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XXIV metai

PARTIJOS ATSAKO
Jau esame „Europos Lietuvyje“ išsi

spausdinę Britanijos Liberalų partijos va
do J. Thorpe atsakymą ..European Liaison 
Group“ į klausimą, kaip ta partija žiūri j 
Vidurio ir Rytų Europos kraštus, kurie da
bar yra Sov. Sąjungos okupuoti. '

Atsakė ir kitos partijos.
Ligi šiol Britaniją valdžiusios Darbo 

partijos vadas ir ministeris pirmininkas 
Harold Wilson, užimtas rinkimų reikalais, 
pavedė partijos Rytų politiką nušviesti 
sekretoriui Užjūrio kraštams Tom McNal
ly. kuris atsakė šitaip:

„Darbiečių vyriausybės politika vidurio 
ir rytų Europos reikalu yra buvusi parem
ta siekimu pagerinti santykius su vidurio 
ir rytų Europos kraštų vyriausybėmis. To
kio tikslo siektina dėl šių dviejų pagrindi
nių priežasčių. Pirma — kad būtų pagaliau 
pašalinta visą ketvirtį amžiaus virš mūši) 
visų kabojusi košmariška atominio susinai
kinimo grėsmė, o antra — kad toje srityje 
atslūgtų įtempimas, kas leistų pasiekti 
„atoslūgio“ toje srityje vyraujančiose so
cialinėse santvarkose.

„Pamokos laisvės ir demokratijos sieku
sių sąjūdžių rytų Vokietijoje 1953 m„ Len
kijoje ir Vengrijoje 1956 m. ir Čekoslova
kijoje 1968 m. reiškia ne tai, kad tie sąjū
džiai yra būtinai pasmerkti žūti, bet tai, 
kad tokie sąjūdžiai vėl kils ir gal net pa
čioje Sov. Sąjungoje.

„Tačiau reikia neužmiršti, kad vakarie
tiškosios demokratijos nieko negali pada
ryti tokiems sąjūdžiams paskatinti. Toks

ėjimas gal baigtųsi karu, kurio mes sten
giamės išvengti. Taip pat neturi būti daro
mas! prielaida, kad tautos, kurios stengia
si reformuoti savo visuomenę, būtinai nori 
pereiti į parlamentarinę demokratiją, da
bartinių sąlygų vietoj įsivesti mišrią eko
nomiją. Apie šitai tikrai negalvojo Dubče- 
kas ir jo draugai Čekoslovakijoje 1968 m.

„Dėl to darbiečių vyriausybė pasiryžusi 
ir toliau megzti ryšius, kiek tik daugiausia 
galima, nes tik per ryšius su tenykštėmis 
vyriausybėmis gali būti pašalintas Europo
je įtempimas, tiek ilgai laikęs užšaldęs pa
dėtį, ir leista rytų Europoje istorijai tęsti 
savo darbą“.

Gali būti, kad vėliau dar pasisakys ir H. 
Wilson as.

Konservatorių atsakymas atėjo iš dviejų 
šaltinių.

Pats konservatorių vadas Edward Heath 
taip atrašė:

„Konservatorių partija neužmiršta ir ne
užmirš likimo tų Europos tautų ir kraštų, 
kurie yra sovietų okupuoti ir kontroliuoja
mi. Mes tikime, kad komunizmas iš esmės 
nesuderinamas su teisėmis ir laisvėmis, 
kuriomis privalėtų naudotis kiekvienas 
žmogus.

„Čekoslovakijos užpuolimas ir po to se
kusi Brežnevo doktrina aiškiai rodo, kad 
Sov. Sąjunga kraštutiniu atveju yra pasi
ryžusi naudotis nuožmia jėga išlaikyti sa
vo imperijai Rytų Europoje. Tokiam domi
navimui jėga gali būti atsakyta tik jėga, o

NATO teisingai siekia sulaikyti, bet ne ka
riauti.

„Mes netikime, kad Rytų Europos kraš
tai prieš jų valią gali būti visada laikomi 
užimti. Tai yra nepriklausomos ir ryžtin
gos tautos, ir yra sveikintinų įrodymų, kad 
jos pasiryžusios laimėti daugiau laisvės. 
Konservatorių partija, suprantama, su di
dele simpatija seka kovą tų. kurie nori nu
simesti priespaudą“.

Antras Konservatorių partijos pasisaky
mas gautas iš sir Alec Douglas Home, bu
vusio Britanijos ministerio pirmininko ir 
užsienių reikalų ministerio. Jis rašo:

„Mums rūpi bendradarbiauti su Sov. Są
junga, bet maža tėra ženklų, kad tos pa
stangos susilauktų geresnių sąlygų,

„Mes neužmirštame, kad šiame krašte 
yra 250.000 pabėgėlių nuo tironijos, kurie 
yra gyvi komunistinės diktatūros teroro 
liudininkai.

„Mes tikime, kad vieną dieną jie ii- jų tė
vynės vėl džiaugsis nepriklausomybe, lais
ve ir taika“.

MIRĖ MINISTERIS GIRDVAINIS
Birželio 15 <1. Romoje mirė min. Stasys 

Girdvainis, kuris nuo 1939 metų ėjo jgal. 
ministerio pareigas prie šv. Sosto.

KARDINOLO HEENANO SVEIKINIMAS
Praeitame „Europos Lietuvio“ numeryje 

išspausdinome reportažų apie birželio 13 
d. Londone, St. Martin in-the- Fields baž
nyčioje, Baltų Tarybos suruoštąsias pa
maldas komunistinėms aukoms pagerbti ir 
už jas pasimelsti. Aprašyme buvo pasaky
ta, kad kanauninkas J. Longstaff bažny
čioje perskaitė Westminsterio arkivyskupo 
kardinolo Heenano laišką.

Kardinolo laiško tekstas yra toks:
„Tamsiausiomis antrojo pasaulinio karo 

dienomis Baltijos valstybių piliečius ap
ėmė neviltis. Jie pajuto, kad nuo jų pasi
traukė visi jų draugai. Net ir Britų vyriau

sybė išbraukė jų ministerius iš oficialiojo 
sąrašo — ji) pavardes padarė lyg nesamo
mis.

„Tuo metu aš dažnai susitikdavau su 
Baltijos tautų vadais. Manyje išliko jiems 
tie patys prisirišimas ir pasigėrėjimas. Te
gu Dievas laimina ir globoja juos“.

LIETUVA PRISIDĖJO
Birželio 8 d„ Popiežiaus Pauliaus VI 

penkiasdešimt metų kunigystės sukakties 
proga, diplomatinis korpusas, akredituotas 
prie Šv. Sosto, iškilmingoje audiencijoje, 
kurioje Lietuvai atstovavo Stasys Lozorai
tis jr„ įteikė Šv. Tėvui dovaną.

Korpuso dekanas. Kubos ambasadorius, 
savo kalboje išvardijo visas valstybes, pri
sidėjusias prie dovanos, jų tarpe ir Lietu
vą.

Minėtą dovaną sudarė piniginė auka, 
skirta vieno kunigo mokslo stipendijai.

SEPTYNIOS dienos
LAIMĖJO KONSERVATORIAI

Britanijos parlamento rinkimus laimėjo 
konservatorių partija, ir jos vadas Eduar
das Heathas sudarė savo vyriausybę.

Naujosios vyriausybės žymesni ministe
rial: užsienių reikalų — Douglas-Home, 

vidaus reikalų — Maudlingas, finansų — 
Macleodas, krašto apsaugos — lordas Car- 
ringtonas.

Vyriausybinės partijos dauguma prieš 
darbiečius ir visas kitas partijas yra 33 
vietos.

Tarpusavio mūšiai Jordane
Jordano sostinėje Amane visą savaitę 

vyko mūšiai tarp vyriausybės karinių da
linių ir palestiniečių partizanų. Palestinie
čiai net buvo užėmę kai kurias miesto da
lis. Buvo apšaudytas ir per miestą važiavu
sio karaliaus Huseino automobilis.

Palestiniečiai, kurių daug yra krašte, ne
patenkinti karaliaus politika varžyti jų 
partizanus, puldinėjančius Izraelį. Pasiek
ta paliaubų, kai karalius sutiko pašalinti 
savo kariuomenės štabo viršininką ir divi
zijos vadą.

Tada buvo dar sukilusi dalis Jordano ka
riuomenės, nepatenkinta vadų atleidimu.

Britanija be laikraščių
Dėl spaustuvių darbininkų streiko Bri

tanija birželio 10-13 dienomis neturėjo 
laikraščių.

40 už ambasadorių
Brazilijoje politiniai teroristai pagrobė 

Vokietijos ambasadorių. Už jo paleidimą 
pareikalauta paleisti 40 politinių kalinių.

Prezidentas sutiko patenkinti reikalavi
mą.

Vorsteris keliauja
Pietų Afrikos ministeris pirmininkas 

Vorsteris atvažiavo į Europą, norėdamas 
bandyti čia surasti sau draugų, kad jo 
kraštas pasaulyje nebebūti) taip išjungia
mas iš visur dėl vadinamosios aparteido 
politikos.

Aplankė Lisaboną, Madridą, Paryžių.

Prieita sutarimo
Po ilgesnių pasitarimu tarp Vakarų Vo

kietijos ir Lenkijos prieita nusistatymo, 
kad Oderio-Neissės liniją reikia pripažinti 
kaip Lenkijos vakarinę sieną.

Kaip žinia, po karo iš Lenkijai iki tos li
nijos priskirtųjų žemių buvo ištremti mili
jonai žmonių.

Prieš Brandto politiką
Vakarų Vokietijos rinkimuose į atskirų 

sričių parlamentus smarkiai pralaimėjo so
cialdemokratai ir laisvieji demokratai, tai
gi abi partijos, kurios sudaro krašto vy
riausybę.

Spėjama, kad j tą pralaimėjimą įtakos 
turėjo kanclerio Brandto Rytų politika.

Gina Rytų politiką
V. Vokietijos kancleris Brandtas opozici

jai parlamente siūlė pasistengti suprasti 
realią padėtį Rytų Europoje ir nesipriešin

ti jo vedamąja! politikai.
Ligšiolinė politika buvusi paremta tuo 

entuziazmu, kai Rytų Vokietijoje 1953 m. 
prasiveržė sukilimas ir buvo pradėta gal
voti, kad bus galima Vokietijai apsijungti, 
'bet netrukus paaiškėjo, kad taip nevyksta 
reikalai.

Ceilonas — respublika
Bandaranaikės vadovaujama naujoji Cei- 

lono vyriausybė, j kurios koaliciją įeina 
trockistai ir komunistai, numato kraštą 
paskelbti respublika. Respublikoje būsian
ti įgyvendinta socialistinė demokratija.

Vyriausybė nacionalizuosianti bankus ir 
prekybą, nebepalaikysianti santykių su Iz
raeliu, kol jis nepasitrauks iš arabų žemių, 
pripažinsi anti provizorinę Vietcongo (ko
munistinę) vyriausybę Pietį) Vietname ir 
užmegs i anti diplomatinius santykius su 
Rytų Vokietija, Šiaurės Korėja ir Šiaurės 
Vietnamu.

Ceausescu Prancūzijoje
Rumunijos prez. Ceausescu pirmą kartą 

lankėsi Prancūzijoje tartis dėl politinių, 
prekybinių ir kultūrinių ryšių.

Ta proga jis yra pareiškęs, kad Europos 
saugumo konferencijos darbas gal sudary
siąs sąlygas Rytams sueiti su Vakarais.

Vanduo atslūgsta
Daugiau kaip mėnesį užsitęsę potvyniai 

Rumunijoje pradeda atslūgti, nors dar yra 
vandens apsemtų miestų ir kaimų Duno
jaus ir kitų upių rajonuose.

Potvynių metu žuvo daugiau kaip 200 
žmonių, vanduo nusiaubė didžiulius plotus 
ariamos žemės.

Dvasinis žudymas
Maskvoje platinamas rašytojo Aleksand

ro Solženicino pasirašytas atsišaukimas - 
protestas dėl mokslininko Medvedevo už
darymo beprotnamin.

Režimo kritikų uždarymas beprotnamin. 
kaip sakoma atsišaukime, yra dvasinis žu
dymas. baisesnis už dujų kameras, nes il
giau tęsiasi, o jie vis tiek yra ten paskirti 
mirti.

Trumparegiška galvoti, kad visada gali
ma gyventi remiantis vien tik jėga, sako 
rašytojas.

Protestas padėjo
Sovietų mokslininkas Medvedevas buvo 

paleistas iš beprotnamio, kurin jis neseniai 
buvo uždarytas, kaip spėjama, už slaptai 
platinamą jo parašytą knygą, kritikuojan
čią Sov. Sąjungos trukdymą savo moksli
ninkams bendradarbiauti su užsieniais.

Mokslininkai ir rašytojai ne tik protestą 
pareiškė dėl jo suėmimo, bet atitinkamus 
ministerius ir pareigūnus paprašė pasiaiš
kinti.

Mirė A. Kerenskis
Niujorke, JAV. mirė 89 m. amžiaus Alek

sandras Kerenskis, po 1917 m. revoliucijos 
buvęs Rusijos demokratinės vyriausybės 
galva.

JAUNIMO SEMINARAS
Vliko rengtas Jaunimo seminaras įvyko 

Čikagoje birželio 6-7 dienomis Jaunimo 
centre. Birželio 6 d. dr. J. Puzinas. Vliko 
Valdybos narys, kalbėjo apie padėtį oku
puotoje Lietuvoje, dr. S. Bačkis, Lietuvos 
Atstovybės Vašingtone patarėjas, apie 
„tarptautinį Lietuvos statusą ir diplomati
nę tarnybą“, prof. M. Mackevičiaus prane
šimo tema buvo: „Lietuvos nepriklausomy
bės poveikis valstybingumo sąmonei“, o R. 
Kezys, Vliko Valdybos narys jaunimo rei
kalams, kalbėjo apie jaunimą Lietuvos 
laisvinimo organizacijoje.

