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JAUNOJO ŠARŪNO KELIAS
Aptarti žodį „kaltė" mėgino Vokietijos
pirmoji televizijos programa kovo 20 d. No
rėjo ji išryškinti kaltę, kodėl dabar 21 me
tų jaunuolis Šarūnas Veršelis turėjo kalėti
18 mėnesių. Tam tikslui buvo apklausinėti
jo draugai, motina, sesuo, mokytojai, meist
rai ir jo draugė. Netiek jau svarbu, kad
čionai veiksmas eina aplink lietuvį, bet čia
iškyla į ekrano šviesą viena iš Vokietijos
lietuvių socialinių problemų, apie kurias
tylima arba kurios neigiamos.

Šarūnas gimė 1950 metais Miunchene,
lietuvių pabėgėlių šeimoje. Gyveno bara
kuose, o jų aplinka buvo nekokia. Vienas
Šarūno draugų papasakojo tragikomišką
barakų įspūdį, kad paryškintų aplinką. Vie
ną naktį buvo vienam lenkui perskelta kir
viu galva. Žmogus ten visą naktį išgulėjo,
kitą rytą buvo nuvežtas į ligoninę. Pasvei
ko, o dabar vaikščioja nuplikęs su kirvio
smūgio žaizda. Apie girtuokliavimą ir muš
tynes nereikia nė kalbėti. Šarūno gyveni
mas namuose buvo irgi nekoks. Tėvas, pra
radęs gyvenimo tikslą, gėrė. Sūnui reikėda
vo, motinos siunčiamam, dažnai eiti per
restoranus tėvo ieškoti. Tėvą suradęs, greii
iš ten išeiti irgi negalėdavo, nes jam jis užfundydavo alaus. Tėvas grįžęs dažnai norė
davo meilikautis su žmona, o kai ji nesi
leisdavo, tai prasidėdavo barniai, mušty
nės, plūdimasis. Kadangi šeima susigrūdu
si gyveno, vaikai buvo priversti tai stebėti
Vieną iš tų tragiškų epizodų pats Šarūnas
papasakojo. Po barnių girtas tėvas išsi
ėmė kišeninį peiliuką ir, pridėjęs jį prie
motinos gerklės, norėjo ją papjauti. Šarū
nas, norėdamas padėti motinai, atsinešė il
gą duoninį peilį. Tėvas tai pamatė, ir nuo
to laiko Šarūnui ėjosi tik blogai.
Pradinėje mokykloje Šarūnas vaizdavo
amerikoną. Jis nešiojo baltus amerikoniš.
kus marškinius (berods, BALFo), gyveno
iliuzijomis, norėjo kaip nors pasprukti iš
tos barakų aplinkos, bet draugų nerado.
Kad sūnus būtų ko geresnis už tėvą, Ša
rūną motina pasiuntė į Vasario 16 gimna
ziją. Apie jo gimnazijos metus televizijoj
aiškino mokytojas kun. J. Dėdinas. Jo žo
džiais, Šarūnas buvo gabus mokinys, gau
davo gerus pažymius, bet gimnazijoj buvo
labai vienišas. Jo geriausi draugai buvo gy
vuliai ir paukščiai, kuriuos jis augino gim
nazijos parke. Dėdinas žinojo, kad jo na
muose vyksta kažkas negera, bet kadangi
Šarūnas toliau nebesimokė, tai turėjo pasi
traukti be vidurinio išsilavinimo atestato
(filme parodomi gimnazijos rūmai, parkas
ir klasė). Šarūnui didžiausią smūgį sudarė
gimnazijoj tai, kad mokytojai nužudė jo
geriausius draugus — paukščius.
Gimnazijos laikams pasibaigus, Šarūnas
grįžo į Miuncheną. Motina jau buvo išsi
krausčiusi iš barakų, nes po dešimt metų
gavo 2 kambarių socialinį butą, čia jis pra
dėjo mokytis fotografijos amato, kuriam jis
nei gabumų, nei noro neturėjo. Neužilgo jis
susipyko su meistru ir kitais darbininkais
ir negalėjo toliau mokytis. Dabar prasidėjo
jo spartus kelias į nusikaltimus. Nedirbo,
valkiojosi, užsiaugino ilgus plaukus, gėrė.
Buvo nubaustas, kadangi miegojo svetimo
je lūšnoje, kadangi policininką, kuris jį mu
šė, pavadino mušeika, kadangi autobane,
sučiuptas policijos, pasakė ne savo pavar
dę. Biurokratijos jis jau buvo nurašytas į
nuostolius. Pagaliau jis susirado mergai
čių, kurios Frankfurte ir kituose miestuose
gyveno iš prostitucijos. Jos jį išlaikė, mai
tino ir aprengė. Už tai jis buvo sučiuptas
ir kalinamas, kaip prostitučių laikytojas.
Bausmė — 18 mėnesių kalėjimo. Kalėjime
irgi turėjo kentėti, kadangi neleido savo
ilgų plaukų nukirpti. Turėjo nuogas sėdėti
arešto celėje, gaudamas tik kavos ir duo
nos.

PRIESPAUDA NEGALI NUSLOPINTI
Šią vasario šešioliktąją dieną — Lietu
vos nepriklausomybės šventę mes minime
trisdešimtais mūsų krašto okupacijos me
tais. Šitokiomis aplinkybėmis kai kam gali
kilti klausimas, ką mes švenčiame? Tam
tikros datos iš mūsų ilgos istorijos archyvo
atsiminimą, neturintį realios reikšmės šių
dienų Lietuvai?
Ar švenčiame istorinį įvykį, kuris ir da
bar sudaro vieną tautos gyvenimo elemen
tų?
Atsakymą į tai randame pirmiausiai pa
čių mūsų krašto okupantų laikysenoje.
Drausdami ir bausdami vasario šešiolikto
sios akto minėjimą, jie tuo pačiu patvirti
na, kad to istorinio įvykio padariniai tebė
ra galioje, yra realūs tiek politiniu, tiek
dvasiniu atžvilgiu.
Tačiau tai yra aišku ir be šito sovietų
teikiamo argumento. Lietuvių tautos atsto
vybės. būtent, Valstybės Tarybos paskelb
tasis Vilniuje 1918 metų vasario šešioliktą
dieną Lietuvos valstybės atstatymas buvo
mūsų tautos politinio subrendimo išraiška,
to subrendimo, kurio natūrali, neišvengia
ma pasėka yra nepriklausomybė. Ją atga
vusi, tauta įrodė taip pat savo sugebėjimą
pati valdytis visose srityse, kurios yra le
miamos modernios valstybės bei visuome
nės pastovumui ir pažangai.
Tokiu būdu nepriklausomybė nebuvo at
sitiktinis dalykas, kilęs iš išorinių aplinky
bių. Ji buvo atstatyta sąmoninga tautos va
lia, susidariusia šimtmečių raidoje ir gaivi
nama laisvės idėjų, įsigalėjusių devyniolik
tame šimtmetyje. Manau, kad niekas, dar.
gi mūsų priešai, nelaikė ir nelaiko galima,
kad viena seniausių Rytų Europos tautų,
lietuvių tauta, būtų galėjusi išsiskirti iš
apėmusio Europą sąjūdžio ir atsisakyti nuo
laisvės. Ir ji laisvę susigrąžino.
Tokios subrendusios tautinės sąmonės ir
ja pagrįsto valstybingumo jausmo negali
nuslopinti jokia svetima priespauda. Ypač
šiais laikais, kada visame pasaulyje vyrau-

