ

Visos apeigos Didž. Savaitėje, vyskupui 
dr. Eduardui Kiliui mielai sutikus, lietuvių 
kalba bus Židinyje. Pradedama Verbų sek
madienio apeigomis ir baigiama Velykų 
pamaldomis.

VELYKŲ MARGUČIAI
Kovo 30 d., Velykų antrąją dieną, 6.30 

vai., Ukrainiečių Klubo salėj (30 Bentinck 
Rd.), ruošiamas Velykų margučių pasi
linksminimas ir šokiai.

Bus paskirtos premijos už gražiausią ir 
stipriausią margutį, tik prašom su jais ne- 
sivėlinti.
Grieš gera muzika iki 12 vai. Baras veiks 

iki 11.30 vai.
Kviečiam senus ir jaunus iš arti ir toli— 

linksmumo užteks visiems, kai susitiksime.
Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Ryšium su mūsų brangaus Juozo Siniu- 
šo mirtim jo žmona Maggie ir Juozo sese
rys su šeimomis nuoširdžiai dėkojame už 
užprašytąsias šv. Mišias, gėles, užuojautas 
ir atsilankymą į jo laidotuves.

PAIEŠKOJIMAI
GENUTTIS-RUMŠUS Gerda-Elisabeth, 

gimusi 1931.VIII.12 Didšilių kaime. Šilutės 
apskr., Klaipėdos krašte, 1948 m. atvažia
vusi į Angliją, pati ar žinantieji apie ją 
prašom rašyti: Wilhelm Genutis, 5 Koeln 
80, Schlebuscherweg 20, W. Germany.

BE TO, kiekvienas siuntėjas gali pridėti 
iki 5 svaru svorio nuosavų prekių, už ku
rias nereikės mokėti licenzijos, persiunti
mo nei kitų mokesčių, išskyrus muitą.
Pageidaujantiems pasiunčiame spalvotas 
nuotraukas lovatiesės ir kilimėlių.

TAZAB
22, Roland Gardens, London, S.W.7

AfA 
JUOZAS SINIUŠAS

Kovo 2 d. mirė Juozas Siniušas, eidamas 
44 metus. Gimęs yra Londone. Karo metu 
tarnavo britų kariuomenėje, su sąjungi
ninkų kariuomene buvo Vokietijoje. Po 
karo apdovanotas Burmos kryžium. Buvo 
Britų legiono narys, dėl to ir laidotuvėse 
dalyvavo daug legionierių. Didesnę gyveni
mo dalį dirbo pašte.

Kiek sąlygos leido, dirbo jis ir lietuviš
koje bendruomenėje.

Palaidotas iš lietuvių bažnyčios kovo 11 
d., dalyvaujant gausiam būriui londonie- 
čių.

AfA ONA METRIKEVICIENĖ

Kovo 5 d. mirė Ona Metrikevičienė, 95 
metų amžiaus, atvykusi j Angliją prieš I 
pasaulinį karą.

Palaidota iš Lietuvių bažnyčios kovo 12 
d. Šv. Patriko kapinėse šeimos kape.

BRADFORDAS
DBLS SUSIRINKIMAS

Kovo 21 d., 7 vai. vakare, Vyties klubo 
salėj šaukiamas DBLS Bradfordo skyriaus 
narių susirinkimas.

Dienotvarkėje numatoma pranešimas iš 
visuotinio atstovų suvažiavimo, ateities 
veikimo perspektyvos ir kita.

Nariai, o ir tai idėjai pritariantieji pra
šomi susirinkime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

MARGUČIŲ ŠVENTĖ

Velykų antrąją dieną, pirmadienį, kovo 
30 d., 6 vai. p.p., „Vyties“ Klube rengiama 

Margučių šventė.
Už gražiausius margučius bus skiriamos 

piniginės dovanos.
Klubo valdyba kviečia narius ko gausiau 

dalyvauti varžybose.
Po varžybų šokiai.

Klubo valdyba

MANCHESTERIS
VYSKUPAS MANCHESTERYJE

Balandžio 26 d., sekmadienį, 11 vai., Not
re Dame vienuolyno bažnytėlėje (Bignor 
St., Cheetham, Manchester 8) Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupas Antanas L. Deks- 
nys laikys šv. Mišias ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą.

Po pamaldų seselių vienuolyno salėje 
bus bendri pietūs kartu su J. E. Vyskupu. 
Kas nori dalyvauti tuose pietuose, prašom 
užsirašyti pas kun. V. Kamaitį St. Chad's, 
Cheetham Hill Rd., Manchester 8, arba pas 
A. Jalovecką 15 Atherstone Ave., Crump
sail, Manchester 8.

Tą patį sekmadienį po pietų J. E. Vysku
pas lankysis Lietuvių klube.