Birželio 7 d. buvo Vliko pirmininko dr. 
J. K. Valiūno pranešimas apie „Lietuvos 
laisvinimą ir santykius su pavergtąja Lie
tuva“. Tą pačią dieną Vlikas surengė ir lie
tuvių spaudos, radijo bei televizijos atsto
vų konferenciją.

Seminaro dalyvių skaičius svyravo tarp 
50 ir 150. Tiek seminare buvę pranešimai, 
tiek gausūs jo dalyvių pasisakymai liudijo: 
seminaras buvo turtingas mintimis bei pa
siūlytomis išvadomis. Buvo išreikštas pa
geidavimas, kad tokie jaunimo seminarai 
būtų rengiami dažniau ir įvairiose vieto
se.

Diskusijos buvo gausios bei gyvos po 
kiekvieno pranešimo, o ypač daug klausy
tojų bei pasisakymų sukėlė dr. J. K. Va
liūno paskaita, juo labiau, kad Vliko pir
mininkas joje iškėlė jautrius, svarbius 
klausimus.

Spaudos konferencijoje birželio 7 d. da
lyvavo apie 25 lietuvių spaudos, radijo ir 
televizijos atstovai. Atvyko ir dalis svečių: 
ALT pirmininkas inž. E. Bartkus, JAV 
Liet. Bendruomenės valdybos pirm. inž. B. 
Nainys ir kt. Spaudos konferencijos ben
dras bruožas — vieningas Vliko ir spau
dos bei kitų atstovų sutarimas.

Konferenciją vedė Vliko narys R. Kezys. 
Pagrindinį žodį tarė Vliko pirm. dr. J. K. 
Valiūnas, dalyviams detaliai pranešęs apie 
naująją Vliko radijo Valandėlę lietuvių 
kalba Filipinuose. Skirtą Sibiro lietuviams. 
Po to nuoširdžiai pasidalyta mintimis Lie
tuvos laisvinimo temomis, santykių su Vil
ku ir kt. klausimais. Pranešimą bei pa
skelbtas informacijas papildė Vliko Valdy
bos nariai dr. J. Puzinas ir R. Kezys.

Konferencijoje išsamiai, draugiškai pasi
dalijus mintimis, išryškėjo, kad lietuvių 
spauda jaučia gyvą reikalą bendradarbiau
ti ir talkinti Vilkui. jam nelengvai dirbant 
Lietuvos laisvinimo bare. Vliko valdybos 
nariai po konferencijos jos dalyvius pa
kvietė vaišėms.

Seminaras ir po jo įvykusi spaudos kon
ferencija buvę vertinami Vliko pastango
mis arčiau bendradarbiauti su visuomene 
ir spauda. (ELTA)

Olofui
Ryšium su Švedijos min. pirmininko 

Olof Palme viešnage JAV-se, Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo komitetas pasiuntė 
jam atitinkamą laišką. Jo santrauka Eltos 
išsiuntinėta JAV telegramų agentūroms ir 
laikraščiams. Laiške rašoma:

Tamstos lankymasis JAV-se yra svarbus 
įvairiais atžvilgiais. Viena, šioji viešnagė 
atkreips pasaulio dėmesį į Baltijos sritį ir 
ten gyvenančias tautas, įskaitant Lietuvą, 
Latviją ir Estiją.

Tamstai žinoma, kad tie trys kraštai, pa
žeidus galiojusius nepuolimo susitarimus. 
1940 metais buvo užimti sovietų ginkluotų 
dalinių. Baltijos valstybės. Stalino-Hitlerio 
suokalbio tiesioginėje išdavoje netekusios 
nepriklausomybės, buvo prievarta įjungtos 
į Sov. Sąjungą. Tai buvo imperialistinės 
agresijos veiksmas, kurio daugelis pasau
lio laisvųjų kraštų nelaiko nei teisėtu, nei 
saistančiu tarptautiniu požiūriu.

Sovietų gėdingą žygį liudija apie trys 
šimtai tūkstančių Baltijos pabėgėlių, atsi
dūrusių Vakaruose, jų tarpe nemaža pasi
naudojusių ir švedų svetingumu.

Bet ir antrajam pasauliniam karui pasi
baigus, totalitarinis okupantas tebevykdė 
tokius karo veiksmus, nukreiptus prieš 
Baltijos valstybes, kaip masinius išveži
mus, ginkluotų dalinių panaudojimą prieš 
partizanus-kovotojus ir aiškų genocidą.

Didelei valstybei taikos metu visu savo 
svoriu persekiojant tris mažąsias tautas, 
Lietuva. Latvija ir Estija neteko daugiau 
kaip milijono gyventojų, ir, jei čia priskai- 
tysime nacių teroro aukas, tai minėtų 
kraštų nuostoliai buvo didesni už Vietna
mo gyventojų tuo pačiu tarpsniu patirtuo
sius.

Baltijos kraštų gyventojai šiuo metu te
bėra išnaudojami ūkiškai, žeminami tau
tiškai, jų tautinės kultūros žalojamos, jie 
planingai išsklaidomi tolimuose Sov. Są
jungos plotuose, ir jie metodiniu būdu ru
sinami. Maskva nėra paskelbusi noro pasi
traukti iš Baltijos valstybių, priešingai, ji 
tebepabrėžia pasiryžusi tuose kraštuose, 
kaip neseniai Čekoslovakijoje, pasilikti ne
ribotą laiką.

Leiskite atkreipti dėmesį į kitą Tamstos 
lankymosi požiūrį, būtent, nesutarimą dėl 
švedų vyriausybės laikysenos Vietnamo 
klausimu ir dėl Tamstos dalyvavimo de
monstracijoje prieš JAV-bių karinius žy
gius Vietname. Savo laikyseną aiškinda
mas. Tamsta pabrėžėte rūpestį mažųjų 
kraštų išlikimu bei jų laisvo apsisprendi
mo teise. Toks rūpestis — nepaprastai tei
giamas, tačiau Tamsta neturėtumėt nu
stebti, jei. kitų nuomone, čia nesunku 
įžvelgti prieštaravimą: tamstai morališkai

Palmei
pasipiktinus įvykiais tūkstančių mylių at
stu ir 'tamstai tylint tuo metu, kai kitoje 
Baltijos jūros pusėje tebevyksta aršaus im
perializmo siautėjimas. Geriausias būdas 
tokiam įspūdžiui išsklaidyti būtų Švedi
jos vyriausybės formalus pareiškimas, kad 
ji palaiko Lietuvos. Latvijos ir Estijos lais
vo apsisprendimo teisę ir nepritaria didžio
sios valstybės naudojamoms imperializmo 
priemonėms Baltijos erdvėje. Mes nenori
me tikėti, kad tamsta vieną mastą naudo
jate Vietnamo, o kitą Baltijos valstybių 
klausimu, ir mes sveikintume tamstos pro
testą prieš sovietų tebevykdomą Baltijos 
valstybių okupaciją ir toje srityje vis ryš
kų žmogaus teisių pažeidimą. (ELTA)

RENGIAMAS VEIKALAS APIE 
GENOCIDĄ LIETUVOJE

Vliko pavestas. Lietuvos Tyrimo Institu
tas jau pasirašė sutartį su dviem autoriais, 
kurie pradėjo ruošti studiją apie sovietinį 
ir nacių genocidą Lietuvoje. Knygą suda
rys trys dalys: I. Sovietinis genocidas 1940 
-1941 m„ II. Nacinis genocidas 1941-1944 
m. ir III. Sovietinis genocidas nuo 1944 m.

Jei kas turėtų konkrečios medžiagos, 
prašoma ją siųsti Lietuvos Tyrimo Institu
tui. Knygos išleidimą finansuoja Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, ku
ris tikisi piniginės paramos ir iš lietuvių 
visuomenės. Knyga bus pradėta spausdinti 
anglų kalba 1971 m. pabaigoje. Medžiagą 
ir aukas prašome siųsti šiuo adresu: Lithu
anian Research Institute, 29 West 57th Str„ 
9 Fl. New York N. Y. 10019. (ELTA)

RUPI BAŽNYČIOS KLAUSIMAI
Okup. Lietuvos spauda smalsiai seka 

ypač tuos JAV lietuvių spaudos balsus, ku
riuose keliami katalikų Bažnyčios klausi
mai. Vienas pavyzdys tai „Komj. Tiesoje“ 
(geg. 14 d„ Nr. 93) platokai cituotas „Aidų“ 
žurnale paskelbtasis J. Vaišnoros straips
nis „Bažnyčia, kuriai prieštaraujama“.

Rašinio autorė N. Kaminskaitė savo 
straipsniui pasirinko antraštę „Apie Die
vulio kviečius ir nepatenkintą jaunimą“.

(ELTA)

AUKŠČIAUSIAS VISU TIKSLAS
l Jaunimo seminarą Čikagoje iš New 

Yorko atvykus Vliko pirmininkui dr. J. K. 
Valiūnui ir Valdybos nariams dr. J. Puzi- 
nui ir R. Keziui, seminaro išvakarėse, bir
želio 5 d„ įvyko lietuvių akademikų skau
tų sueiga. Joje garbės svečiu buvo Vliko 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, prelegentu 
Vliko Valdybos narys Romas Kezys. Jo 
pranešimo tema: „Mūsų bendravimo su pa
vergta tauta klausimai". Prelegento kore- 
ferentais buvo J. Damauskas ir dr. T. Re- 
meikis. Diskusijoms vadovavo Br. Kvik
lys.

Sueigoje dalyvavo apie 70 akademikų 
skautų, daugiausia jaunesnio amžiaus. Po 
pranešimo gyvose diskusijose dalyvavo 
apie 15 sueigos dalyvių. Išryškėjo, kad 
bendravimo su tauta klausimas ypač ak
tualus mūsų jaunajai kartai. Sueigos tiks
las buvo nedaryti atitinkamų išvadų, bet 
pasidalyti mintimis tarp Čikagos skautiš
kojo jaunimo ir Vliko Valdybos.

Sueigos dalyviai pripažino, kad Lietuvos 
laisvės kova — aukščiausias visų mūsų 
tikslas. (ELTA)

LIETUVOS ATSTOVO V. BALICKO 
REPREZENTACINĖ VEIKLA

Be kitų darbų, Lietuvos Atstovui tenka 
įvairiomis progomis reprezentuoti Lietuvą. 
Svarbesni šio pobūdžio įvykiai per birželio 
mėnesį yra šie:

Birželio 2 d. Lietuvos Atstovas ir p. Ba- 
lickienė dalyvavo Karalienės suruoštame 
priėmime.

Birželio 6 d. juodu abu dalyvavo Estijos 
Ministerio žmonos Alicijos Tormienės lai
dotuvėse.

Birželio 11 d. Lietuvos Atstovas dalyva
vo priešpiečiuose pas Lordą Inverforth'ą.

Birželio 24 d. Lietuvos Atstovas ir ponia 
Balickienė yra pakviesti j priėmimą, kurį 
ruošia Luksemburgo Ambasadorius ir po
nia Clasen. Luksemburgo Ambasadorius 
yra drauge ir Londono diplomatinio korpu
so dekanas (Londone reziduoja daugiau 
kaip 100 ambasadorių). Lieuvos Atstovas 
dalyvaus šiame priėmime drauge su kitais 
diplomatinių misijų šefais.

Birželio 29 d. Jungtinių Tautų 25 metų 
jubiliejaus proga yra ruošiami iškilmingi 
pietūs ištaigingoje Guildhall. Lietuvos At
stovas su kitais misijų šefais yra pakvies
tas būti šių iškilmingų pietų patronu.

LAIKAS NAIKINA APLEISTĄ ROTUŠĘ
Lietuvoje numatoma Kauno Rotušę pa

daryti ištaigingais sutuoktuvių rūmais. Eet 
darbas užsitęsęs, tai Rotušė taip ir stovi 
dar be langų, sienose iškaltos įvairiausio 
didumo angos, kurios traukia į vidų snie
gą, lietų, drėgną orą. šaltis ir karštis be 
gailesčio naikina, kaip sakoma, višką, ką 
sukūrė nagingi ir sumanūs senovės meist
rai. O neseniai Rotušės fligelis smarkiai 
įskilo.

MONOGRAFIJA APIE ŠOKĖJĄ
Lietuvoje L. Motiejūnaitė parašė mono

grafiją apie lietuviško baleto veteranę M. 
Juozapaitytę.

Tai yra pirmoji lietuviška monografija 
apie baleto artistę.
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LITUANISTIKOS DARBAI
Lituanistikos Institutas JAV yra lietu

vių mokslo žmonių institucija, kurios pir
maeilis tikslas — tyrinėti lietuviškus rei
kalus. Atskiri jo nariai savo darbus spaus
dina ten. kur jiems patogiau ir prieina- 
miau, bet Institutas turi ir savo leidinį Li
tuanistikos darbai, kurio neseniai yra iš
ėjęs II tomas (išleistas Čikagoje 1969 m., 
redaguotas Jono Balio, 186 psl., kaina 2.50 
dol).

Pagrindiniai to „Lituanistikos darbų" II 
tomo autoriai yra 4: V. Gidžiūnas, P. Rėk
laitis, J. Balys ir K. Škirpa.

Viktoras Gidžiūnas, dr., O. F. M., istori
kas, šičia duoda darbą „Žemaičių byla

LIETUVA TARP 1914 M. RUGSĖJO 1 IR 
1917 M. GRUODŽIO 31 
MYKOLO ROEMERIO

SLAPTAS MEMORIALAS 1915 M.
Paryžiuje išeinančiuose lenkų „Zeszyty 

Historyczne“ (Istoriniai sąsiuviniai) š. m. 
septynioliktame numeryje istorikas Wiktor 
Sukienniicki apžvalginiame straipsnyje 
„Lenkija ir Lietuva“ ištisai perspausdino 
prof. M. Roemerio slaptą memorialą, rašy
tą lenkams 1915 m.