Trys pirmininkai priėjo išvados: yra bū
tinas reikalas pradėti globaliniu mastu
glaudesni visų trijų organizacijų bendra
darbiavimą pavergtų kraštų laisvinimo
klausimais.
Visos trys organizacijos jau nuo seniau
pasikeičia informacijomis bei raštais, ta
čiau ligšiol nebuvo bendrų pasitarimų. Su
tarta kitu atveju susitikti ne patiems pir
mininkams, bet visų trijų tautybių delega
cijoms, pateikiant ir savo programas, su
manymus. Ligi bendro delegacijų pasitari
mo dr. J. K. Valiūnas paprašytas pirminin
kauti.
(ELTA)

tebėra ilgas ir sunkus. Tad juo labiau tepaskatina vasario šešioliktosios aktas mus
visus, krašte ir užsienyje, tęsti darbą Lie
tuvos gerovei, kuri pasiekiama tiktai lais
ja ir yra vykdoma tautų nepriklausomybės vėje ir nepriklausomybėje.
ir žmonių laisvės idėja. Ir kaip tik ten, kur
ši idėja dar neigiama, ji yra gyva žmonių
PUOLAMI IŠEIVIAI
širdyse ir protuose, gaivinanti tautinį at
A. Sniečkus Vilniuje kovo 3-5 d. įvyku
sparumą ir viltį susilaukti laisvės.
Žinoma, mūsų krašte yra išaugusi ir įėju siame Lietuvos komunistų partijos 16-me
si į gyvenimą nauja karta, kuri nėra ma suvažiavime, jo pateiktoje Centro Komiteto
čiusi nepriklausomos Lietuvos ir nėra pa vadinamoje ataskaitoje, neminėdamas pa
tyrusi pasitenkinimo laisvai dirbti savo vardžių, iškėlė Bražinskų, Kudirkos ir Sitautai. Bet ir tie jauni žmonės turi prieš mokaičių įvykius ir piktai puolė lietuvių
akis garbingą Lietuvos praeitį ir sugretina išeivių Vakaruose (aišku, ir lietuvių veiks
ją su svetimųjų valdoma dabartimi. Tad nių su Vliku priešaky) pastangas. Tuo bū
jie, kad ir kokių pažiūrų jie bebūtų, neabe du paties Sniečkaus, vėl išrinkto pirmuoju
jotinai proto gilumoj nesusitaiko su minti partijos centro komiteto sekretorium, lūpo
mi, kad Lietuvai tesą lemta būti svetimųjų mis okup. Lietuvos gyventojai patyrė —
valdomai, tuo tarpu kai, pavyzdžiui, Afri iš komunistinių šaltinių — apie laisvės sie
koje nebeliko tautelės, kuri neturėtų savo kusius lietuvius ir apie mūsų išeivių dary
tus žygius.
valstybės.
Kaip paskelbta kovo 4 d. „Tiesoje“, A.
Tai, ką tauta sunkiomis okupacijos sąly Sniečkus kalbėjo: „Pastaruoju metu pasi
gomis yra nuveikusi mūsų kultūrai, moks taikė faktų, kai politiškai ir morališkai pa
lui, švietimui kelti, yra ryškus Lietuvos tei krikę, visų pirma kriminaliniai elementai,
sės į nepriklausomybę patvirtinimas, šią išdavė Tėvynę arba mėgino padaryti pana
teisę gina užsienio lietuviai ir pripažįsta ci šius nusikaltimus. Gėdingą vaidmenį čia
vilizuotasis pasaulis. Tuo galėjome įsitikin suvaidino lietuviškosios reakcinės emigra
ti pastaruoju laiku, kai ryšium su tragiš cijos vadeivos, stoję ginti nusikaltėlių, pa
kais nepasisekusiais kelių lietuvių bandy vaizduodami juos didvyriais kovoje prieš
mais pabėgti į Vakarus pasaulio spauda komunizmą. Kaip matome, jie nesišlykšti
plačiai išdėstė Lietuvos padėtį, pabrėžda niekuo. Reakcionieriai iš buržuazinių na
ma, kad priespauda verčia žmones ieškoti cionalistų stovyklos griebiasi pačių šlykš
prieglaudos svetur.
čiausių, pačių purviniausių darbų. Jie broUžsienio lietuvių visuomenė ir Lietuvos liaujasi su išsigimėliais ir išdavikais“.
Diplomatinė Tarnyba vieningai gynė bėg
(ELTA)
lių reikalus ir sėkmingai veikė atkreipti vi
suotiniam dėmesiui į mūsų krašto likimą
Šios pastangos yra juo labiau pažymėtinos,
kad viešosios nuomonės reagavimas yra
viena iš pirmųjų priemonių paveikti į so
vietus, kurie yra suinteresuoti vykdyti re
Ryšium su artėjančiu Sovietų Sąjungos
presijas tyloje.
Mūsų tautos kelias į laimingesnę ateitį komunistų partijos 24-ju ir neseniai, kovo
3 dieną Vilniuje įvykusiu Lietuvos kom.
partijos 16-ju, suvažiavimais, įdomu pa
žvelgti į Lietuvoje nuo 1940 m. laisvai vei
kiančios (nacių okupacijos laikmetį išsky
rus) komunistų partijos pobūdį, sudėtį, są
rangą.
Šią partiją, jos sudėtį smulkiau išryškino
Koalicija Indijoje
„Mokslo ir gyvenimo“ žurnalas (1970 m.
Nors Indira Gandi laimėjo Indijos parla
11 nr.). čia panaudojami žurnale paskelbti
mento rinkimus, bet jos partija nutarė su
statistiniai duomenys. Tiesa, jie liečia pa
daryti koalicinę vyriausybę, į kurią priima
dėtį iki 1970 m. sausio 1 dienos, tačiau dau
mi atstovai promaskvinės komunistų parti
giau įdomi partijos sąrangos, sudėties kai
jos, muzulmonų lygos. Bangios kongresas
ta per eilę buvusių metų, ne tik į paskuti
ir Pirmyn blokas.
nius metus pažvelgus.
Narių skaičius pernai sausio 1 d. siekė
Kinija prieš Sov. Sąjungą
116.603 — tai sudaro 3,7 proc. Lietuvos gy
Kinijos „Liaudies dienraštis“ pasmerkė ventojų (1970 m. gyventojų surašymo duo
Sov. Sąjungą, kuri išsiskirianti ne tik gin menimis. gyventojų skaičius Lietuvoje sie
čytinais ideologijos klausimais, bet ir dėl kė 3.129.000).
politinės kovos.
Manoma, kad toks puolimas buvo pradė
Rusai sudaro 20 proc. partijos narių
tas tyčia kaip tik prieš Sov. Sąjungos ko
Lietuvos Kom. Partijos narių pasiskirs
munistų partijos suvažiavimą.
tymas tautybėmis atrodo šitaip:
1. Lietuvių —
78. 255 arba 67,1%
Paskaitos nebus
2. Rusų —
23.341 arba 20,0%
Laimėjęs Nobelio premiją rusų rašytojas
3. Lenkų —
4.273 arba 3,7%
Solženicynas buvo pažadėjęs švedų akade
4. Žydų —
2.664 arba 2,3%
mijai atsiųsti paskaitą, susietą su ta pre
5. Kitų —
8.070 arba 6,9%
mija, išspausdinti metraštyje.
Dabar jis tos minties atsisakė, vengda
iš viso
116.603 arba 100,0%
mas sovietinės valdžios represijų.
Nuo 1968 m. sausio 1 d. LKP narių skai