Manchesterio ir apylinkių lietuviai pra
šomi kuo gausiau dalyvauti bendrose vai
šėse ir sutinkant Vyskupą klube. Lauksi
me visų.

Koordinacinis Komitetas

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Man

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose grįžęs iš DBLS metinio suvažiavimo 
Londone skyriaus atstovas A. Jaloveckas 
padarys pranešimą.

Skyriaus nariai ir akcininkai prašomi 
atsilankyti ir pasiklausyti naujienų iš su
važiavimo.

Skyriaus Valdyba

MARGUČIŲ BALIUS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba Velykų antrąją dieną, kovo 30 d., 
Klubo patalpose rengia

Margučių balių.
Programoje: margučių premijavimas, šo

kiai, kuriems grieš gera muzika. Veiks tur
tingas baras.

Prašome visus iš toli ir arti atsilankyti į 
šį pasilinksminimą. Pradžia 6 vai. n.p.

Klubo Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Sesės ir broliai.
Artėja pavasaris ir vasara ir mūsų rajo

ninė skautų tradicinė stovykla.
Prieš nepilnus metus Lietuvių Sodybos 

žaliajame beržyne kėlėm trispalvę. Išgyve
nom daug linksmų valandų, įsigijom paty
rimo ir sustiprėjome lietuviška skautiška 
dvasia.

Šiais metais mūsų rajoninė tradicinė 21 
skautų stovykla vėl įvyksta Lietuvių Sody
boje liepos 25 - rugpjūčio 2 d. d.

Šią stovyklą vėl žada aplankyti svečiai 
iš JAV. Vokietijos ir kitų žemynų.

Stovyklos pasisekimas priklauso nuo ge
ro pasiruošimo. Tad, sese ii' broli, jau pra
dėkime dabar ruoštis, pasitikrindami savo 
skautiškas uniformas, kad jos būtų tvar
kingos. skautiškus stovyklavimui reikalin
gus daiktelius ir laužų programai.

Budėkime.
s. J. Maslauskas

LSS Anglijos Rajono Vadas

BOLTONAS

RETĖJA BOLTONO LIETUVIŲ GRETOS

Vasario 20 d. Jokūbas Purželis vakare 
išėjo į darbą, nes tą savaitę dirbo naktinė
je pamainoje. Radklifo popieriaus fabrike 
jis išdirbo ilgus metus. Bet šįkart naktį su
krito. buvo nuvežtas j Būrio ligoninę ir 
anksti rytą mirė. Tokia netikėta jo mirtis 
sukrėtė Boltono lietuvius. Tai jau ketvir
tas lietuvis, miręs Boltone.

Mirė Jokūbas turėdamas 57 m. amžiaus.
A. a. J. Purželis buvo ramaus būdo, drau

giškas, tikras lietuvis ir savo krašto mylė
tojas, be to, ilgametis DBLS narys, skaitė 
lietuvišką spaudą ir buvo dosnus lietuviš
kų rinkliavų metu. Paskutiniu laiku buvo 
DBLS skyriaus kasininku, nors tas Bolto
no skyrius yra kaip ir miręs, nes maža kas 
atsilanko į šaukiamuosius susirinkimus: 
matyt, atrodo geriau palošti dartais ai- do
mino. negu dalyvauti lietuviškoje organi
zacijoje.

Velionis paliko liūdinčią žmoną. Velio- 
nies palydėti į amžino poilsio vietą susi
rinko nemažas lietuvių būrys, net buvo at
vykusių iš Rochdalės jo draugų. Kun. A. 
Putcė bažnyčioje atlaikė pamaldas už ve- 
lionies vėlę. Velionies palaikai palaidoti 
Heaton kapinėse Boltone.

Jokūbai, ilgai tu neišdilsi iš mūsų tarpo. 
Tebūnie tau lengva šio krašto žemelė.

J. B.

COVENTRY
PAMINĖTA NEPRIKLAUSOMYBĖS

SUKAKTIS
Į Nepriklausomybės šventės minėjimą 

Coventryje, kuris įvyko Lenkų atsargos 
karių klubo salėje vasario 28 d., suplaukė 
pusantro šimto vietos lietuvių ir svečių iš 
Manchesterio. Birminghamo. Wolverhamp- 
tono, Leicesterio, Stoke-on-Trento ir kitur.