1927 m. Varšuvon buvo nuvykęs dr. II. 
H. Fisher, tuometinis Hooverio bibliotekos 
Stanforde, Kalifornijoje, direktorius. Jo 
viešnagės metu tūlas Wislowski pasiūlęs 
jam parduoti komplektus periodinių leidi
nių, įvairių atsišaukimų, laikraščių iškar
pų, susirinkimų protokolų nuorašų, rank
raščių, politinių partijų ir privačių veikė
jų memorandumų, rašytų 1915-1919 me
tais.

Kas buvęs tas Wislowski, sunku pasaky
ti, bet, matyt, Pirmojo karo metu domėjo
si jis politiniu gyvenimu ir bus turėjęs ga
limybių prieiti prie anuometinių politinių 
ir visuomeninių veikėjų. Pagal dr. Fisherio 
pasisakymą, 1927 m. Wislowskis buvęs jau 
gana senas žmogus ir „labai reikalingas pi
nigo“. Jis ir atgabenęs į „Bristolio“ viešbu
tį Varšuvoje 11 dėžių su 38 bylomis, kurių 
dalis buvo sutvarkyta. Visą šį rinkinį dr. 
Fisher tada nupirkęs ir persiuntęs į Kali
forniją Stanfordo bibliotekai.

Tarp dokumentų trečioje dėžėje rasta 
byla D1 tokia antrašte: „Lietuva 1914 m. 
rugsėjo 1 iki 1917 gruodžio 31 d.“ Toje by
loje buvo 68 dalykai, daugiausia mašinėle 
rašyti memorandumai apie padėtį Lietuvo
je. Vieni jų buvo rašyti Leono Vasiliausko, 
'kiti M. Roemerio.

„Lietuva karo išvakarėse — slaptas me
morialas 1915 m.“, pasirašytas M. Roeme
rio, išsamiai apibūdina anuometinę politi
nę padėtį Lietuvoje, kuri, kaip W. Sukien- 
nidki pastebi, yra analogiška su padėtimi, 
susidariusia po 1945 metų.

Reikia tikėtis, kad susiras vertėjas ir 
skaitytojams pateiks vertimą šio žymaus 
mūsų -teisininko memorialo, rašyto len
kams prieš 55 metus.

B. D.

BOLŠEVIKU VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE 

1010-1919 METAIS
jų pačių dokumentų šviesoje

Ats. mjr. P. Gudelis
2

[domus suomių pavyzdys. Kai jie pareiškė no
rų visiškai atsiskirti nuo Rusijos, tai 1917 m. liepos 
18 d. prie valdžios atsistojęs ir Rusiją demokratine 
respublika paskelbęs A. Kerenskis nesutiko su jos 
pageidavimu ir pagrasino kitoms tautoms, kad Ru
sijos demokratija turi pakankamai jėgų neleisti joms 
atsiskirti. Tuo jis sukėlė didelį tautų nusivylimą de
mokratine vyriausybe. Tą aplinkybę vėliau labai su
maniai panaudojo netrukus vyriausybę nuvertusieji 
bolševikai (LE XXII t., 374 p.).

Pasitikėdamas savo galingumu. A. Kerenskis 
laiku nepastebėjo jam iš pačių rusų gresiančio pa
vojaus ir nesiėmė jokių priemonių pačioje pradžioje 
sutramdyti Lenino vadovaujamiems bolševikams. 
Pastarieji netrukdomi plėtė savo organizaciją. De
magoginiais pažadais greitai užbaigti karą jie vilio
jo savo pusėn ilgo karo išvargintus karius ir gyven
tojus. Galutinai pasiruošę, 1917 m. lapkričio 7 d. jie 
Petrapilyje suruošė sukilimą, nuvertė Kerenskio vy
riausybę ir išvaikė beposėdžiaujančius Steigiamojo 
susirinkimo atstovus.
Lietuvių bolševikų darbai Rusijoj

Melagingais pažadais bolševikai masino visas 
Rusijos pavergtąsias tautas, žadėdami joms laisvą 
apsisprendimą ligi visiško atsiskyrimo. Tam tikslui 
jie labai anksti pradėjo leisti bolševikinius laikraš
čius įvairių tautų kalbomis. Iš Sibiro tremties sugrį
žęs į Petrapilį, Z. Aleksa-Angarielis, gavęs lėšų, 
1917 m. balandžio 12 d. pradėjo leisti „Tiesą“.

Reikia žinoti, kad lietuviai Rusijoje anksti pra
dėjo leisti įvairių pakraipų laikraščius. 1915 m. tau
tininkai išleido „Lietuvių Balsą“; apie savaitraštį

„Naujoji Lietuva“ (1915. XII. 22) buvo apsijungę 
socialdemokratai ir socialistai liaudininkai. „N. L.“, 
pabrėždama įvykusios revoliucijos reikšmę, kaip 
naujos eros pradžią, 1917 m. kovo 11 d. pradėjo 
naują laikraščio numeraciją. Katalikai nuo 1916 m. 
rugsėjo mėn. leido „Vadą“. Taigi visi lietuviai Ru
sijoje turėjo spaudą pagal savo pažiūras. „Tiesa“, 
kaip pats žodis rodo, kopijavo rusų „Pravdą“. Bet 
bolševizmo šalininkų lietuvių tarpe susirado labai 
maža. Kiek žymesnius buvo galima ant vienos ran
kos pirštų suskaičiuoti. O apie eilinių narių skaičių 
bolševikai neskelbia jokių statistikų. Vargu ar per 
visą savo veikimo laiką Rusijoje jie surinko 
bent 2000 žmonių, t. y. vos vieną nuošimtį 200.000 
ten gyvenusiųjų lietuvių.

Bolševikai susilaukė pagalbos, kai birželio 
mėn. iš JAV emigracijos atskubėjo į Petrapilį V. 
Mickevičius-Kapsukas su palyda — K. Giedriu ir 
K. Kliovu (Gkr. 1969 m. 13 nr.). Pastarasis, 1918 
m. atsiųstas į Lietuvą, atstovavo „sukilusiam prole
tariatui“ Panevėžyje. Kapsukas įėjo į Lietuvos isto
riją kaip Laikinosios revoliucinės Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių vyriausybės galva ir bolševikų va
das. Tačiau iš dabar okupuotoje Lietuvoje spausdi
namų komunistinių raštų galima įsitikinti, kad jis 
buvo toks tikras pasakėčios vadas, kuris tik žiūri į 
šeimininko — ruso akis. Jis ir visi jo šalininkai buvo 
vadovaujami rusų ir tarnavo jiems įrankiu, savo var
du pridengdami pasaulio akyse rusų pastangas pa
grobti Lietuvą. Jų veikloje negalima įžiūrėti nė vie
no žingsnio, kuris nebūtų rusų įkvėptas arba tiesiog 
įsakytas.

Vienas svarbiausių šakinių lietuvių bolševikų

1918-1919 m. veiklos nesėkmingumui įrodyti yra 
1967 m. Vilniuje rusų kalba išleistasis dokumentų 
rinkinys „Kova už tarybų valdžią Lietuvoje 1918- 
1920 metais“. Tačiau jis turi tą trūkumą, kad doku
mentai spausdinami tik pradedant nuo 1918 m. lie
pos 30 d. Tą nepriteklių truputį sumažina J. Mažiu
ko straipsnis, kuriame duodama keletas 1918 m. ge
gužės mėn. Maskvoje išrinktojo Rusų KP lietuvių 
sekcijos centro biuro protokolų.

Pagaliau pavyko surasti ir minimąjį „Komunis
to“ 8 nr. Jš rinkinyje skelbiamųjų dokumentų pasta
bų sužinome, ar naudotasi originalu, jo nuorašu ar
ba vertimu. Matyti, kad bolševikų organizacijose 
dažniausiai būdavo kalbama rusiškai ir jų susiraši
nėjimas taip pat būdavo vykdomas rusų kalba. Tas 
atbaidydavo nuo bolševikų į juos linkstančius, bet 
dar tautinio jausmo nepraradusius lietuvius. Prie 
progos galima pasakyti, kad vėliau pats Kapsukas 
suprato, jog tautinių jausmų nepaisymas yra bolše
vikų taktikos (bet ne daugiau!) klaida. Jis rašo: 
„Tautinis klausimas, į kurį L ir BKP labai mažai te
kreipė domės kovoj dėl sovietų valdžios, ir rusų kal
ba, kuri dažnai buvo vartojama, ypatingai centrali- 
nėse sovietų valdžios įstaigose, vietoj vietinių kalbų, 
taip pat negalėjo neduot neigiamų rezultatų. Tai 
taip pat padėjo kontrrevoliucijai mobilizuot savo jė
gas“ (Kps. L, 216 p.).

Grįždamas prie bolševikų centro biuro aprašy
mo jų spaudoje, turiu pabrėžti, kad tuojau ten aiškė
ja prieštaravimai. Dokumentų rinkinio įžangoje sa
koma, kad Petrapilyje 1917 m. rugsėjo 10 d. buvo 
išrinktas lietuvių sekcijų centro biuras prie rusų bol
ševikų partijos ir kad 1917 m. spalio 10 d. tos parti
jos centro komitetas patvirtino jį. Betgi nei biuro 
narių skaičius, nei jo atstovaujamųjų sekcijų skai
čius, net nė viena pavardė neminima. Rinkinyje ne
randame taip pat jokių užuominų apie Maskvoje 
1918 m. gegužės 26-27 d. d. įvykusią lietuvių bolše
vikų konferencija, nei apie jos išrinktąjį nauja cent
ro biurą. Manau, kad „blizgintojai“ daro tai, norė
dami įrodyti kaip galima ankstyvesnę bolševikų gy
vavimo pradžią. (Brb. 7 p.).

(Bus daugiau)

Konstancos susirinkime (1414-1418)“. Tai 
mūsų istorijos laikotarpis, ties kuriuo dr. 
V. Gidžiūnas, atrodo, pastaruoju metu yra 
sustojęs ir nutaręs jį iš pagrindų išgvilden
ti. Tai yra laikotarpis nesuvestų sąskaitų. 
Žalgirio mūšis baigėsi, kryžiuočiai, kaip 
žinome iš vadovėlinės istorijos, buvo su
mušti, bet reikalas tuo nesibaigė. Iš visų 
pusių ėjo raginimas gelbėti ordiną, o kai 
nebuvo pilnos pergalės, tai Jogaila ir Vy
tautas negalėjo padiktuoti ir visiškų savo 
sąlygų. Taigi Konstancos susirinkime ir 
vyko derybos dėl Žemaičių, ir tą ginčą is
torikas mums čia detaliai ir gvildena.

Vokietijoje gyvenąs dr. Povilas Rėklaitis 
spausdinasi „Lituanistikos darbų“ II tome 
su didelės antraštės darbu „Rytinei Euro
pai tirti dokumentacijos centrai Vokietijos 
Feder. Respublikoje. Jų reikšmė lituanisti
kai“. Autorius pradeda nuo tų senų laikų, 
kai vokiečiai leido žurnalus, skirtus lietu
viškai medžiagai skelbti. Bet toliau savo 
įdomioje apžvalginėje studijoje jis sustoja 
ties kiekvienu Vokietijos miestu ir nurodo, 
kada ir kas buvo pradėta ir daroma lietu
viška tema. Šitaip surinkta medžiaga daro 
įspūdingą vaizdą, nušviesdama vokiečių 
domėjimąsi apskritai Rytų Europos ir spe
cialiai Lietuvos klausimais.

Trumpame, anglų kalba išspausdintame 
darbe „Folklore research in the Baltic 
countries, especially Lithuania, in the So
viet period“ dr. Jonas Balys apžvelgia, kas 
padaryta sovietų okupuotuose mūsų kraš
tuose po pastarojo karo tautosakos srityje.

Pats, tur būt, įdomiausias savo aktualu
mu kiekvienam skaitytojui yra Kazio Škir
pos straipsnis ,;Apie Lietuvių Aktyvistų 
Fronto veiklą“. Kadangi leidinys yra 
mokslinio pobūdžio, labai abejotume, ar K. 
Škirpos straipsniui vieta jame. Nebent ga
lėtume sakyti, kad tai yra istorinė medžia
ga, ypač kad K. Škirpa savo atsiminimus 
čia paremia ir atitinkamais dokumentais. 
Čia išspausdintuose atsiminimų skyriuose 
pradedama pasakoti tuo, kaip vokiečių 
slaptoji policija visur kliudė lietuviams, vis 
įtaigodama, kad nėra ko kelti nepriklauso
mybės reikalavimo, nes galima nieko ne
gauti. Gestapinės taktikos vykdytoju bu
vęs padarytas dr. Pranas Meškauskas-Ger
mantas: jis daręs spaudimą K. Škirpai, 
Lietuvos atstovui Berlyne.

Aišku, visose tokio pobūdžio intrigose 
dalyvavo ir patys aukšti vokiečių pareigū
nai. K. Škirpa pristato skaitytojui tuos 
pareigūnus ir papasakoja, kam lietuvių ir 
kokia proga buvo daromas spaudimas ir 
kas buvo peršama, o taip pat savo, kaip 
ministerio, reagavimą raštais į įvairias 
provokacijas ir žodžiu.

Spausdinamas ir didelis K. Škirpos me
morandumas Vokietijos užsienių reikalų 
ministeriui dėl Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo.