Lietuvos Diplomatijos šefo S. Lozoraičio
kalba, pasakyta per radiją Lietuvos
Nepriklausomybės šventės proga

Pilietinis karas Pakistane
Rytų Pakistanas pasiskelbė nepriklauso
mas.
Centrinės valdžios žinioje esanti kariuo
menė malšina sukilimą.

Padidinami atlyginimai
Ispanijos ministerių kabinetas sutiko,
kad darbininko mažiausias dienos atlygi
nimas būtų pakeltas iki 136 pezetų (85 pe
nų).
1963 m. buvo 60 pezetų (30 penų).
Nauja Turkijos vyriausybė
Prezidentas naują Turkijos vyriausybę
pavedė sudaryti liaudies partijos atstovui
prof. Nihatui Erimui. Jis esąs provakarietiškas.
Senąją vyriausybę privertė atsistatydin
ti karinė vadovybė. Naujosios pirmasis už
davinys būsiąs aptvarkyti chaosą, kuriame
atsidūrė kraštas.

Laose nesiseka
Pietų Vietnamo kariniams daliniams ne
siseka Laose, į kurį jie suėjo atkirsti tieki
mo kelio šiaurės Vietnamo daliniams.
Tie daliniai kai kuriose vietose susidūrė
su geriau ginkluota šiauriečių kariuomene,
turėjo aukų, ir amerikiečiai kelis tūkstan
čius ištraukė iš fronto helikopteriais. Paga
liau atitraukta beveik visa kariuomenė.

IŠRINKTIEJI IR SUVAŽIAVIMO
DUOMENYS
Lietuvos Komunistų partijos 16-sis suva
žiavimas įvyko Vilniuje kovo 3-5 d. Į parti
jos Centro Komitetą „išrinkti“ 145 nariai,
kandidatais gi — 64. Kovo 5 dieną įvyko
„išrinkto" CK plenumas. Jis „išrinko“ par
tijos CK pirmuoju sekretorium A. Sniečkų,
antruoju sekretoriumi — V. Charazovą,
CK sekretoriais — A. Barkauską, A. Ferensą ir R. B. Songailą. J CK Biuro narius pa
teko: A. E arauskas, A. Barkauskas, V. Charazovas, A. Ferensas, P. Griškevičius, K.
Kairys, K. Mackevičius, J. Maniušis, A.
Sniečkus, R. B. Songaila, M. Šumauskas.
Suvažiavimo mandatų komisija („Tiesa“,
kovo 5) paskelbė, kad dalyvavo 795 delega
tai, iš jų 219 moterų. Lietuvių dalyvavo
581. rusų — 130, ukrainiečių — 26, gudų —
23, lenkų — 22, žydų — 6 ir kitų tautybių
7. Tuo būdu ne lietuvių dalyvavo 214, arba
daugiau kaip ketvirtadalis visų delegatų.
Kom. partijos Lietuvoje narių bei kandi
datų skaičiaus didėjimas pastaraisiais me
tais buvo toks: 1968 m. sausio 1 d. LKP jų
buvo 105.418. 1970 m. sausio 1 d. 116.603, o
šių metų kovo mėn. pradžioje, kaip paskelb
ta Vilniuje įvykusiame suvažiavime, narių
ir kandidatų buvo 122.469.
(ELTA)

IŠVEŽTA ŽMONA
Vliko gautomis visai patikimomis žinio
mis, Simo Kudirkos žmona — Genė Kudir
kienė, gyvenusi Klaipėdoje, su vaikais iš
vežta nežinia kur.
(ELTA)
LIETUVIAI KONFERENCIJON
Fizikas prof. Juras Požėla ir Aristidas
Vėbra kovo 15 d. išvyko į Miuncheną (Vo
kietiją). kame įvyks Europos fizikų konfe
rencija.

LKP Skaitmenimis

SEPTYNIOS

Kaip iš paskutinio pokalbio su Šarūnu
paaiškėjo, kalėjimas jį paveikė. Jis pradė Įžiūrima Lenkijos įvykių įtaka
Lenkijos riaušių ir streikų, kaip tvirtina
jo ten galvoti, kad savo elgesiu sugadino
visą savo jaunystę. Motina aiškina, kad jis ma, buvę paveikti ir kiti komunistiniai
kraštai ir pradėję gerinti padėtį.
pasidarė tvarkingas ir rašo noveles.
Rytų Vokietija net 20 procentų numušė
Romas E. Šileris
kainas daugeliui drabužių rūšių, o mažes
niu procentu kai kurioms pramoninėms
prekėms. Sov. Sąjunga penkmečio planu
numatė gaminti daugiau kasdienio vartoji
TARĖSI TRYS PIRMININKAI
Vliko iniciatyva š. m. vasario 10 d. New mo dalykų. Rumunijos vadai kalba apie di
Yorke pirmą kartą susitiko pasitarti Vliko desnes darbininkų teises, o Jugoslavija ža
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, Laisvojo da įteisinti streikus.
Pasaulio Latvių Federacijos pirmininkas
Uldis Grava ir Estų Tarybos pirmininkas
Alfred Anderson.

XXV metai

Londonas, 1971 m. kovo 30 d.

dienos

Prašo pakeisti politiką
Jungtinių Tautų gen. sekr. U Tantas krei
pėsi į Britaniją, prašydamas pakeisti nusi
statymą pardavinėti Pietų Afrikai helikop
terius ir atsargines ginklų dalis.
Pietų Afrikai jis pasiūlė paskelbti am
nestiją ir pradėti pasitarimus su tais savo
krašto piliečiais, kurie šiuo metu laikomi
už įstatymų ribos ar susiaurintomis teisė
mis.