Minėjimą atidarė Skyriaus pirmininkas 
J. Dimša, pakviesdamas į prezidiumą Roch
dalės DBLS Sk. pirm. D. Banaitį, estų, lat
vių, ukrainiečių ir lenkų atstovus. Po to 
sekė išsami D. Banaičio paskaita, po ku
rios sveikinimus pareiškė kitų tautybių 
atstovai. Oficialioji dalis baigta Tautos 
himnu.
Meninėje dalyje Manchesterio DBLS jau

nimo skyriaus tautinių šokių grupė, vado
vaujama B. Snabaitienės, pašoko Subatėlę, 
Malūną, Mikitą, Gyvatarą, Lenciūgėlį, Ru
gučius, Kepurinę ir Kubilą. Už šį gražų pa
sirodymą nepagailėta katučių, o sk. pirm. 
J. Dimša dėkodamas įteikė ir gėlių.

Toliau sekė bendri šokiai ir įprastinis 
pasilinksminimas, kurių metu pravesta 
turtinga ir įdomi loterija.

Minėjimo pelno 10 sv. paskirta Tautos 
Fondui.

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba dė
koja paskaitininkui D. Banaičiui, Man
chesterio jaunimo grupei ir vadovei B. Sna- 
baitienei, kuri suorganizavo ir mancheste- 
riškių ekskursiją, visiems tiems, kurie do
vanojo fantus loterijai ar prisidėjo kitu 
darbu, o taip pat ir gausiems dalyviams.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAX — kovo 22 d., 12 vai., St. Co- 
lumcille bažn.

BRADFORD — kovo 29 d., 12.30 vai. — 
Velykų pamaldos su solo giesmėmis.

STOKE-ON-TRENTAS — kovo 22 d„ 12.15 
vai., Tunstall. Iš vakaro ir sekmadienį 
parapijiečių lankymas.

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

NOTTINGHAM — Did. Ketvirtadienį, ko
vo 26 d.. 7 vai. vak., Did. Penktadienį 3 
vai. po pietų, Did. šeštadienį 8 vai. vak.. 
Velykų I d. Prisikėlimas 11.15 vai. ir Ve
lykų H d. 11.15 vai. Visos pamaldos vyks
ta židinyje.

WOLVERHAMPTON — Velykų I d.. 11 v., 
St. John's Sq.. Convent of Mercy.

BIRMINGHAM — Velykų II d„ 11 val., 19 
Park Rd.. Moseley.

COVENTRY — balandžio 5 d„ 12.45 val.. 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAM — balandžio 5 d.. 11.15 v„ 
Židinyje.

LIETUVIŲ SODYBOJE — kovo 22 d.. 5 v.

KELIONĖ Į TORONTĄ

Latvių Tautinė Taryba užsakė du lėktu
vus keliauti į šią vasarą Toronte, Kanado
je. ruošiamąjį latvių dainų festivalį.

Pirmasis lėktuvas, išvykstąs dviems sa
vaitėms, išskrenda iš Londono aerodromo 
ketvirtadienį, birželio 25 d., ir grįžta tre
čiadienį, liepos 8 d. Antrasis lėktuvas, 
vykstantiems trims savaitėms, išskrenda 
sekmadienį, birželio 28 d., grįžta antradie
nį, liepos 21 d.

Kelionės kaina į abu galus yra 68 sv. 10 
šil.

Šiuo metu visos vietos 3 savaičių kelio
nei jau yra užpirktos. Dar yra vietų 2 sa
vaičių kelionei.

Prašau kreiptis į Miss M. A. Zarina, 72 
Queenborough Terrace, London, 1V.2. Už
sisakant reikia tuoj įmokėti 10 sv., o liku
sią sumą prieš balandžio 15 d.

PRANCŪZIJA
LIETUVIAI PARYŽIUJE

Kariuomenės šventės proga 1969 m. 
gruodžio 7 d. pamaldose buvo prisiminti ir 
pagerbti lietuvių kariai, savanoriai, parti
zanai, žuvę už Lietuvos laisvę. Po bendrų 
pietų ir pranešimų buvo rodomas filmas iš 
Vasario 16 gimnazijos gyvenimo.

II. Dovilas iš Čikagos sausio 6 d. atvyko 
į Paryžių studijuoti architektūros.

P. Gailius iliustravo H. Nagio poezijos 
rinkinį „Ereliai balti aitvarai“. Knyga iš
leista Čikagoje.

A. J. Greimas, italų Academia dei Lincei 
kviečiamas, balandžio mėnesį praleis su 
žmona Pizos mieste, kur skaitys keletą pa
skaitų (Scuola Normale Superiore). Prieš 
tai. balandžio mėn. pradžioje, jis vyksta į 
Palermo (Sicilijoje) vadovauti tarptauti
niam mitologų ir folklorininkų simpoziu
mui.

Kun. W. Jaškevičius, Fordhamo univer
siteto profesorius, sausio pabaigoje lankėsi 
Paryžiuje ir vasario 1 d. Paryžiaus lietu
viams atlaikė pamaldas už velionės O. Ši
maitės vėlę.