Šio tomo apžvalginėje dalyje pirmuoju 
dalyku išspausdinta dr. D. Krivicko para
šytoji „Lithuania 700 Years“ knygos recen

zija. Recenzijos autorius pasigenda toje ki
tataučiams skirtoje Lietuvos istorijoje 
ypač nepriklausomybės darbo vaisių švie
timo. meno, kultūros, ekonomikos ir kitose 
srityse, duomenų apie gyventojų sudėtį, 
nepriklausomybės kovų gilesnės analizės, 
kad bent būtų aiškiau atidengti anuometi
niai priešų planai. Atskirai iškeliami ne
pritekliai A. Budreokio tai knygai parašy
tųjų skyrių.

Aug. Raginis rašo apie Nidos Knygų 
Klubo leidžiamąsias Pradalges, supažin
dindamas iš viso su tuo leidiniu ir plačiau 
sustodamas ties šeštąja.

Dr. J. Gimbutas supažindina su Lietuvo
je išėjusiu kolektyvo parašytu dviejų tomų 
darbu „Lietuvių liaudies architektūra“ 
Recenzentas tas knygas vertina taip: „Tai 
pirmosios akademinio lygio sintetinės tos 
srities lietuviškos knygos“.

Tomas baigiamas J. Balio sudaryta Bal
tijos kraštų bibliografijų bibliografija, pa
rašyta anglų kalba. Darbas bus tęsiamas.

K. Abr.

LRD VALDYBA
Naujosios LRD valdybos pirmininku iš

rinkąs Leonardas Andriekus, vicepirminin
ku — Algirdas Landsbergis, sekretorium 
— Paulius Jurkus, iždininku — Jurgis Jan
kus. Valdybos nare liko Nelė Mazalaitė. 
Kiek vėliau, Pauliui Jurkui atsisakius, sek
retorium tapo Leonardas Žitkevičius.

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
RŪPESČIAI

Dabartinė valdyba rūpinasi palaikyti ry
šius su kitų tautų rašytojų draugijomis, 
ypač Amerikos ir Pabaltijo. Taip pat ji ti
kisi literatūriniu pagrindu stiprėjančio ry
šio su tėvynėje gyvenančiais rašytojais. 
Suvesti LRD į glaudesnį kontaktą su kita
taučiais rašytojais yra apsiėmęs vicep. Al
girdas Landsbergis. Be to, valdyba sielo
jasi, kad svetimom kalbom leidžiamose en
ciklopedijose ir antologijose būtų skirta 
vietos lietuviams rašytojams. Taipgi val
dybai rūpi, kad lietuvių rašytojų veikalai 
būtų žymiausiose pasaulio bibliotekose.

A. STEPHENS SUKAKTYS
Amerikos lietuvė Alice Stephens (Sala- 

veičikaitė) švenčia 40 metų, kai ji įsteigė 
dainavimo studiją Cicagoje, ir 30 metų, kai 
sudarė moterų ansamblį.

Baigusi Hartfordo konservatoriją (dram, 
sopranas), davė savo rečitalius, taip pat 
dainavo operose ir operetėse pagrindines 
roles. Pagilinusi studijas, pradėjo vadovau
ti chorams ir mokytojauti muzikos kon
servatorijoje. Ilgus metus vadovavo lietu
vių mergaičių chorui, žinomam Alice Step
hens vardu. Šis vienetas turėjo didelį pasi
sekimą lietuvių ir amerikiečių tarpe.

Pokario metais, matydama, kad organi
zuoti vyresniąsias choristes yra sunku, ji 
sudarė naują jaunų lietuvaičių kamerinį 
ansamblį, kuris pasivadino „Aidučių“ var
du.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIETUVIS KONSULAS

Antanas Juršėnas paskirtas Sovietų Ru
sijos konsulu Argentinoje, Buenos Aires 
mieste.

Nauja pirmininkė
JAV Pabaltijo Moterų Tarybos pirmi

ninke išrinkta lietuvė Galia žilionienė.
Praeitais metais Taryba buvo surengusi 

Pabaltijo kraštų liaudies dainų vakarą, jos 
buvusi pirmininkė estė Juerma dalyvavo 
Pavergtųjų Europos Tautų seimo 16 sesi
jos posėdyje. Taryba dar dalyvavo užsie
nio politikos simpoziume, surengtame vals
tybės departamento, taip pat konferencijo
se ir Pabaltijo tautų nepriklausomybės mi
nėjimuose.

DIDŽIAUSIA AUKA
76 m. dzūkas Jonas Krukonis testamen

tu palieka JAV Lietuvių Fondui visą savo 
turtą, kuris siekia daugiau kaip milijoną 
dolerių.

Iš to palikimo dalis kapitalo bus skiria
ma Amerikos Lietuvių Tarybai ir stipendi
joms.

Būdamas 19 m. jaunuolis, J. Krukonis, 
nenorėdamas tarnauti rusų armijoje, iške
liauja į Ameriką laimės ieškoti. Nemokė
damas nei rašyti, nei skaityti, dirbo įvai
rius darbus, o naktimis mokėsi. Pirmą kar
tą pabandęs savo laimę akcijų rinkoje, su- 
sibankrotavo. Bet būdamas atkaklus, nepa
sidavė ir vėl ėmė bandyti laimę biržoje, 
pradėjo jam sektis, tai taip jis ir susikro
vė turto.

Jo auka yra didžiausia JAV Lietuvių 
Fondo istorijoje, ir jis pakeltas pirmuoju 
Lietuvių Fondo garbės nariu.

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS
Balandžio 25-26 d. d. Detroite įvyko 

Amerikos ir Kanados lietuvių šaulių suva
žiavimas. Jame dalyvavo 84 centro valdy
bos ir kuopų atstovai. Be kita ko, suvažia
vime buvo iškelta mintis išleisti Šaulių Są 
jungos įsteigėjo Vlado Putvio raštus.

Naujuoju pirmininku išrinktas Vincas 
Tamošiūnas, o narė Stefa Kaunelienė pa
skirta „Šaulė Tremtyje“ redaktore.

TAUTINIŲ ŠOKIŲ VERTINIMAS
„Dabar išeivijoje tautiniai šokiai yra 

vienas iš svarbiausių ginklų prieš nutautė
jimą. Ir jau 20 su viršum metų, kai mūsų 
jaunimas įvairiuose pasaulio kraštuose re
prezentuoja mūsų puikius stilingus tauti
nius >rūbus ir šokius“.

Taip rašo žurnalistė Emilija Čekienė 
„Dirvoje“, pagerbdama mokytoją Jadvygą 
Matulaitienę, kuri jau 20 metų vadovauja 
New Yorko tautinių šokių grupei.

IŠLEIS F. KIRŠOS RAŠTUS
Naujoji Liet. Rašytojų Draugijos valdy

ba, tęsdama senosios pastangas, sutelks dė
mesį į Fausto Kiršos raštų išleidimą. Sta
sys Santvaras sutiko velionies pomirtinę 

kūrybą suredaguoti iki šio rudens. LRD 
valdybai yra prieinamas Fausto Kiršos pa
likimas jo kūrybai išleisti. Valdyba mie
lai rūpinsis minėtų raštų išleidimu.

Valdybai taip pat brangūs ir visų LRD 
narių raštai. Todėl ji nuoširdžiai skatina 
saugotiną medžiagą siųsti j Pasaulio Lietu
vių Archyvą, kuriame yra specialus sky
rius, tvarkomas Česlovo Grincevičiaus. Ad
resas: 5620 So. Claremont Ave.. Chicago. 
Ill. 60636.

MONOGRAFIJA
„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad 

prieš kelerius metus inž. Vytautas Šliūpas 
buvo atsilankęs į redakciją, rinkdamas me
džiagą savo tėvo aušrininko dr. Jono Šliū
po monografijai leisti.

MIRĖ S. STANIULYTĖ ČERIENĖ-MULKS
JAV, Brooklyne, širdies smūgiu mirė mu

zikė ir visuomenininke Salomėja Staniuty- 
tė Čerienė-Mulks.

Ji buvo Anglijos lietuvaitė, gimusi 1899 
m. Londone.

NAUJAS REDAKTORIUS
Lietuvių Fronto Bičiulių žurnalo „Į Lais

vę“ redagavimą perėmė Juozas Kojelis.

PROPAGANDINIAI ŽENKLIUKAI
Pasaulio lietuvių gydytojų sąjunga lei

džia tam tikrus ant vokų lipinti ženkliu
kus. kurie primins, kad Lietuva tebėra ru
sų okupuota.

KRISTUS MOKYTOJAS
‘Kas jūsų klauso, tas manęs klauso; 
kas jus niekina, mane niekina. O kas 
mane niekina, niekina tą. kurs yra ma
ne siuntęs“ (Luko 10.16)

Kristaus paskelbtos amžinosios tiesos 
yra skirtos visiems žmonėms, tiek moky
tiems, tiek mažamoksliams ir bemoksliams. 
Jos savo paprastumu praturtina ir neišla
vintus protus ir paneria į tiesos gelmes pa
čius stipriausius ir išlavintus protus. Ir to
kį dalyką galėjo padaryti vien tas, kuris ži
no pilną tiesą ir žmogaus ribotumų. Kata
likų tikėjimo pagrindai yra paprastučiai: 
reikia vien Kristaus klausyti ir jo žodį pri
imti. O jis savo gyvenimu, mokslu, dary
tais stebuklais ir savo prisikėlimu iš miru
siųjų įrodė savo dieviškąją visagalybę. Jė
zus Kristus yra tikras Dievas ir tikras 
žmogus.
Teologai

Besiruošiantieji jaunuoliai kunigystėn, 
pabaigę filosofinius mokslus, dar per. šeše
rius metus mokosi teologijos ir gretimų jai 
mokslų. Pasiekusius kunigystės, Bažnyčia 
skatina jaunus kunigus tęsti šventus moks
lus toliau, įsigilinti į juos, pasidaryti žino
vais, specialistais. Katalikų kunigai nesu- 
darinėja savo tikėjimų, beskaitydami šv. 
Raštą, bet laikosi Kristaus paskelbto tiikė- 
jimo.

Įvairios žmogiškosios priežastys atplėšė 
nuo Katalikų Bažnyčios didesnius ar ma
žesnius krikščionių būrius, sudarant nau
jas Bažnyčias, tik jos nėra Kristaus Baž
nyčia.
Atplaišų amžius

Liuteriu tikėjimas prasidėjo 1517 m., kai 
buvęs vienuolis kunigas Martinas Liuteris 
vedė žmoną ir atsiskyrė nuo Katalikų Baž
nyčios.

Anglijos valstybinė Bažnyčia prasidėjo 
1534 m., kai karalius Henrikas VIII, nega
vęs ištuokos nuo teisėtai sudarytos mote
rystės, save paskelbė Bažnyčios galva.

Presbyterijonų Bažnyčią sudarė Jonas 
Knox Škotijoje 1560 m.

Baptistų Bažnyčią sudarė Jonas Smyth 
Amsterdame 1606 m.

Olandijos Reformatų Bažnyčią sugalvo
jo Mykolas Jones New Yorke 1628 m.

Anglijos Bažnyčios atplaiša yra protes
tantai episkopatai. Juos suorganizavo 
Amerikos kolonijose XVII amž. Samuelis 
Seabury.

Kongregacijonalistus įkūrė Olandijoje 
Robert Brown 1582 m.

Metodistus pradėjo du broliai Jonas ir 
Karolis Wesley Anglijoje 1774 m.

Marmonai atsirado 1829 m. Palmyra, 
N. Y. Juos pradėjo Juozas Smith.

Salvation Army įkūrėjas yra William 
Booth Londoniškis 1865 m.

Krikščionys Scientistai veikia nuo 1879 
m. Įkūrėja yra Mrs. Mary Baker Eddy. 
Protestantų įvairių vardų atplaišų yra 
daugiau negu du šimtai. Jų Bažnyčios nė 
ra įkurtos V. Jėzaus. Jos nėra tikros vado
vės išganymam Katalikų Bažnyčia prasi
dėjo apie 33 m. — su V. Jėzaus mirtimi ir 
jo prisikėlimu iš numirusiųjų. Pažinkime 
Jėzaus Kristaus mokslą ir jo laikykimės. 
‘Ne kiekvienas, kurs man sako: Viešpatie. 
Viešpatie! įeis į dangaus karalystę, bet kas 
daro valią mano Tėvo, esančio danguje, 
tas įeis j dangaus karalystę“ (Mato 7,21).

K. A. M.
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Susitikimas Woerishofene
JUBILIEJINIS VOKIETIJOS ATETININKŲ SUVAŽIAVIMAS

J. LUKOŠIUS
Atsisveikinimas

Antroji Sekminių diena — atsisveikini
mas ir grįžimas namo. Iš visų veidų maty
ti, kad jie čia pasiliktų ilgesnį laiką, bet 
laukia darbas. Be to, mūsų liaudies patar
lė moko, kad žuvis ir svečias trečią dieną 
dvokia. 11 vai. 30 min. trys kunigai aukojo 
bendras mišias. Pamokslą pasakė kun. V. 
Damijonaitis. Dar prieš pietus visi skubiai 
dėjosi daiktus, pasiimtus kelionei, nes tuoj 
po pietų, kol autostrada dar neužkimšta iš 
Sekminių išvykų namo grįžtančių automo
bilių, rengėsi išvažiuoti. Atsisveikinimo 
pietūs, nors ir skanūs, bet graudūs. Suva
žiavimo šeimininkas kun. Br. Liubinas dė
koja kun. A. Bungai už pastogę, vaišes ir 
nuoširdumą, prof. Z. Ivinskiui už paskai
tą. simpoziumo pirmininkui ir dalyviams 
už turiningas mintis, mokyt. Tamošaitie
nei už mėgėjiškumo ribas peržengiantį 
linksmavakarį ir meninę programą įteikia
mos gėlės ir visiems jauniesiems jos išpil- 
dytojams, gerosioms virtuvės dvasioms už 
Skanius valgius (įteikiamos dovanos — 
knygos), vysk. Deksniui už pagerbimą su
važiavimo savo dalyvavimu, kuris visus 
palaimino kelionei. O kun. Bunga, užuot 
džiaugęsis, kad po trijų dienų bėgiojimo 
galės ramiai pailsėti, nusisukęs ašaras 
šluostosi, dėkoja visiems už atsilankymą 
ir prašo ateityje neužmiršti jo klebonijos, 
nes jis čia patogiai įsitaisęs ne turtams 
krauti, bet savo tautiečiams patarnauti. 
Prof. dr. Ivinskis dalyvių vardu padėkojo 
kun. Br. Liubinui už suvažiavimo paruoši
mą ir pravedimą.