Karinė parama
JAV krašto apsaugos ministerija paskai
čiavo, kod Sov. Sąjunga nuo 1955 m. kari
nei paramai kitiems kraštams yra išleidusi
14 milijardų dolerių — 4,5 milijardus Egip
tui, 5 — Rytų Europos kraštams, 1,3 — Ki
nijai, kol dar geruoju gyveno, apie 3 —
Šiaurės Vietnamu!.
Amerikiečiai per tą laiką apie 40 milijar
dų — 20 milijardų Europai, 2 — Vidur. Ry
tams. 10 — Azijai, 1 — Lotynų Amerikos
kraštams. Vietnamas JAV ligi šiol kainavo
16 nuteista
Prahoje nuteista 16 jaunų čekoslovakų 100 milijardų.
kalėti nuo 4 metų iki pusantrų.
Ūkininkų riaušės
Kai kurie jų jau yra išsėdėję kalėjime
Belgijos sostinėn Briuselin buvo suvažia
daugiau kaip metus.
vę apie 80 tūkstančių ūkininkų iš visų še
šių Europos Ekonominės Bendruomenės
''•raštų demonstruoti prieš žemės ūkio poli
Zacharovo protestas
Atominės fizikos specialistas mokslinin tiką, ir iš to kilo riaušės, kuriose 250 su
kas dr. Zacharovas pasiuntė Sov. Sąjungos žeista, 1 žuvo.
vyriausybei protesto telegramą dėl tų poli
tinių kalinių, kurie laikomi psichiatrinėse Pasitarimai Prahoje
Vatikano diplomatai tariasi Prahoje
ligoninėse ir kuriems ten per prievartą
dėl pagerinimo bažnyčios-valstybės santy
kemšami pavojingi narkotikai.
Jis telegramoje prašo sustabdyti tokį kių Čekoslovakijoje.
Pasitarimai buvo pradėti praeitą rudenį
sveikų žmonių naikinimą ir pažeidinėjimą
Romoje.
žmogaus teisių ir medicinos etikos.

čius padidėjo 11.119 arba 9,6 proc. — tuo
metu jų buvo 105.418. Lietuvių narių skai
čius pakilo 9 proc., rusų — 7 proc. Mažiau
sia pakilo žydų narių skaičius — per dve
jus metus vos 24 nariais arba mažiau kaip
vieną procentą.

Darbininkai ir kolchozininkai — mažu
moje...
„Mažosios Tar. Lietuvos Enciklopedijos“
II tomo duomenys rodo, kad LKP narių
daugumą sudaro tarnautojai bei kiti (at
seit, menininkai, mokslininkai ir tt.), bet
ne darbininkai ar kolchozininkai. Šis san
tykis itin akivaizdus 1945 metais ,kai LKP
nariais buvo 90,7 proc. tarnautojų, tuo tar
pu darbininkų buvo vos 5,8 proc., o kolchozininkų — vos 1,6 proc. 1968 m. pradžioje
santykis kiek pakito, nes darbininkų skai
čius pakilo iki 28,3 proc., kolchozininkų —
iki 15,9 proc., tačiau vis tiek tarnautojai su
kitais sudarė daugumą (50,7 ir 15,1 proc.).
Tuo būdu ne proletarai partijoje sudaro
narių daugumą.

Partijos nariai tautybės atžvilgiu
Jos narių skaičius tautybėmis atspindėjo
buvusius įvykius bei gyvenamąjį laiką.
1941 m. lietuvių buvo 53,3 proc., rusų —
25,1 proc., žydų — net 15,2 proc., kitų —
6,4 proc. Po karo, t. y. 1945 m., lietuviai
sudarė narių mažumą, vos 31,8%, rusų na
rių buvo net 54, 0 proc. Ir 1953 metais —
lietuvių partijoje buvo 38,0. Nuo 1958 m.
Lietuvoje atsiradus vad. Liaudies ūkio ta
ryboms, partijos narių bendro skaičiaus ir
paskirų tautybių vaizdas žymiai kito. 1959
metais lietuvių buvo jau 55,7 proc., 1968
m. — 66,3 proc., 1970 m. — jau 67,1 proc.,
šiais metais, tur būt, dar daugiau.
Jei rusų elementas partijoje 1945 m. sie
kė net 54,0 proc., o 1953 m. 43,5 proc., tai
vėliau jis mažėjo — 1959 m. rusų narių bu
vo 29,1, 1968 m. — 20,7 ir 1970 m. 20,0 proc.
Vis mažėjo ir žydų narių skaičius.
Neabejotina rusų bei kitų įtaka partijoje
Lietuvių pastebimas įsigalėjimas narių
skaičiumi partijoje dar nereiškia, kad LKP
virsta tautine, savarankiška partija. Lietu
vių narių skaičius, nors ir žymus, tačiau at
silieka nuo krašte gyvenančių lietuvių skai
čiaus (apie 80 proc.). Blogesnis lenkų vaiz
das — jų skaičius Lietuvoje siekia daugiau
kaip 8 proc., bet partijoje lenkų — narių
procentas tesiekia 3,7.
1970 metais LKP-joje buvo 31.411 rusų
ir kitų tautybių narių. Nors jie ir nesudaro
daugumos, bet jų įtaka ir poveikis Lietuvos
gyvenimui didesnis, nes už jų nugaros —
Kremlius.
(ELTA)

Partijos nariai — ne proletariato atstovai
Jei anksčiau būdavo nurodoma, kad LKP
atstovaujanti „paprastus žmones“, tai pas
taruoju metu ryški kryptis į narius įtraukti
daugiau aukštesnio išsilavinimo kadrų.
Pvz„ jei 1953 metais narių tarpe buvo 9,9
proc. narių, pilnai ar iš dalies baigusių
aukštąjį mokslą, tai 1966 metais jų jau bu
vo 18,9 proc. ir 1970 metais — 21,0 proc.
Didžioji narių dalis tai žmonės, turį viduri
ni ar pradžios mokslo išsilavinimą — tokių
1953 metais skaičius siekė 47,0 ir 43.1 proc..
o 1970 metais jų buvo — 53,2 ir 35.8 (arba
89 proc. visų partijos narių).
Per pastaruosius penkerius metus ypač
padidėjo narių — specialistu, skaičius. Tai EUROPOS LIETUVIS —
liudija toks reiškinys: 1970 metais partijos
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Dešimtmetis jaunimui
Vasario 16 gimnazijos pedagogų tarpe
viena iš ryškiųjų asmenybių yra Eliza Ta
mošaitienė, mergaičių bendrabučio vedėja,
jų kūno kultūros rpokytoja, tautinių šokių
vadovė, meninių programų rengėja. Šių me
tų vasario 1 d. suėjo dešimt metų, kai ji
dirba Vasario 16 gimnazijoje. Atvykusi V.
Vokietijon 1960 m. vasarą, pirmąją prie
glaudą rado Saaro krašte, Homburgo mies
to pereinamoje stovykloje. Čia ją sutiko tos
srities lietuvių kapelionas, iš čia sumezgė
ryšius su atsakingais Vokietijos LB asme
nimis, iš čia Vasario 16 gimnazijos direk
torius a. a. kun. dr. Ladas Gronis ją pa
kvietė nuo 1961 m. vasario 1 d. perimti
mergaičių auklėjimą. Tai buvo Gimnazijos
egzistavimo dviejų dešimtmečių sąvarta.
Per pirmuosius 10 metų mergaičių bendra
butį buvo vedusios viena po kitos 6 ponios,
viena iš jų buvo tose pareigose du kartus,
tad iš viso septyni pasikeitimai per 10 me
tų. Ir E. Tamošaitienė savo pirmatakės iš
karto buvo perspėta, kad visų daiktų ne
išsipakuotų, nes, esą, nežinia, ar ilgai ga
lėsianti ištverti, ar būsianti rasta tinkama.
Šiandien tai skamba jau kaip istorija. J
sukaktininkės veiklą tenka pažvelgti, žvel
giant į jos darbo sritis.