Skulpt. A. Moneys Freres dės Ecoles 
Chretiennes namų Paryžiuje koplyčiai pa
darė altorių. Jis vasario 4-13 d. dalyvavo 
savo kvartalo dailininkų tapybos, skulp
tūros ir grafikos parodoje to kvartalo rotu
šėje.

R. Motiejūnaitė iš Los Angeles sausio 7 
d. atvyko į Paryžių studijuoti prancūzų 
kalbos bei meno ir, įsijungė į mūsų tautinių 
šokių grupę.

V. Noreika, Vilniaus operos solistas, sau
sio mėnesio pradžioje savaitę laiko koncer
tavo Paryžiuje ir prie Paryžiaus, o Pary
žiaus operoje dainavo Vladimirą „Kuni
gaikštyje Igoryje“. Koncertuose jis daina
vo lietuvių liaudies dainas.

Pianistas J. Soriano (B. Monstavičiūtės 
vyras) 1969 m. pabaigoje turėjo rečitalius 
Laon (Aisne) ir Paryžiuje. Sausio 25 d. jo 
rečitalis buvo transliuojamas Paryžiaus 
„France-Culture“ radijo bangomis. Jį paly
dėjo ORTF filharmonijos orkestras. Vasa
rio mėn. jis koncertavo Valencijoje ir Ta- 
narifoje (Ispanijoje).

Adj. Chef. J. Tomkus nuo vasario mėne
sio paskirtas intendantūros viršininku į 
Fontainebleau.

J. Žmuidzinas, Lietuvos generalinis kon
sulas Kanadai Toronte, 1969 m. gruodžio 
mėn. Paryžiaus universiteto teisių fakul- 
te apgynė savo darbą „Commonwealth li- 
tuano-polonais ou 1‘Union de Lublin (As
pects historiques et juridiques)“ ir gavo 
teisių daktaro laipsnį. Gruodžio 7 d. jis da
lyvavo lietuvių pamaldose.

MIRUSIEJI
Sesuo Dionisia (M. Kulikauskaitė), gi

musi 1891 m. balandžio 20 d. Stanuočių 
kaime, Virbalio parapijoje, mirė sausio 16 
d. Le Mans mieste. Vienuolynan įstojo 1932 
m. Paryžiuje pas seseles rue de Picpus.

A. Juknevičiūtė, sulaukusi gilios senat
vės, mirė praėjusių metų pabaigoje Pary
žiuje.

S. Šuklevičius. gimęs 1901 m. balandžio 
27 d. Kaune, mirė 1969 m. gruodžio 30 d. 
Velionis, išėjęs pensijon, gyveno senelių 
namuose Paryžiuje. Palaidotas sausio 2 d.

NORVAIŠOS VOKIETIJOS VARŽYBOSE
Mūsų „Europos Lietuvis“ dar 1968 me

tų vasarą rašė apie Londone studijuojan
čius pramoginių šokių meną kauniečius 
čempionus Jūratę ir Česlovą Norvaišus.

Dabar ta kauniečių pora dalyvavo trijų 
konkursų varžybose, kurias surengė Vaka
rų Vokietija.

Muenchene vykusiose tradicinėse Euro
pos taurės varžybose jie užėmė devintąją 
vietą. Pasirodydama Garmiš Partenkirche- 
ne klasikiniuose šokiuose ir Pfortsheime 
— Lotynų Amerikos šokių konkurse, kau
niečių pora užėmė šeštąsias vietas.

G. VASILIAUSKIENĖ VES CHORĄ
Australijoje gyvenanti dainininkė G. Va

siliauskienė apsiėmė vadovauti Adelaidės 
miesto lietuvių chorui „Lithuania“.

Šis choras veikia jau 20 metų.

VASILIŪNO KONCERTAS
Smuikininkas Izidorius Vasiliūnas, sū

nui talkinant fortepionu, davė savo metinį 
koncertą Bostone, JAV.

Smuikininkas pasirinko tris sonatas: F. 
Schuberto. E. Griego ir 1927 m. gimusio 
lietuvio kompozitoriaus Jono Švedo.

Lietuviams, kurių salėje iš poros šimtų 
koncerto dalyvių buvo tik keliolika, įdo
miausias buvo Jono švedo kūrinys.

Kompozitorius J. Švedas yra lankęs Vil- 
naus konservatoriją, vėliau gilinosi Vokie
tijoje ir kompozicijos studijas užbaigė Či
kagos akademijoje.

TORONTO „DAINA“
Kanadoje. Toronte, veikia lietuvių mo

terų šalpos grupė, pasivadinusi simpatišku 
„Dainos“ vardu.

Šitoji daina jau baigia savo veiklos tre
čiąjį dešimtį metų, ir joje susibūrusios mo
terys stebinančios visuomenę savo didele 
energija ir nepailstamumu.
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