Sąskrydis baigtas tautos himnu.
Nors visi labai skubėjo, bet pietūs, atsi

sveikinimo kalbos ir fotografavimasis už
truko porą valandų.

Išvažiavus į autostradą, konstatuota, 
kad laiku pasukta į namus. Nors kelias bu
vo pilnas mašinų, bet laisvas — kelionė 
vyko normaliai ir laimingai.

Atgarsiai vokiečių spaudoje

Jubiliejinis Vokietijos ateitininkų suva
žiavimas rado atgarsį ir vokiečių spaudoje. 
„Mindelheimer Zeitung“ gegužės 22 d. išsi7 
spausdino porą suvažiavimo nuotraukų 
(fotografiją su p. p. Duerk, dr. Karveliu, 
vysk. Deksniu, Seitz ir prof. Ivinskiu bei 

iškarpa iš Lenciūgėlio) ir reportažą, pava
dintą „Mažas lietuvių sąskrydis Kneipo 
mieste“. Jame tarp kitko rašoma:

„Ar ‘Ateitis* turi dar ateitį? šitokį klau
simą kėlė sau šiomis dienomis apie 50 lie
tuvių, iš pietų Vokietijos suvažiavusių į 
Bad Woerishofeną paminėti savo organiza
cijos 60-ųjų metinių. Sąskrydžiui, kuriam 
Šv. Ulricho parapijos klebonas kun. Ant. 
Bunga užleido savo kleboniją, vadovavo 
kun. Br. Liubinas, religijos vyr. mokyto

jas vienoje vokiečių gimnazijoje Kaisers- 
lauterne. Liubinas yra optimistas, nes di
delę dalį suvažiavimo dalyvių sudarė jau
nimas. Be to. petys į petį su mažu telkiniu 
Vokietijoje stovi per 3.000 išeivijos lietu
vių, daugiausia JAV-bėse, priklausančių 
šiai organizacijai.

Artimiausias ateitininkų tikslas — kata
likiškoji veikla tarp lietuvių ir turtingo ši
tos mažos Pabaltijo tautos lietuviškumo 
puoselėjimas.

Be vysk. dr. Ant. L. Deksnio. apaštališ
kojo vikaro lietuviams tremtiniams laisvo
je Europoje, gyvenančio Bad Woerishofe
ne. suvažiavime garbės svečiais dar buvo 
dr. Petras Karvelis, laisvoje Lietuvos Res
publikoje du kartus buvęs finansų minis- 
teriu, o dabar general, sekretorius Pabalti
jo Tarybos, kuri tremtyje toliau vykdo sa
vo uždavinį derinti politinę Pabaltijo tau
tų veiklą, ir prof. dr. Zenonas Ivinskis, Ry
tų Europos istorijos dėstytojas Bonnos uni
versitete.

Ministeris ir profesorius paaiškino 
„Ateities" organizacijos kilmę. Pasiprie
šinti prieš paskutiniųjų šimtmečių sąvar
toje Rusijos universitetuose beįsigalintį 
marksizmą ir nihilizmą katalikai studen
tai lietuviai įsijungė į akademinę draugiją, 
kuri buvo įkurta prieš 60 metų. Jie norėjo 
visose gyvenimo srityse praktikuoti krikš
čionišką dvasią. Tuo pat laiku buvo įkurta 
tų pačių tikslų pavasarininkų organizacija 
kaimo jaunimui. Kai Lietuva po pirmojo 
pasaulinio karo tapo nepriklausoma, dau
gelis jos seimo narių buvo ateitininkai. Tai 
draugijai priklausė apie 40% visų Lietuvos 
studentų. Ir tremtyje ateitininkai išlaikė 
savo gyvybę.

Savo pamoksle, pasakytame per pontifi- 
kalines mišias Šv. Ulricho bažnyčioje, 
vysk. Deksnys kalbėjo apie Sekmines. Ka
talikų Bažnyčiai davė pradžią Šv. Dvasia. 
Iš jos apaštalai gavo malonę ir drąsą eiti į 
pasaulį ir skelbti išganymo mokslą. Gany
tojas kvietė tremtinius lietuvius tą dieną 
pasisemti drąsos vykdymui uždavinių, ku
riuos iškėlė jų organizacija.

Per folkloro vakarą vyr. mokyt. Liubi
nas pasveikino Šv. Ulricho parapijos komi
teto pirmininką Emil Duerk, bažnyčios 
maršalką Hans Seitz ir katalikiškojo jau
nimo delegaciją. Programa buvo tokia 
marga, kaip ir puikaus rankų darbo drabu
žiai. Buvo skaitoma ir deklamuojama, įter
piant liūdnokas dainas ir partizanų dai
nas. gimusias sovietų okupacijoje ir pa
siekusias Vakarus. Jų priešingybė buvo 
tautiniai šokiai, persunkti sąmojumi ir 
gyvenimo džiaugsmu.

Dainininkai ir šokėjai buvo atvykę iš 
Lietuvių gimnazijos Huettenfelde. kur jie 
lietuvių ir vokiečių mokytoji! mokomi iki 
brandos atestato gavimo. Toje privačioje

gimnazijoje abi kalbos turi lygias teises. 
Priešingai vokiečių mokykloms, lietuviai 
nesiskundžia stoka erdvės ir perpildytomis 
klasėmis. Toks yra tremties likimas.

Vokiečių žiūrovams buvo įdomus lietu
vių kalbos skambesys. Tai indogermanų 
kalba. Senieji prūsai, kurie nebuvo jokie 
germanai, latviai ir lietuviai sudaro vieną 
kalbinę šeimą, žodžiai labai primena seną
ją graikų kalbą. Lietuviai neneigia savo 
giminystės su helenais.

Pabaigoje kalbėjo Emil Duerk. Jis padė
kojo už pakvietimą ir išgyrė miesto klebo
no lietuvio Bungos veiklą jaunoje vokie
čių parapijoje. „Geresnio kunigo mes ir ne
norime gauti", sakė jis. Šv. Ulricho parapi
ja didžiuojasi, kad savo kaimynystėje turi 
lietuvių centrą su vyskupo būstine. Dar 
trūksta parapijos centro su atitinkamomis 
patalpomis. Emil Duerk neužmiršo primin
ti. kad Bažnyčios aikštei duotas Lietuvos 
aikštės vardas, kuo miesto valdyba išreiš
kė daugiau, negu tik palankų mostą.

Po meninės programos vokiečių ir lietu
vių jaunimas šoko kartu: jie vieni kitus 
gerai suprato“, rašo vokiečių laikraštis 
„Mindelheimer Zeitung".

LIETUVOJE

MASINOS TIKRINA SVEIKATA
Kas nebetiki daktarais, o nori pasitik

rint. ar jis sveikas ir ar nėr prasidėjusi ko
kia nors dar nematoma liga, pasirodo, da
bar gali kreitis per savo gydytojus j Bri
tish United Provident Association. Webb 
House, 210 Pentonville Road. Ixmdon W. I 
ar į Cavendish Biomedical Centrų.

Taip pat toks centras įsteigtas ir Presto-

SUSITIKIMAS VILNIUJE
Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 

komitete Vilniuje grupė užsienio kraštų fi
lologų susitiko su Lietuvos kalbininkais, li
teratūros mokslininkai“ ir žurnalistais.

Susitikime dalyvavo mokslininkai M. 
Čalykovas (Bulgarija), prof. V. Jaskievi- 
čius (JAV), universiteto aspirantas H. Rin- 
kolnas (Norvegija) ir univ. doc. J. P. I.o- 
cheris (Šveicarija).

Svečiai papasakojo apie naujuosius dar
bus baltistikos srityje, kurie atliekami jų 
kraštuose.

T. TILVYČIUI PAGERBTI
Lietuvos ministrų taryba nutarė nese

niai mirusiam poetui Teofiliui Tilvyčiui 
ant kapo pastatyti paminklą Vilniaus An
takalnio kapinėse ir prikabinti memoriali
nę lentą prie namo Vilniuje, kuriame pas
kutiniais metais jis gyveno. Taip pat Ute
nos pirmąją vidurinę mokyklą nutarta pa
vadinti jo vardu ir poeto gimtinėje Tau
ragnuose įrengti memorialinį kambarį.

GREITI DARBININKAI
„Tiesa" rašo, kad daugiau kaip 9 tūks

tančiai Vilniaus pramonės darbininkų, 
lenktyniaudami V. Ixtnino jubiliejaus gar
bei, užbaigė numatytąjį 1970 metų darbą 
ir pradėjo dirbti 1971 metų sąskaitom

Apie tai buvo kalbama birželio 3 d. XI 
komunistų partijos plenume Vilniaus mies
to partijos komiteto sekr. G.Simenenkos.

Plenumas įpareigojo pramonių partines 
organizacijas dar daugiau suintensyvinti 
darbininkų darbo gamybą ir našumą.

Plenume dalyvavo Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto pramonės ir 
transporto skyriaus vedėjas J. Cemikovas.

ŽEMES ŪKIO LITERATŪRA
Vilniaus „Tiesa" rašo, kad Lietuvos že

mės ūkyje dirba daugiau kaip 25 tūkstan
čiai traktorininkų ir kombainininkų. 12 
tuksi, vairuotojų. 10 tūkst. agronomų, apie 
puspenkto tūkst. zootechnikų.

Jiems ir kitiems žemės darbuotojams 
esančios reikalingos geros knygos, kurios 
pagelbėti) geriau išdirbti žemę.

Nors „Minties" leidykla išleidžianti ir 
gerų informacinių knygų, bet kai kurios 
sunkiai suprantamos kolūkiečiams. Dėl (o 
„Minties" leidykla, kuri anksčiau kasmet 
išleisdavo 40-50 tam reikalui knygų. įskai
tant ir vadovėlius. nutarė šįmet išleisti tik 
17 knygų žemės ūkio reikalams, iš jų 10 
vadovėlių.

20 DIENU l’O LIETUVA
Iš „Tiesos" sužinome, kad Birštone vilos- 

vasarnamiai „Birutė", Žibutė" ir „Pilaitė" 
atremontuotos ir paruoštos turistams iš vi
sų sovietinių respublikų kampelių pailsėti 
ir paatostogauti.

Be to. šiais metais pradės veikti naujas 
maršrutas „Po Lietuvą“. Maršruto pradžia 
— Ignalinos turistinė bazė, paskui Trakai, 
Birštonas. Palanga. Kelionė truks 20 dienų.

ne.
Visus patikrinimus atlieka ne daktarai, 

bet technikai specialiomis mašinomis.
Pirmiausia mašina reikalauja pacientą 

pasakyti savo buvusių ligų istorijas. Pa
cientas atsako paspausdamas atitinkamus 
mygtukus.

Po to tikrinami klausa, regėjimas, krau
jas, kraujo spaudimas, daroma elektrokar
diograma. peršviečiami plaučiai ir vidu
riai. matuojami aukštis, svoris, tiriami 
kvėpavimas, šlapumas.

Moterims vykdomi dar ir ginekologiniai 
tyrimai.

Visas šitas mašinų darbas kainuoja pa
cientui 25 svarai, bet jei esi tos organiza
cijos narys (PUPA), gali gauti 3 svarus 
nuolaidos.

EUROPOS LIETUVIU KAT. KUNIGU

STUDIJŲ DIENOS
r*

Rašo; Kun. Bronius Liubinas

ŠALIA
Atvirai pasakysiu, vien tik kasdiene 

duona gyventi negaliu, ir vadinkite tai, jei 
norite, filosofija, kuri kvepia pageltusių 
lapų kvapu.

Paklaustas prie baro, kaip laikausi (ki
toje vietoje retai susitinkame), „Aparatas 
dar dirba, ir balzamo lašų dar galiu priim
ti“, linksmai atsakau. O iš kur tų lašų pa
imti ir ką tas aparatas virškina, tai jau 
mano vieno asmeniškas reikalas. Niekas į 
tai nesikiša, ir niekas tuo nesirūpina. Kili
mėlius katėms ir šunims prigulti turiu iš
austi be jokių korektūros klaidų. Priešin
gai, grąžins vilko bilietą, ir eik! O kur eiti? 
Ponia Nida nepriims. Pasakys, vyruti, ta
vo piršteliai jau, kaip Katiliškio medkir- 
čio-zimagoro, surambėję, taigi ieškokis ki
tos skylės.

CIKLOMATAS — NAUJIENA
Balandžio mėn. „Švyturyje" rašoma, kad 

Čekoslovakijoj išrasta nauja sintetinė me
džiaga ciklomatas, kuris yra saldesnis už 
cukrų ir neturi aštraus skonio, kaip sacha
rinas. Tas ciklomatas esąs visai nepavo
jingas žmogaus kūno sistemai. Jis būsiąs 
vartojamas vaistų gamyboje.

Kaip žinome, ciklomatas buvo uždraus
tas vartoti jau pernai JAV ir nuo sausio 
mėn. Did. Britanijoje, kaip žalingas žmo
gui. Po to jį uždraudė ir kitos valstybės.