Mergaičių auklėtoja. Auklėjimo darbas
yra vienas iš sunkiausiųjų ir atsakingiausiųjų uždavinių, kokie žmogui gali būti
skirti. Ne be reikalo senovėje buvo sako
ma, kad ką dievai nori nubausti, tą pašau
kia būti pedagogu. Galima diskutuoti, ar
lengviau auklėti (berniukus, ar mergaites,
bet aišku, kad moteris yra komplikuotesnis Dievo kūrinys nei vyras, tad ir mergaičia auklėjimas reikalauja daug išminties,
kantrybės ir meilės. Tų savybių reikia ir
Vasario 16 gimnazijos mergaičių bendrabu
tyje, jas per ištisą dešimtmetį nenutrūks
tamai rodė E. Tamošaitienė. Kiekvienam
lankančiam abudu bendrabučius tuoj pat į
akis krenta tvarka ir švara pas mergaites,
jų kambariuose ir asmeniškoje laikyseno
je. Mergaičių bendrabutyje kiekvienam aiš
ku, kas čia bosas. Mažosios savo mokytoją
vadina mama, ieško jos artumos, didesnio
sios rodo pagarbą ir pasitikėjimą. Malonu
stebėti, kai auklėtoja susitinka su jauno
mis poniomis, buvusiomis savo auklėtinė
mis. Išnykę įvairūs buvusieji smulkūs skir
tumai, likęs tik džiaugsmas, prisimenant
bendrai praleistus metus. Ir dabar, kai vi
same pasaulyje jaunimas nerimsta, mer
gaičių bendrabutyje, palyginti, ramu. Su
prantama, įvairiausios įtakos iš lauko ver
žiasi ir į šį palaimingą kampelį, reikalauja
iš auklėtojos ieškoti naujų kelių, naujų
bandymų. Nepaskutinėje vietoje suminėtina, kad per pastarąjį dešimtmetį Vasario

16 gimnazijoje yra jau ketvirtas direkto
rius, kad kiekvienas jų atsineša savas pa
žiūras į auklėjimo klausimus, kad prie jų
tenka taikytis ir mergaičių auklėtojai.
2. Tautinių šokių mokytoja. Vasario 16
gimnazijoje tautiniai šokiai turi bent du
uždavinius: sužavėti jaunimą lietuviškumu
ir reprezentuoti lietuviškąjį folklorą sveti
miesiems. E. Tamošaitienė su šokėjais pra
dėjo dirbti nuo pat atvykimo dienos, nes
tai buvo vasario mėnuo ir prieš akis stovė
jo didelio masto Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas Frankfurte. Pirmasis pasi
rodymas atkreipė visų dėmesį, kad šokiuo
se atsirado kažkas nauja: naujas šuolis,
naujas tempas, nauja gracija. Juo toliau,
tuo labiau ryškėjo tautinių šokių grupės
savitas veidas, garsėjo Vasario 16 gimnazi
ja ir lietuviai Vokietijoje ir šalia jos. Ruo
šiantis minėti Gimnazijos dvidešimtmetį,
buvo mėginta suvesti tautinių šokių grupės
išvykų statistiką. Rasta, kad per E. Tamo
šaitienės dešimtmetį išvykų skaičius pra
šoka 70, neskaitant pasirodymų pačioje
gimnazijoje. Viršūnėmis tektų laikyti išvy
kas Romon 1962 ir 1970 metais, į Bardį Ita
lijoje 1962 ir 1965, į Berlyną 1965 metais.
Visa eilė didelio masto pasirodymų Stuttgarte, Niurnberge, Mannheime, Heidelber
ge ir daugelyje kitų Vokietijos miestų at
kreipė vokiečių visuomenės dėmesį į lietu
vių tautinius šokius, o per tai į lietuvius ir
Lietuvą. Pastaraisiais metais sumažėjus
moksleivių skaičiui, sunku išlaikyti tauti
nius šokius norimai aukštame lygyje, nes
jiems gerai atlikti reikia ne vaikų, o stip
rių, gracingų jaunuolių. Turint galvoje,
kad vyresniosiose klasėse tėra po 2 ar 3
mokinius, nesunku suprasti, su kokiais sun
kumais tenka susidurti tautinių šokių mo
kytojai.

Režisierė, kūrėja ir aktorė. Eliza Tamo
šaitienė nesiriboja vien tautiniais šokiais.
Visą eilę kartų ji yra surežisavusi didesnio
ar mažesnio masto vaidinimus, gyvuosius
paveikslus, dainų, prozos ir poezijos pynes.
Progos būdavo įvairios: Motinos diena, Ka
lėdų šventė, Nepriklausomybės sukaktis.
Tekstai dažniausiai kuriami čia pat vieto
je, prisitaikant prie jaunųjų aktorių jėgų.
Nekartą įpintas baletinis šokis, visada su
kurtas pačios mokytojos. Yra buvę ir gan
didelio masto baletinių dalykų, kaip velnių
šokis 1963 m., dedant kertinį akmenį nau
jajam klasių pastatui, vaidelučių ir jūrei
vių šokiai, šokti daugeliu progų įvairiose
vietose, na, neužmirštinos nei paskutiniųjų
metų „Lėlės“, nei „Rūtelių darželis“, nei
„Nemunėlis“.
,
Kūrėja reiškėsi kartu ir kaip aktorė. Vo
kietijos, Italijos, Prancūzijos ir Belgijos lie

tuviai dar nėra užmiršę E. Tamošaitienės
„Čičinsko“, jos „Jūratės ir Kastyčio“ ir „Eg
lės žalčių karalienės“. 1961 m. vasarą, kartu
su dainininke Janina Liustikaite ir pianis
tu Stasiu Gailevičium, E. Tamošaitienė ap
lankė didžiąją dalį Vokietijos lietuvių ko
lonijų, 1962 m. vasarą deklamavo Italijos
LE surengtame Maironio šimtmečio minėji
me Romoje, vėliau Paryžiuje, Liege ir įvai
riuose Vokietijos miestuose. Savaime su
prantama, kad jos aktoriški patarimai gau
siai naudojami Vasario 16 gimnazijoje, kai
reikia kokia nors proga deklamatorių.
Kūno kultūros mokytoja. Mergaičių kū
no kultūros pamokos yra taip pat viena iš
E. Tamošaitienės pareigų. Čia daug vietos
skiriama gimnastikai ir plastikai, tačiau
nenukenčia nei žaidimai, nei kitos sporto
rūšys. Pamokoje vyrauja aiški tvarka.
Sukaktininkė, nors ir ne per stipriausios
sveikatos, tačiau didelės energijos ir ryžto.
Kasdieniniai sunkumai, aišku, karts nuo
karto sukrečia pasitikėjimą ir slopina en
tuziazmą, tačiau gana gero žodžio, bičiu
liško gesto, ir gyvenimas eina tolyn. Vasa
rio 16 gimnazijai linkėtina, kad jos mer
gaičių auklėtojai Dievas palaikytų sveika
tą, kantrybę ir entuziazmą.

ELI

IR POETĖ V. PALČINSKAITĖ
Ryšium su Belgijoje, Briusely, vasario
23-25 dienomis įvykusiu Pasaulio žydų kon
gresu, sovietinių žinių agentūra Tass, šalia
kitų protestų, paskelbė ir atvirą sovietų
žydų, pasižymėjusių literatūroje, spaudoje
bei kariuomenėje, protestą Belgijos vyriau
sybei. UPI agentūra vasario 18 d. skelbė,
kad tą protestą pasirašė, šalia rašytojo
Heinrich Hoffmann, pik. gen. Dovydo Dragunskio, žydų žurnalo Sovietuose redakto
riaus Arono Vergelis ir poetė Violeta Pal
činskaitė.
(ELTA)

PAMINĖTI F. KIRŠA IR B. SRUOGA
Okup. Lietuvoje vasario mėn. paminėtos
Fausto Kiršos 80-sios ir Balio Sruogos 75sios gimimo metinės. „Literatūra ir Menas“
(Nr. 7) išspausdino Alpo Liepsnonio atsimi
nimus (susirašinėjimas, pokalbiai su Kirša). Tas pats savaitraštis 6 nr-je išspausdi
no Ant. Miškinio straipsnį apie Balį Sruo
gą rašte ir gyvenime. Vilniuje Sruogos su
kakčiai skirtasis vakaras įvyko vasario 2
d. respublikinės bibliotekos salėje. Kalbėjo
J. Lankutis, A. Samulionis, V. Kubilius,
prisiminimais pasidalijo meno daktarė J.
Čiurlionytė.
(ELTA)

PROGRAMA VASARIO 16 PAMINĖTI

liaus mėgėjas.

P. J. Lapšio, Vliko įgaliotinio Australijo
je, iniciatyva per valstybinę radijo stotį
buvo suruošta pusės valandos programa,
skirta Vasario 16 dienai. Ta programa buvo
girdėti Adelaidėje ir visoje Pietų Australi
joje.

DR. E. ARMANIENĖ
Elena Armanienė Ealtimorėje (JAV) ga
vo teisių daktarės laipsnį.

BALFO KAPITALAI

SUSTOK, PAGALVOK

Balfas vargan patekusiems lietuviams
Jėzaus Kristaus žemiškasis gyvenimas
šelpti per savo 25 metų veiklos laikotarpį
turėjo 2 milijonus 965 tūkstančius ir 42 do yra tik gera visiems darymas. Jis skelbė
Gerą Naujieną — meilę Dievui ir artimui,
lerius pajamų.
gydė ligonius, net prikėlė mirusius. Jis gla
monėjo vaikus, neatstūmė ir nepasmerkė
VYTUKAS — STANLEY
„Tėviškės Žiburiuose“ (Kanada) Al. Gi- nusidėjėlių.
Dar daugiau, šv. Paulius apie Jį sako:
mantas rašo: „Pastebėta, kad jaunimas ne
retai stengiasi savųjų (lietuvių) tarpe likti „Jis... išsižadėjo savęs, priimdamas tarno
ir vadintis lietuvišku vardu, o svetimoj ap būtį. Jis save pažemino, klusniai priimda
BAŽNYČIOS SUKAKTIS
linkoj vartoti savo antrą, tarptautinį var mas net mirtį, kryžiaus mirtį“ (Pilyp. 2,5Seniausioji Berlyno bažnyčia, Marien- dą. Tuo būdu matome, kad mūsų pažįsta 11).
Kirche, gruodžio mėn. paminėjo savo 700 mas Vytukas jau besąs Stanley, Algirdas
Didesnės aukos, kaip mirtis, negali būti.
metų sukaktį.
Tiesa, minios, išsiliejus jausmams, paro
— Tom, Audronė — Julie, Rimgaude —
dė jam dėkingumą, šaukdamos: „Osana Do
vydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Vieš
Ar ji elgeta? Tegu ji ten sės su visais, pavalgys, o va paties vardu!“ Bet po kelių dienų tas dėkin
K. BARENAS
karais vėl arbata su skanumynais. Dar ir tais tarpais gumo šauksmas jau virto neapykantos riks
mu: „Ant kryžiaus jį!“

PASIMATYMAS
— Nešk Vincės motinai, — paliepė ji.
— Ta Vincės motina turi baisybę gvaizdikų, —
atsakė Veronika.
— Ar turi?
— Turi, mama, turi. Visa pašalė žydiMotina pastovėjo nusivylusi ir pamerkė gvaiz
dikus. Paskui Veronika nė nematė, kai motina suda
rė puokštę iš savo raudonųjų pelargonijų. Jos mama
mėgo pelargonijas, ir visą vasarą trys žydėjo vazo
nuose ant lango. Ne tik šią vasarą — kasmet žydė
davo, kiek Veronika atsimena. O dabar...
— Mama, kam gi tamsta...
Bet ji suprato. Kas jai brangiausia, tai ji ir ati
duos, kai širdis suskysta.
— Nunešk.
— Tur būt, jie turi ir pelargonijų, — spėliojo
Veronika. O gal ir neturi. Veronika niekad neturėjo
progos žvilgterėti į Pašukų saloną — gal ten ir žydi
pelargonijos. Jos su Vincentina mokydavosi valgo
majame, o iš ten pro langą matyti sodelis su obelėmis ir su kliombomis. Ji gailėjosi, kad motina nu
nuogino savo gražybes- Nupiovė visus keturis di
džiuosius žiedus! Pati taip moka džiaugtis ir grožė
tis, niekada neužmiršta palaistyti, seka prasikalan
čius žiedus, o dabar turės laukti, kol tie mažiukai
pražydės. Ir už ką? Ar Veronika neatidirbo už tuos
pinigus? Dar ir su kaupu atidirbo! Aišku, nuplautų
jų žiedų jau nebcprilipdysi, kad motina ir toliau ga
lėtų jais grožėtis, bet Veroniką pakeliui apima pyk
tis. Numes ji tuos žiedus pievoj prie kalnelio, pa
vaikščios ir sugrįš namo.
— Nunešei? — paklaus motina.
— Nunešiau, — atsakys ji.
Ji ir numetė puokštę. Bet paskui pagalvojo, ką
ji sakys, kai motina dar paklaus:
— Ką sakė? Ar padėkojo?
Tada ji sugrįžo, pasiėmė ir nunešė. Vincentinos
motina padėkojo, paklausė, kiek jų šeimos yra, ir da
vė visiems parnešti po vieną šokoladinį saldainį!
Gali būti, kad tos gėlės ir suartino Vincentiną
su Veronika. Visą vasarą jų santykiai buvo kaip mo
kytojos ir mokinės. Veronika, būdavo, aiškina, tai
so klaidas, reikalauja išmokti, ir su pamokos pabai
ga nutrūksta visas ryšys. Net jei Vincentinos motina
pakviečia Veroniką pietų ar atneša po riekę duonos
abiems su medum ar su uogiene ar su sūriu, sėdi jos
ir valgo kartu, bet nekyla bendras juokas, nepasikei