KASDIENĖS DUONOS
Is NAMU

Visa tai patvirtina mano teigimų, kad 
kasdiene duona aš turiu pasirūpinti. Į tą 
duoną dar reikia įskaityti namuko stogą, 
kad nevarvėtų, paukštukui lesalą ir žuvy
tei džiovintus vabzdelius. Taip pat neatplė
šiamai reikalinga šilimą ir šaltį palaikan
čių dėžių ir įvairių minkštų bei kietų ra
kandų. Prieš čia išvardintus kasdienės 
duonos apsireiškimus didieji veikėjai ir 
auksaburniai pasisako griežtai. — „Žiū
rėk. būk susipratęs, mums reikalinga čia ir 
ten, gyvenk be viso to šlamšto!" — O pa
tys automobiliais važinėja, lėktuvais skrai
do! Bet čia kita tema ir kiti keliai! Ir aš 
pats norėčiau šalia kasdienės duonos pa
sukti! Todėl neišpasakytai malonu, kad ki
ti reikalai žemę sudrebina! Sudrebina tam 
tikrais tarpais, sakytum, kaip mėnulio už

8 procentai
Grynais mokame už investacijas trumpam arba 

neribotam laikui.
Už £1090 sumą investuotojas kas metai gauna 

grynų nuošimčių £80. 0. 0.
Nuošimtis išmokamas kas pusė metų arba sykį 

per metus, taip, kaip investuotojas pagei
dauja.

Sumą iki £100 galima atsiimti kiekvienu mo— 
mentu.
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO.

421 Hackney Rd., London, E. 2. England 
Tel. 01 739 8734, 01 460 2592.

Sudarome testamentus, administruojame nuo
savybes, sutvarkome visus palikimo reikalus. 

Išrūpiname giminėms turtą jei kas mirė nesu
daręs testamento.

Padedame INCOME TAX reikalus sutvarkyti.

temimas. Tikriau pasakius, visokio plauko 
rinkimai ir suvažiavimai. Kiek tada kalbų 
ir rašalo! Paprastas žmogelis kartais nebe
žinai. kur sukti. Susivienijimas — šitas ge
rai, apsijungimas anas, atrodo, būtų ne
blogai. Gerai, kad yra įstatai arba jų pa
keitimai, tada paaiškėja kelio gairės! Bet 
tokie reiškiniai sukrečia žmogelį iš pama
tų. O to ir reikia!

Ir daugybė kitų reiškinių, kaip, sakysim, 
generolų ir ministerių atsiminimai ar jų 
fragmentai. Žiūrėk, visai nedrausmingai 
prieš juos atsistoja grandinis arba žymiai 
aukštesnio laipsnio. Vaidina farsą, o reika
lautų suprasti rimtai. Farsas ir už komedi
ją juokingesnis. Nors, aišku, ir tokių auto
rių raštu civiliokai dabar nebepriima kaip 
statutą. Bet čia jau aukštoji politika, ir 
man netiktų vienu ypu taip toli nusigrūsti. 
Bandysim gerai pasiklausę, kaip tas žemai 
tis: „Kun sakaa. ar mon sakaa?“

Bet vienas dalykas iškilo neatidėlioja
mas! šaltai šiaip ir taip galvojau, galiau
siai nutariau akis prieš akį atsistoti su tais, 
kurie iš viršaus žiūri ir tvarko (aišku, jei 
prie jų prisimušiu). ir iš pagrindų išsiaiš
kinti kalendoriaus reikalą. Ši tema pasida
rė pasiutiškai problematiška. Nuogom ran
kom nedrįsčiau, bet jau turiu ir konkrečių 
pasiūlymų. Pirmas. Vietoje „E. Lietuvio" 
vieną dieną paleisti | nerimstantį svietą 
anketą, kuri gal reikalą išnarpliotų, jei lei
dėjai ir redaktoriai nesusipainiotų anketų 
atsakymus beskaitydami. Antra. Kalendo- ; 
riaus lentelėje nieko nemaliavoti. tik pa- : 
daryti rėmelius. į kuriuos galima būtu 
įsprausti, kas kam patinka. Dar būtų įspū
dingiau prie tų rėmelių pritvirtinti prožek- 
toriuką apšviesti nors ir belzebubo uode
gai rėmeliuose. Aš visados einu už apšvie
timą! Tik jau iš anksto leiskite pareikšti, 
gerbiamieji, nemurzinkime savo emblemos 
šitame visame problematiškame raugale.

Pradžiai pasisakiau. Dabar esu pasiren
gęs vykti šimtus mylių, pasidairyti ir išsi
aiškinti. kas dar galėtų būti šalia kasdie
nės duonos.

A. Bučys

Studijų dienų mintis kilo 1969 m. rude
nį. kai vysk. Antanas L. Deksnys pirmą 
kartą susitiko su Vokietijos lietuviais ku
nigais Romuvoje. Tada buvo pageidauta 
jas daryti tuoj po Velykų Bad Woerishofe
ne. Tačiau aplinkybės taip susiklostė, kad 
teko pakeisti ir laikų ir vietą. Praktiškuo
sius organizavimo darbus atliko Vokietijos 
lietuvių sielovados direktorius prel. dr. Jo
nas Aviža, talkinamas keleto bendrabrolių. 

! Studijoms susirinkta gegužės 27 d. vakare 
i Mainzo vyskupijos rekolekcijų namuose 
Braunshardte. Vakarieniaujant prel. Aviža 
pasveikino atvykusiuosius kunigus ir vys
kupą Deksnį, o 19.30 vai. susirinkta pirma
jam posėdžiui.

Europos lietuvių vyskupas dr. Antanas 
L. Deksnys, kaip suvažiavimo šeimininkas, 
pareiškė džiaugsmą, kad suvažiavo gražus 
būrelis kunigų iš įvairių Europos kraštų. 
Deja, niekas negalėjo atvykti iš Didžiosios 
Britanijos, bet neseniai vyskupui ten tekę 
būti bei posėdžiauti kartu su visais ten dir- 

! bančiais kunigais, tad jų problemas jau 
pažįstąs. Kunigams reikią karts nuo karto 
persvarstyti savo veiklos uždavinius ir me- 

! todus. nes Bažnyčioje vyksta pasikeitimai 
' ir reikia juos pažinti bei prie jų prisitaiky
ti. Taip pat labai svarbu išlaikyti tikroviš
ką žvilgsnį į Lietuvą. Studijų dienoms va
dovauti vysk. Deksnys pakvietė Romos lie
tuvių kunigų Vienybės pirmininką kun. 

j dr. Vytautą Kazlauską, o jam talkininkau- 
i ti — Prancūzijos lietuvių sielovados direk
torių kun. Joną Petrošių. Sekretoriatą su- 

I darė iš Bad Woerishofene ar jo artumoje 
gyvenančių kunigų daktarų Petro Celie- 

! šiauš. Jono Petraičio ir Klemenso Žalalio.
Tą patį vakarą apaštališkasis protonota- 

į ras prel. dr. Ladas Tulaba painformavo 
apie Lietuvos kankinių koplyčią Romoje. 
Jai duotas vardas ..Mater Misericord i ae“ 
— Gailestingumo Motinos koplyčia. Š. m. 
liepos 7 d. ji bus iškilmingai pašventinta, 
tikimasi, kad tai atliks pats šv. Tėvas Po
vilas VI. Po to koncelebruojamos šv. Mi
šios lietuviškai, pagrindiniu celebiantu 
esant kardinolui Antonio Samorė. Jam 
teks pramokti lietuvių kalbos. Po pamaldų 
priėmimas prie šv. Kolumbo viešbučio. La- 

i bai norima, kad čia Vasario 16 gimnazija 
atliktų menišką programą. Tai ne tik iš- 

1 puoštų iškilmes, bet išpopuliarintų ir pa- 
' čią gimnaziją, ypač tuose JAV-bių lietuvių 
sluoksniuose, j kuriuos netrukus bus krei
piamasi. prašant aukų bendrabučio staty
bai. Pramatoma. kad suvažiuos apie 500 
lietuvių iš viso pasaulio. Liepos 8 d. audi
encija pas popiežių, o vėliau priėmimas šv. 
Kazimiero kolegijoje. Liepos 9 d. pasaulio 
lietuvių katalikų steigiamojo seimo posė
dis šv. Kazimiero kolegijoje. Aišku, šalia 
visų oficialiųjų parengimų, bus taip pat 
sudarytos galimybės susipažinti su Romos 
įžymybėmis.

Sekanti diena (kaip ir visos kitos vėles
nės) pradėta visų 20 kunigų ir vyskupo 
bendrai atnašaujamomis šv. Mišiomis loty
niškai. Jų metu pamokslą pasakė vysk. 
Deksnys. Tada sekė paskaitos. Pirmąją lai
kė apašt. proton, prel. dr. Ladas Tulaba 
(Roma). Tema: „Naujieji išeivių sielova
dos nuostatai ir jų pritaikymas mūsų sąly
gose". Prelegentas galėjo kalbėti aiškiai ir 
įtikinančiai, nes pats buvo aktyviai dalyva
vęs tuos nuostatus ruošiant. Dokumentas, 
prasidedąs žodžiais „Migratorum eura“. 
galioja nuo 1969 m. spalio 1 d„ o nuo 1970 
m. kovo 31 d. jis vėl naujai papildytas.

Pradžioje išdėstytos įvairios migracijos 
priežastys: ekonominės, ideologinės, politi-1

nės. Visame pasaulyje yra milijonai išei
vių. Tai turi teigiamybių ir neigiamybių. 
Pagrindinė teigiamybė yra žmonių suartė
jimas j vieną šeimų. įvairių kultūrų susiti
kimas ir susiliejimas į vienų sintezę. Ta
čiau migracija taip pat iššaukia susidūri
mus ir kovas. Reikia žiūrėti, kad visur 
kiekvienam būtų laiduojamos pilnos teisės, 
taip pat teisė į savas tautines vertybes. 
Kiekvienam turi būti leidžiama laisvai kil
notis iš vieno krašto j kitų, tačiau niekas 
negali būti verčiamas tai daryti. Kai iš
vykstama svetur ten įsikurti visiems lai
kams. tai normalu, kad ilgainiui integruo
jamas! gyvenamajame krašte. Bet tremti
niai integruotis neturi būti verčiami. Turi 
būti leidžiama naudoti savo kalba ir laiky
tis savo papročių. Tai ypač galioja sielova
dai.

Išeivių sielovados vykdytojai
1. Vyriausioji institucija nuo šių metų 

kovo 31 d. turi Migracijos komisijos vardų. 
Ji veikia Vatikane prie Vyskupų kongre
gacijos. Komisiją sudaro popiežiaus skirti 
kongregacijų pareigūnai, pirmininku yra 
Vyskupų kongregacijos prefektas (kard. 
Carlo Confalonieri), jam popiežius skiria 
vicepirmininką (vysk. Clarizzio) ir sekreto
rių (mons. Zagon. vengras). Prie komisi
jos bus patarėjai, bet iki šiol dar nėra nė 
vieno paskirto.

2. Atskiruose kraštuose išeivių sielovada 
turi rūpintis vyskupų konferencija, daž
niausiai sudarydama specialią komisijų iš
eivių reikalams. Kur išeivių nėra daug, ga
li pavesti vienam vyskupui.

3. Vyskupijos ribose išeivių sielovada rū
pinasi vietos vyskupas. Jis gali pasiskirti 
specialų generalvikarą išeivių reikalams, 
jei jų yra daug.

4. Kiekviena tautybė turi savo kapelio
nus, o jei kuriame krašte jų yra keletas, 
tai vienas skiriamas delegatu.

Praktikoje, aišku, atsiranda ir nesklan
dumų. Jie išplaukia dalinai iš objektyvių 
priežasčių, kaip pati išsikėlimo drama bei 
priemonių ir jėgų ribotumas. Dalinai ta
čiau nesklandumų šaknys glūdi apsileidi
me. nesupratime ir egoizme tų. kurie turė
tų migrantais rūpintis. Ateiviai dažnai ne
mėgstami. verčiami galimai greičiau integ
ruotis naujajame krašte. Kad išeivių klau
simas liktų gyvas žmonių sąmonėje, pata
riama kasmet švęsti išeivijos dieną.

Atkreiptina dėmesys, kad naujasis do
kumentas išeivių sielovada rūpintis įparei
goja ne tik tų kraštų vyskupus, j kuriuos 
svetimšaliai atvyksta, bet ir vyskupus tų 
kraštų, iš kur jie išvyksta. Abeji sutartinai 
privalo žiūrėti, kad užtektų kunigų kiek
vienai tautybei.

Tobuliausioji išeivių sielovados forma 
yra tautinė parapija: kur jų įsteigti neįma
noma, skiriami kapelionai su klebonų tei
sėmis. Jiems turi būti sudaromos įmano
mos veiklos sąlygos.

Pagaliau prel. Tulaba apžvelgė lietuviš
kosios išeivijos sielovadą. Ir čia esančios 
migrantų rūšys. Vieni išvyko svetur, ten 
ieškodami ekonominės gerovės, kiti yra po
litiniai pabėgėliai ar tremtiniai. Apskritai 
lietuvių sielovada visame laisvajame pa
saulyje esanti organizuota gerai. JAV-bėse 
ir Kanadoje veikia tautinės parapijos. Pie
tų Amerikoje — mišrios teritorinės para
pijos ir misijos. Australijoje ir Europoje — 
sielovados misijos.

(Bus daugiau)
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MOŠŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: po 3 šil. B. 
Narbutis, B. Gailiūnas ir L. Švalkus.

VAŽIUOJANTIEMS J ROMĄ
Vykstantiems į didžiąsias lietuviškas iš

kilmes Romoje žinotina: traukinys iš Lon
dono Victoria stoties į Gatvick aerodromą 
išvyksta liepos 4 d., 13 vai. 36 min„ nuo 15- 
tos arba 16-tos platformos. Pirma nusi
pirkti už 8 šil. traukinio bilietą.

Lėktuvas yra Caledonian Airways Nr. 
CA 221.

Romoje apsistosime: Casa Tra Noi, Via 
Monte del Gallo 113. Roma. Telef. 623.954.