Barbara ir t. t. Kai kuriais atvejais vieti
niai bando lietuviškus vardus rašyti savą
ja transkripcija, ir taip atsiranda Daina —
DVI IŠEINA Į ŽMONES
Dinah, Audrė — Audrey, Rūta — Ruth ir
Iš knygrišyklos jau pradeda grįžti įr pan“.
greit bus pradėtos siuntinėti skaitytojams
dvi naujos Nidos Knygų Klubo knygos.
VLIKO BIUDŽETAS
Viena jų yra Juozo Tininio novelių rin
Vlikui lėšas telkia Tliutos Fondas, kurio
kinys „Nuskandintas žiedas“, antroji — pirmininku yra prelatas Jonas Balkūnas.
„Septintoji pradalgė“, šįkart stambesnė ne
Vliko kasininkas J. Valaitis pranešė, kad
gu ankstyvesnės (joje dalyvauja 24 auto 1970 metais Vliko biudžetas buvo 38.165
riai).
doleriai.
Kol streikavo Britanijos paštas, negali
ma buvo spausdinti ir išsiutįnėti laikraščio.
MŪSŲ NELAIMĖS
Ta skola prenumeratoriams bus atiduota
Toronte (Kanada) dėl šeimyninių prie
padidintais numeriais. Bet kol „Europos žasčių nusišovė V. Gavelis. Burlingtone P.
Lietuvis“ negalėjo eiti, spaustuvėje buvo Vizbaras darbovietėje buvo žiauriai apde
renkamos knygos. Dabar jų rinkimas turės gintas, sprogus cinko tirpymo krosniai.
sulėtėti.
Sault Ste Marie mieste A. Kantautas, per
sunkų darbą įsigijęs namus, sudegė, dėl ne
žinomų priežasčių kilus gaisrui.
PREMIJA V. VOLERTUI
Dienraščio .Draugo“ 1970 metų premija
LIETUVIŲ KALBA VISIEMS
paskirta Vytautui Volertui už romaną „Pra
Lietuvių akademinės korp. „Romuvos“
garo vyresnysis“.
rūpesčiu vasario 13 d. Viktorijos (Austra
lija) švietimo Departamentas atidarė lie
IR URUGVAJAUS LIETUVIAI
„Pasaulio Lietuvis“ (JAV) rašo, kad Ve- tuvių kalbos skyrių-kursus British Com
necuelos Liet. B-nė sudarė delegaciją, kuri monwealth šeštadienio Moderniųjų kalbų
įteikė Turkijos ambasadoriui Caracas mies mokykloje.
Šioje mokykloje yra mokomos 8 moder
te memorandumą dėl Bražinskų.
niosios kalbos.
Šiuo metu į lietuviškus kursus užsirašė
BOIKOTE PRIEŠ CIRKĄ
34 asmenys, kurių tarpe yra kitataučių.
Lietuvių Karių Veteranų Ramovė Mel
bourne (Australija) savo boikoto manifest^
BILL RIMKUS DAIROSI Į PICASSO
prieš Sov. Sąjungos cirko festivalį rašo,
Kepyklos darbininkas Bill Rimkus, lan
kad Simas Kudirka mirė Klaipėdos ligoni kąs Chicagos meno mokyklą, surengė savo
nėje.
dailės darbų parodą. Jis yra Picasso sti

SU LIETUVIAIS PASAULYJE

čia jos šiltu žvilgsniu. Viskas prasidėjo nuo rudens
Kai Veronika, apdovanota saldainiais, jau ruošėsi
namo, Pašukienė pasakė:
— Pakviesk, Vincute, savo draugę sekmadienį
pietų.
Vincutė pakvietė. Argi ji draugė? Matyt, moti
nos raginama, pakvietė ir kitam kartui. Kelias toli
mas, bet Veronika kartą ir kitą užbėgo paskui ir ne
kviesta, kai užeidavo noras dingti iš namų. Su lietu
vių kalba Vincentina visą laiką stūmėsi iš paskos, ir
Veronika padėdavo jau parašyti namų darbus. Net
ir klasėje jos susėdo vienan suolan- Kad jau drau
gės, tai kartu ir sėdėti tinka. Taip sakė Vincentina, o
Veronika jai pritarė. Apie vidurį mokslo metų Vin
centina išdavė jai didelę paslaptį — ją įsimylėjo lei
tenantas Švilpa. Tuomet Veronikai jau per jėgą teko
versti savo draugę mokytis. Tačiau ir jėga maža te
padėjo. Kai seminarija paleido egzaminams, tada
Veronika iš tiesų kasdien ir gulė ir kėlė su Vincen
tina. Matyt, Vincentina dabar ir prisimena anas die
nas. Abi iki vėlumos sėdėdavo, ir nuvargusi Veroni
ka kartais nebeištverdavo ir pasakydavo:
— Aš gi šitą dalyką aiškinau tau jau kelis kar
tus.
— Negali būti, — visada tuo pačiu atsakymu
gindavosi Vincentina. Tik egzaminams ruošiantis
Veronikai paaiškėjo, kad jos draugės žinios visur
šlubuoja, bet ji šiaip taip pralindo, tą pat vasarą iš
tekėjo ir išvažiavo mėnesiui į Palangą.
— Važiuok su mumis, — dar pakvietė ir Vero
niką.
Veronika tuomet pyktelėjo. Važiuok! Ar Vin
centina nori iš jos pasijuokti? O kai ji pyktelėjo, tai
jau ir anuomet pagalvojo, kad visa draugystė, tur
būt, kilo iš reikalo. Lakstė, padėjo Veronika, ir dėl
to jos draugė gavo atestatą. O kai išvažiavo Palangon, tai niekad anei žodžio daugiau jau visą gyveni
mą. Bet ir Veronika niekad neieškojo Vincentinos.
Kita vertus, jei draugystė net ir turėjo praktiškų su
metimų, tai Veronika vis tiek nejaučia didelės
skriaudos. Pamokydama Vincentiną, ji ir pati dau
giau gilinosi. Tiesa, jeigu draugystė buvo paremta
išskaičiavimais, tai Veronika turėtų gailėtis, kad ji
mokė tą merginą už dyką- Niekas jai nemokėjo už
pagalbą Vincei, o jeigu retkarčiais soti pareidavo iš
Pašukų namų ar kuo nors pasmalyžiaudavo, tai ir
tada jautė ir dabar prisiminusi jaučia pažeminimą.