Kilus neaiškumams dėl bilieto ir t. t., 
kreiptis į: Spės Travel Ltd., 131 Victoria 
Street, London, S. W. 1 (prie gelžkelio sto
ties), telef. 01-834-3631.

Smulkesnės žinios yra išsiuntinėtos at
skirai kiekvienam važiuojančiam.

Sėkmingos paruošos ir laimingos, malo
nios kelionės!

Visus sutiksiu Romos Ciampino aerodro
me.

Kun. S. Matulis, M. I. C.

MANCHESTER^
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba liepos 5 d., sekmadienį, 4 vai. p. p., 
Klubo patalpose šaukia pusmetinį visuoti
nį Klubo narių susirinkimą.

Jei nebūtų kvorumo, susirinkimas bus 
atidėtas vienai valandai, o po to pravestas 
neatsižvelgiant narių skaičiaus.

Maloniai prašome visus Klubo narius da
lyvauti.

Klubo Valdyba

PAMINĖTA BIRŽELIO TRAGEDIJA
Birželio 13 d. Manchesterio apylinkės 

lietuviai vėl minėjo anų laikų žiaurų įvykį, 
kuris taip negailestingai palietė Lietuvą ir 
jos vaikus.

Mostono kapinėse prie mūsų jubiliejinio 
paminklo išsirikiavo mūsų organizacijos 
(skautai, ramovėnai, skyrius, klubo nariai) 
su savo vėliavomis.

Katalikų kun. V. Kamaitis atliko religi
nes maldas ir tarė jautrų žodį, evangelikų 
kun. A. Putcė skaitė psalmes, kuriose šau
kiamasi Viešpaties pagalbos, nes žiaurus 
priešas taip neišsakomai kankina taurųjį.

Uždedami gražūs ir vertingi vainikai lie
tuvių bendruomenės vardu. Įspūdį padarė 
visiems estų ir ukrainiečių bendruomenių 
vainikai. Sugiedota Marija, Marija, ir visi 
su liūdesiu ir ašara akyse išvyko į Lietuvių 
Namus, kur minėjimas tęsiamas toliau.

Viešąjį minėjimą atidarė klubo pirm. L. 
Pūras. Jis pakvietė V. Ignaitį skaityti pa
skaitos. Prelegentas nukėlė klausytojus į 
17-18 šimtmečio lietuvių kančias ir baisius 
žiaurumus, kuriuos padarė rusai mūsų tau
tai. Lietuvis nepalūžo amžiais, ištvėrė, ir 
mes turime tęsti kovą dėl lietuvybės ir 
laisvės tėvynei.

Tokio turinio paskaita buvo bene pirma, 
tad susirinkusieji liko labai dėkingi prele
gentui.

Baigiant sugiedota tautos himnas, pavai
šinta svečiai, o visa šimtinė savųjų dalijosi 
įspūdžiais iki vėlumos. Labai gražiai pasi
darbavo organizuojant šį minėjimą koordi-

IEŠKO KOLEKCIJAI PINIGŲ
Užsienietis senų monetų kolekcionierius 

ieško pirkti lietuvių, latvių ir estų nepri
klausomybės meti) monetų. Turintieji pra
šomi parašyti „E. Lietuvis“, Kolektoriui.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDS — birželio 28 d., 3 v. p. p.. Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — liepos 5 d., 12.30 v.
NOTTINGHAM — liepos 12 d.. 12.30 v„ St. 

Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 19 d., 12.30 v.

NOTTINGHAM — birželio 28 d. pamal
dų nebus.

COVENTRY — birželio 28 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth bažnyčioje.

MANCHESTER — birželio 28 d.. 11 vai.
ECCLES — liepos 12 d., 12.15 vai.

************************************************************

MŪSŲ „MOCK-AUCT1ON“ BUS
liepos 11 <1., šeštadienį. Lietuvių Sporto ir 
Socialiniame Klube (345A Victoria Park 
Rd., E. 9).

įėjimas 2 šilingai.
Kas turi daiktų, kuriuos norėtų atgaben

ti į tą aukcioną, prašom susisiekti su J. Al
kiu Lietuvių Namų adresu, telefonas 01- 
727-2470.

nacinio k-to pareigūnas S. Lauruvėnas.
Deja, būta nesklandumų, kurių galima 

buvo išvengti. Nežiūrint to, mes rengėjams 
esame dėkingi.

D. Dainutis

COVENTRY
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 27 d., šeštadienį, 7 vai. vak., lenkų at
sargos karių klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Joninių. Petrinių ir kitų vardinių balių.
Šokiams iki 1 vai. ryto gros geras or

kestras, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12 vai. nakties.

Visus tautiečius iš arti ir toli su drau
gais ir pažįstamais prašom atsilankyti — 
praleisite linksmai laiką artimųjų tarpe.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
SAVIŠALPOS KASOS SUSIRINKIMAS
Liepos 5 d., sekmadienį, 3 vai. p. p., Vy

ties klube šaukiamas SAVIŠALPOS KA
SOS narių SUSIRINKIMAS. Kviečiami da
lyvauti ir tuo reikalu besidomintieji as
menys.

Sav. Kasos Valdyba

BIRMINQHAMAS
NELAIMĖS UŽPUOLĖ MUS

Birminghamo net du lietuvius ištiko ne
laimė.

Trašinskas guli ligoninėje smarkiai su
žalotas. Jis gatvėje buvo suvažinėtas.

J. šateikis taip pat guli ligoninėje jau 
antra savaitė. Jam širdis sunegalavo.

NOTTINGHAM AS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiems, dalyvavu
siems birželio 14 d. pamaldose už mano 
a. a. mamytę

Petronėlę Pipirienę
ir jos paminklo pašventinimo apeigose ka
pinėse. Ypač dėkoju kun. J. Kuzmickiui už 
Šv. Mišių auką bei paminklo pašventinimą, 
kun. A. Gerybai už asistavimą bei Židinio 
patalpas vaišėms, p. p. Rutlandams už di
delę talką ir visiems kuo nors prisidėju- 
siems.

Aldona Struniskienė

VOKIETIJA
NAUJA STUDENTŲ VALDYBA

Vokietijos lietuviai studentai neseniai 
korespondenciniu būdu įvykdė rinkimus į 
savo Sąjungos valdybą. Balsavo 18 studen
tų. Į naują Vaidybą išrinkti S. Boehm'as, 
M. Landas ir P. Nevulis.

MIRUSIEJI
Trūdė Eumbulienė mirė gegužės 1 d. Va

karų Berlyne. Sostinės lietuviai atsisveiki
no su velione Berlin-Wilmensdorfo krema
toriume gegužės 11 d. Urna su pelenais, 
velionės pageidavimu, padėta Pinnebergo 
kapinėse šalia 1952 m. mirusio sūnaus.

Buvo gimusi Labrencaitė 1894 m. vasa
rio 10 d. Labrenciškiuose, Prūsų Lietuvo
je. Eilę metų velionė buvo VLB Berlyno 
apylinkės sekretorė. Tr. Bumbulienė buvo 
skaidrios širdies žmogus ir gera lietuvė.

Hermanas Stepaitis. mažlietuvis, miirė 
gegužės 21 d. Palaidotas gegužės 29 d. M. 
Liuterio kapinėse Eerlin-Tegel. Buvo gi
męs 1882 m. kovo 28 d. Ragainės apylinkė
je, Prūsų Lietuvoje. Stepaitis buvo taurus 
lietuvis, rėmė lietuvišką veiklą, spaudą, 
renginius, buvo VLB Vakarų Berlyno apy
linkės narys nuo jos jsisteigimo. Visą savo 
ilgą amžių buvo paskyręs Mažosios Lietu
vos idealams: jos gyventojų lietuviškumui 
išlaikyti tėviškėje ir išeivijoje. Buvo geras 
Erdmono Simonaičio bičiulis.

T. BUMBLIENĖS LAIDOTUVĖS
T. Bumblienė po sunkios ligos, būdama 

75 m, amžiaus, mirė gegužės 1 d. Berlyne. 
Berlyne liko dar jos sesutė Marija Brakie- 
nė. kuri gyvena senelių namuose.

T. Bumblienė savo tėvynėje buvo žino
ma kaip didelė patriotė. Mažosios Lietuvos

gaičių ansamblis, mokyt. E. Tamošaitienės 
vadovaujamas, pateikė šokių, deklamacijų 
ir dainų pynę. Jos pašoko grakštų šokį val
so ritmu Nemunėlį, greitą bei temperamen
tingą Mikitienę, komiškąjį Lenciūgėlį, Ke
purinę ir naują, pirmą kartą rodomą lėlių 
šokį (Ž. Vilčinskaitė ir R. Žutautaitė).

K. Sutkaitytė padeklamavo B. Audronės 
— Tai tu čia, A. Šaduitytė ir Kr. Sutkaity
tė — Maironio eil. Pirmoji meilė.

Kun. St. Šileikai akordeonu palydint, 
mergaičių ansamblis padainavo Toli už gi
rių leidos saulė, Dainą mamytei, Kaip sau
lutė, Grįšim, grįšim ir Motinėle, pažvelk.

Šokiai, deklamacijos ir dainos klausyto
jų buvo šiltai sutiktos, protarpiais buvo 
sukeltos net audringos ovacijos.

Pirmoji programos dalis baigta tautos 
himnu.

Antroje dalyje R. Palavinskas parodė 
kun. J. Dėdino susuktą filmą apie Vasario 
16 gimnaziją, kuri žiūrovus vaizdingai su
pažindino su gimnazijos aplinka, pastatais, 
klasėmis, su mokiniais, jų pamokomis, lais
valaikiu.

Po programos, grojant šokių kapelai 
„Cosy Trio“, prie gėrimų ir užkandos seni 
ir jauni linksminosi Iki paryčių.

Pagirtini Hageno apylinkės vadovai, kad 
nepraleido progos pasikviesti į savo rengi
nį ir vokiečių žurnalistų, kurie už dėmesį 
atsilygino reportažais poroje dienraščių — 
..Westfalenpost“ ir „Westfaelische Rund
schau“. Pirmasis, painformavęs apie Ha
geno apylinkės lietuvius, apie žymesniuo
sius šventės dalyvius, tarp kitko rašo:

„Marijos kultas ir motinos garbinimas 
Lietuvoje yra ypač giliai įleidę šaknis. Tai 
liudija lietuvių maldos, dainos, eilėraščiai 
ir šokiai, atlikti hageniškiams tautiečiams 
tautiniais drabužiais apsirengusių gimna
zisčių. Be to, dainavo „Baltijos“ kvintetas 
iš Bonnos ir Koelno (turi būti iš Wupper
talio. Red.)“. Toliau reportaže atpasako
ta V. Natkevičiaus paskaita, duota infor
macijų apie gimnaziją, apie lietuvį vysku
pą laisvosios Europos lietuviams, apie lie
tuvių kunigų laišką Maskvos vyriausybei 
ir po to sekusias represalijas, apie šykš
čias lankymosi Lietuvoje galimybes. Re
portažas papuoštas dviem šokančių ir de
klamuojančių gimnazisčių nuotraukomis.

..Westfaelische Rundschau“ išspausdin
tas rašinys panašaus turinio, tik trumpes
nis. (VKV Informacijos)

APYLINKĖS SUSIRINKIMAS
Visuotinis VLB Romuvos apylinkės na

rių susirinkimas įvyko gegužės 25 d. Vasa
rio 16 gimnazijoje. Jį atidarė pirmininkas 
mokyt. Sal. Antanaitis. Pranešė, kad susi
rinkimas teisėtas, nes dalyvauja 17 narių.

Susirinkimo pirmininku išrinktas J. Lu
košius, sekretorium — mokyt. V. Svilas.

Apyl. valdyba pateikė 11 punktų dieno
tvarkę, o susirinkimas papildė ją 12-uoju. 
būtent, praeito susirinkimo protokolo skai
tymu.

Pranešimą apie veiklą padarė pirminin
kas Antanaitis. Trumpu susikaupimu pa
gerbtas beveik prieš metus Alpių kalnuose 
be žinios dingęs Apylinkės valdybos sekre
torius kun. J. Riaubūnas.

Veikla buvusi gyva ir pareikalavusi 
daug darbo. Spauda aprūpintas ir aplanky
tas vienas Wieslocho psichiatrinėje ligoni
nėje gydomas tautietis. Organizuotos na
rių išvykos į muzikos koncertus, teatro vai
dinimus ir tarptautinę knygos mugę 
Frankfurte. Š. m. sausio mėn. surengta pa
skaita apie Ispaniją. Nepamiršta nė karita- 
tyvinė veikla.

Vasario 21 d. surengtas didelis 52-ųjų ne
priklausomos Lietuvos atstatymo metinių 
minėjimas. Kalbėtoju pakviestas Bundes
tago narys prof. dr. Schachtschabel iš Man- 
nheimo. Meninę programą išpildė Mann- 
heimo aukšt. muzikos mokyklos kvartetas. 
„Baltijos“ kvintetas iš Wuppertalio ir Va
sario 16 gimnazijos mokiniai. Minėjimui 
ruošti išleista apie 800 DM.

Pr. metų Vasario 16 gimnazijos abitu
rientams. kurie visi buvo Apylinkės nariai, 
suruošta atsisveikinimo kavutė ir įteiktos 
dovanos. Apylinkė turi 33 narius. Keletas 
gyvena toli nuo Romuvos ir neatsako į laiš
kus. 1 narys išstojo iš Bendruomenės. Įsi
gytas Apylinkės antspaudas.

Iždininkas A. Veršelis pranešė, kad per 
praėjusius veiklos metus turėta 1.115,40 
DM pajamų ir išlaidų. Beveik visi nariai 
solidarumo įnašus sumokėjo. Iš jų su VLB 
Valdybė, atsiskaityta.

Revizijos komisijos protokolą perskaitė 
mokyt. V. Bartusevičius. Po diskusijų jis 
priimtas ir Apylinkės valdybė! atleista nuo 
atsakomybės.

Ateinantiems veiklos metams priimta 
sąmata 600 DM sumos.

Į naują apylinkės valdybą išrinkti mo
kytojai Sal. Antanaitis, kun. St. Šileika ir 
Ant. Veršelis. Revizoriais — dail. A. Kri
vickas ir stud. Beržinskas.

Po susirinkimo visi jo dalyviai nuvyko į 
kiną Hemsbache, kur žiūrėjo naujos gamy
bos lietuvišką meninį filmą „Muzikinis ka
leidoskopas“, kuris truko 50 minučių. Fil
me rodomi Vilniaus architektūros pamink
lai. dailės paveikslai ir muzikos koncertai 
bei ištraukos iš operų. Žiūrint filmą susi
daro įspūdis, kad okup. Lietuvoje nėra ru
sų. o Vilniaus bažnyčiose — nei religinio 
meno, nei maldininkų.

Po filmo mokyt. S. Antanaitis į kavinę 
atsigaivinti ir pasidalyti įspūdžiais pakvie
tė visus filmo žiūrovus, (iš VKV Inform.)

veikėja. Atsidūrusi tremtyje, Berlyne, kur 
ji visą laiką ir gyveno, T. Bumblienė ir čia 
visuomet aktyviai dalyvavo nedidelėje te
nykštėje Lietuvių Bendruomenėje. Eilę 
metų velionė buvo VLB Berlyno apylinkės 
sekretorė.

Berlyno lietuviai atsisveikino su ja kre
matoriume, bet velionė buvo pareiškusi pa
geidavimą, kad ji būtų palaidota Pinne
bergo kapinėse, kur jau seniai ilsisi jos sū
nus Arvydas. Taip pat ji buvo pareiškusi 
norą, kad prie jos karsto lietuviškai būtų 
kalbama ir kad lietuviškai ją laidotų.

E. Banevičienės pastangomis tie velio
nės pageidavimai buvo išpildyti. Balandžio 
8 d. nedidelis būrys pažįstamų susirinko 
Pinnebergo kapinių koplytėlėje atiduoti ve
lionei paskutinę pagarbą ir palydėti jos pe
lenų. Koplytėlėje ant paaukštinimo stovė
jo urna su jos pelenais. Iš abiejų urnos pu
sių gulėjo du dideli rožių ir gvazdikų vai
nikai. Vienas jų buvo jos sesers M. Brakie- 
nės. Prie urnos ant grindų aplink gulėjo 
didesnių bei mažesnių gėlių puokščių.

Evangelikų kunigas K. Felgendreheris, 
atvykęs iš Hamburgo, jautriai atliko lai
dojimo apeigas ir pasakė gražią kalbą. Lie
tuviškai buvo melstasi, lietuviškai giedota, 
ir ne viena ašara nuriedėjo.

Iš koplytėlės nulydėjome velionę per ka
pines ten, kur laidojamos urnos ir kur jos 
sūnus palaidotas. Paskutiniai kunigo atsi
sveikinimo žodžiai, ir urna nuleidžiama. 
Motina grįžo pas savo sūnų...

Ilsėkis ramybėje, ir tegul bus Tau leng
va ši žemė!

Po laidotuvių visi dalyviai buvo susirin
kę pas E. Banevičienę, kur prie stalo su 
vaišėmis dar ilgai buvo kalbėta ir prisi
minta velionė.

V. Cekauskicnė

FILOSOFUOS DAKTARAS G. BAURAS
Magistras Gerhardas Bauras, Vasario 16 

gimnazijos 1960 m. abiturientas ir buvęs 
mokytojas, gegužės 6 d. Heidelberge, Rup- 
recht-Karl-universitete filosofijos fakulte
te išlaikė doktorato egzaminus ir gavo fi
losofijos daktaro laipsnį. Parašė ir apgynė 
disertaciją tema: „Visuomenė ir pasaulė
vaizdis Pabaltijo tradicijose“ (Sociologinis 
ir etnologinis Pabaltijo tautų ir visuome
ninės bei mitologinės buities tyrimas isto
rijos ir tautotyros pagalba).

Nuo birželio 15 d. naujasis daktaras 
dirbs sociologijos docentu Evangelikų jau
nimo akademijoj Radevormwalde, netoli 
Wuppertalio.

HAGENO LIETUVIUOSE
Hagene, viename svarbiausiųjų Westfa- 

lijos plieno ir geležies pramonės centrų, 
šiuo metu yra įsikūrę per 120 lietuvių. 
VLB vietos apylinkei jau eilę metų suma
niai vadovauja L. Vilčinskas, kurio pastan
gų dėka gegužės 9 d. įvyko Hageno ir arti
mesnių apylinkių lietuvių sąskrydis. Jo 
siauresnis tikslas buvo atžymėti Motinos 
dieną ir artimiau supažindinti to krašto 
lietuvius su Vasario 16 gimnazijos užduo
tim ir darbu.

Nustatytą valandą erdvi ir išpuošta sa
lė prisipildė tautiečiais, o tarp jų buvo ma
tyti vokiečių valdžios atstovų, VLB Valdy
bos įgaliotiniai, visa eilė kaimyninių apy
linkių pirmininkų ir spaudos atstovų, iš vi
so apie 300 žmonių.

Minėjimą atidarė Hageno apylinkės pir
mininkas L. Vilčinskas. Jis pasveikino pir
moje eilėje motinas ir kitus susirinkusius, 
nušvietė susitikimo prasmę ir perskaitė 
raštu gautus sveikinimus. Maldą sukalbė
jo tėv. dir. K. Gulbinas vokiškai, o kun. S. 
Šileika lietuviškai.

Vasario 16 gimnazijos direktorius V. 
Natkevičius pirmoje savo paskaitos dalyje 
kalbėjo apie motinas ir joms pagerbti skir
tos dienos atsiradimą bei prasmę. Nurodė, 
kad nepriklausomoj Lietuvoj, palyginti, 
anksti, 1918/19, o visuotinai 1929 m., gegu
žės pirmąjį sekmadienį buvo švenčiama 
Motinos diena. Motina gerbiama ir išskirti
nai minima ne vien kaip gimdytoja, bet 
kaip meilės teikėja savo vaikams, meilės 
ir rūpesčio, kurie vaiką lydi visą gyveni
mą. Motinos meilė pasižymi dar ir paslap
tingu vaiko pažinimu, įžvelgimu jame sly
pinčių ir kitų gal nepastebimų vertybių. 
Dėl to. kad ji supranta savo vaiko vertę, 
mato, kad jis vertas aukos. Už šį nuolatinį 
meilės pilną rūpestį motinai teikiama iš
skirtinė pagarba. Lietuviai motinai pava
dinti turi 70 maloninių žodžių (motušė, 
motinėlė, močiutė ir t. t.), ką liudija lietu
vių liaudies dainos bei pasakos.

Lietuvis yra labai prisirišęs prie savo 
motinos, jis yra nepaprastai prisirišęs prie 
savo šeimos. Tai reikėtų pabrėžti ypač 
šiais laikais, kada šeimą bandoma nuver
tinta.

Pažymėdamas, kad visa eilė mūsų vaikų 
turi ir kitą motiną — Vasario 16 gimnazi
ją. kurios 20 metų gyvavimą kai kurie vo
kiečiai laiko tikru stebuklu, direktorius 
perėjo prie antros savo paskaitos dalies, 
kurioje su klausytojais jis pasidalijo svar
biausiais gimnazijos rūpesčiais. Jis nušvie
tė gimnazijos padėtį, pranešė mokinių ir 
mokytojų skaičių bei sudėtį, mokslo prog
ramą. kai kuriuos sunkumus. Galop jis nu
rodė. kad Vasario 16 gimnazija yra užsimo
jusi dar šiais metais pradėti statyti naują 
bendrabutį, kuris sudarys dar geresnes są
lygas vaikų gyvenimui ir mokymuisi. Jis 
prašė ir toliau pasitikėti Vasario 16 gim
nazija ir ją remti.
Po paskaitos Vasario 16 gimnazijos mer

Smalkios naujienos
NIKITA DAILININKAS?

The Guardian rašo, kad buvęs Sov. Są
jungos komunistų vadas ir ministeris pir
mininkas Nikita Chruščiovas pradėjo pieš
ti abstrakčius paveikslus. Sakoma, kad jis 
savo drobėse tepa rutulius įvairių spalvų 
dažais.

Jeigu jo stilius teisingai nusakytas, tai 
tikriausiai įtūžusiomis spalvomis nutapy
tas jo paskutinis darbas vadintųsi: „Brež
nevas kalba apie Lenino šimtmetį“.

Savo 3 vai. prakalboje Brežnevas nepa
minėjo buvusių, bet dar gyvų keturių mi- 
nisterių pirmininkų: Molotovo, Malenko- 
vo. Eulganino ir Chruščiovo.

S. R.

AŠTUNTASIS STEBUKLAS
Stokholme skyrybų byloje Kristen Holm 

liudijo teismui, kad jos vyras vadindavęs 
ją „aštuntuoju pasaulio stebuklu“.

Sužinojusi, kad jis vis dar pasimatydavo 
su kitomis septyniomis, ji palikusi jį.

PRANEŠIMAS
Kanadoje Vankuverio meno pirklys Ha

ris Jarmanelis žiūrėjo susižavėjęs į pa
veiksi!} meno galerijoje. Tuo metu paveiks
las atsikabino nuo kablio, smogė jam į gal
vą ir pertrenkė jį žemėn.

Meno paveikslas vadinosi: „Pranešimas 
iš Aukščiau“.

DOKUMENTAS DĖL CELIBATO
Vatikanas išleido 67 puslapių dokumen

tą, pasirašytą prancūzų kardinolo Jean 
Garrone, kuriame labiau pabrėžiamas mo
kymas apie lytį, krikščionių vienybę ir 
ateizmą.
Leidinyje rašoma, kad „geras lytinis auk

lėjimas yra reikalingas klierikams, jog ce
libato pasirinkimas būtų laisvas“. Dėl jau
niklių 14-19 metų klierikų susitikimų su 
merginomis paliekama vyskupams spręsti. 
Tačiau nuo 19 metų ir daugiau pasakyta, 
kad „individualių santykių su priešingos 
lyties nariais, solitarių (vienas su vienu) 
ar ilgesniam laikui reikia vengti“.

Šventosios žudikas
Kapucinai vienuoliai Macerates kliniko

je Italijoje slaugo sunkiai sergantį Alle- 
sandrą Serenelį, sulaukusį 87 m. amžiaus.

Tai vienintelis pasaulyje ligi šiol išgyve
nęs žmogus, kuris užmušė šventąją.

Ta šventoji yra Marija Gorreti, užmušta 
jo 1902 m.

KARDINOLAS PRIEŠ ISTERIJĄ
Kardinolas Bueno pasmerkė stebuklus, 

vizijas ir uždraudė laikyti religines apei
gas Sevilijos katalikų bažnyčioje.

Prieš keleris metus moterys ėmusios 
skelbti, kad jos matančios Jėzų Kristų ir 
Nekaltąją Mariją. Taip pat gandai sklido, 
kad kai kurie žmonės įgauna stigmas — 
žaizdas, tokias pat kaip kad Jėzus turėjęs. 
Patraukti piligrimams toje apsireiškimų 
bažnyčioje buvo įrengta net speciali maža 
šventykla.

Kardinolas Eueno pareiškė, kad, ištyrus 
Stebuklus ir apsireiškimus, Bažnyčia pa
skelbė, jog tai yra tik padarinys masinės 
isterijos ir prietarų ir jokių „antgamtinių 
apsireiškimų“ ten nesą.

A. Z.

KIAULIŲ ULCERIS
Iki šiol buvo manoma, kad nervinimasis 

sukelia skrandžio uleerius tik žmonėms, 
bet pasirodė, kad ir kiaulės gali susirgti ta 
pačia liga.

Belgų veterinaras, dirbdamas skerdyklo
je, pastebėjo, kad kai kurių kiaulių skran
džiai turi uleerių. Išstudijavęs kiaulių gy
venimą, jis priėjo išvados, kad mažose 
kiaulidėse, kur gyvenimas ramus, kiaulės 
rečiau gauna tą ligą, bet didelėje kiaulidė
je tuojau prasideda kova dėl maisto: stip
resnės kiaulės neprileidžia prie lovio silp
nesnių, o tos ima jaudintis ir nervintis ir 
taip sugadina sau sveikatą, gaudamos ulee
rius.

PER GREITAI UŽDRAUSTAS 
BANDYMAS

Rusas agronomijos studentas Vladimi
ras Peskovas, norėdamas pagerinti pieną, 
ėmė maitinti karves pyragaičiais, išmirky
tais vodkoje.

Kai nugaišo trys karvės, eksperimentas 
buvo uždraustas.

BAUDŽIAMAS DALYKAS
Austrų teismas nubaudė 21 m. amžiaus 

įsimylėjusį Leopoldą Lamą, nes jis gatvė
je ant 142 lempų stulpų užrašė: „Aš myliu 
tave, Frida Schwar“.

JAUNIMAS DAUGIAU GALI
Trys bulgarų broliukai], 11, 10 ir 8 metų 

amžiaus, užsibarikadavę išlaikė tris dienas 
savo tėvus namuose, iki jie pasižadėjo pa
didinti ji) kišenpinigius.

ŽOLĖS MILTAI
Vokės prie Merkio upės pakrančių eks

perimentiniame žemdirbystės instituto ūky
je gerai užderėjo pievos. Tenai prasidėjo 
karšta šienapiūtė. Nuplauta žolė mašino
mis smulkinama ir vežama į cechą, kur iš 
jos gaunami vitamininiai miltai, šiais me
tais ūkis turi pagaminti 500 tonų vitamini
nių žolės miltų.
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