tarp valgymų, jei Veronika ilgiau užsibūdavo, pra
vers duris Vincentinos motina ir pakiš obuolį ar sal
dainį ar bananą. Ji ir dabar atsimena, kad pirmuo
sius du valakinius riešutus savo gyvenime ji gavo iš
Vincentinos motinos. Vieną jų pati suvalgė, o kitą
parnešė motinai. Jai ir šiandien grįžta ta mintis,
kad draugystė galėjo būti netikra, iš reikalo.
— Kur gi jos vyras? — dabar klausia Veroni
ka Kostą.
— Kieno vyras?
— Vincentinos.
— Tur būt, mirė.
Aišku, Kostas nieko nežino apie Vincentiną.
Matyt, mirė vyras, jei ji už kito ištekėjo. Ji pati ieš
ko atmintyje pėdsakų apie Vincentinos vyrą. Gal
jis mirė, o gal Sibire atsidūrė. Gal po karo padėjo
galvą Lietuvoje. Ne, taip negalėjo būti, nes kartu
būtų išvažiavęs su Vincentina. O gal ir išvažiavo ir
svetur mirė.
— Kažin, kas tas Martinėnas? — klausia Ve
ronika Kostą.
— Koks Martinėnas?
— Vincentinos vyras.
Ji dar tikrina laišką ir rodo Kostui— Martynas, ne Martinėnas, Verute. Jos vyras
turi būti Martynas, jeigu ji Martynienė.
— Gal ir Martynas, — sutinka Veronika. —
Martinėnas buvo gi mūsų stovykloj Vokietijoj, bet
jau senas žmogus. Atsimeni? O jei Martynas, tai
gal bankininkas. Matai, čia yra Martyno bankų
Anglijoj. Gal sutiko Vincentina bankininką, kaip ta
Paulekiūtė Rockeffellerį.
— Gal ir sutiko, — pritarė Kostas.
— Bet jeigu būtų bankininkas, tai ji manęs ne
kviestų į pasimatymą ir dar būtinai. Matyt, papras
tas žmogus, kaip ir mes.
Nei laiškas nebuvo parašytas, nei telegrama iš
siųsta. Atėjo laikas gulti. Veronika nutilo, bet ji gal
vojo. Jeigu Vincentina kviečia, tai, matyt, geru žo
džiu prisimena ir nori pasimatyti. Iš tiesų ji atvažia
vo iš Kanados, kelias tolimas. Kelias tolimesnis, ne
gu Veronikai būdavo nubėgti į jos tėvų namus. Ke
lias tolimas ir dabar — šešios valandos praeis, kol
Veronika pasieks Londoną. Bet vis tiek Londonas
tai ne Kanada. Kas ten bus, kas nebus, o susitiks ir
prisimins senus laikus. Kiek čia tų pramonėlių turi
Veronika? Nieko- Seniai matytą žmogų gera bus su
sitikti.
(Bus daugiau'

***
Taip. Tikrąjį dėkingumą taip sunku ras
ti žmonėse, kaip deimantą ar perlą smėly
je.
Tol, kol kieno nors geri žodžiai dar skam
ba mūsų ausyse, kol graži dovana ar auka
dar šildo mūsų ranką, kol dar jaučiame
kieno nors gero darbo vaisius, tol esame sa
vo artimui dėkingi. O kiek vėliau? Jis šioks
ir toks. Nesigėdyma net blogu atsilyginti.
Pasukime galvą dešinėn ir kairėn, ar ne
pamatysime tų. kuriems gera darėme, ku
riems davėme ką nors, skriausdami patys
save, lyg pasidarę jų tarnai, o šiandien jie
ne tik nenori mūsų matyti, bet aiškiai atsi
lygina nedėkingumu.

***
Bet įsigilindami į Izraelio tautos nedė
kingumą Kristui ir mūsų pačių patirtą ne
dėkingumą, nepamirškime pažvelgti ir pa
tys į save. Juk ir mes žmonės. Ką smerkia
me kituose, gal tas bujoja ir mumyse.
Koks mūsų dėkingumas Dievui? Mūsų
sveikata, mūsų pajėgumas užsidirbti duo
nos, mūsų pastogė. Kiek daug žmonių pa
saulyje visa tai neturi.
Jei esame sutikę blogų ir nedėkingų as
menų, bet vis tiek turime vieną kitą prietelių, kuris buvo ir yra mūsų paguoda. O
kiek daug yra žmonių, kuriems niekas stik
lo vandens ligoje nepaduoda.
Už visa tai turime būti dėkingi Dievui.
Turime dėkoti už šį laikiną gyvenimą, o
itin už amžiną gyvenimą, kurį Jis mums
parengė, išliedamas savo kraują.
Čia yra labai rimta proga sustoti ir pa
galvoti, kokie mūsų santykiai su Dievu dė
kingumo atžvilgiu. Jei sutinkama, kad ne
dėkingumas yra šlykštus dalykas ir jį
smerkiame, tai turime pasmerkti patys sa
ve, jei Dievui už Jo gerumą atsilyginame
Jo įžeidimu, darydami nuodėmes, apsileisdami religinėje praktikoje, neatleisdami
skriaudų, nemylėdami artimo.

Jei randame save kaltais, jei ir mūsų dė
kingumas Dievui yra dėmėtas, kiekvieną
šitos Kristaus kančios prisiminimo dieną
kalbėkime: „Viešpatie, nesielk su mumis
taip, kaip verti esame dėl savo nuodėmių,
ir neatsilygink mums, kaip nusipelnėme sa
vo kaltėmis. Viešpatie, neatsimink mūsų
praeities nuodėmių ir greitai mūsų pasigai
lėk“ (Ps. 102.78).

A. J. S.
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Kun. Bronius Liubinas
1968 metais išrinktoji Vokietijos ben
druomenės taryba susirinko savo paskuti
niųjų posėdžių 1971 m. vasario 26-28 d. d.
Romuvoje. Posėdžius atidarant, penktadie
nį 15 vai. salėje buvo 11 Tarybos narių: J.
Barasas, V. Bartusevičius, A. Bernatonis,
A. Eunga, J. Grinius, A. Lingė, B. Liubinas, J. Lukošius, V. Natkevičius, S. Povilavičius ir J. Valiūnas. V. Bylaitis ir A. Lau
kaitis posėdžiuose dalyvavo nuo šeštadie
nio ryto, o V. Lėnertas ir V. šarka visai ne
atvyko.

Prezidiumo pirmininkas dr. Jonas Gri
nius pradžioje perskaitė vysk. Antano
Deksnio sveikinimą ir kun. Vaclovo Šar
kos laišką, kuriame jis pranešė priežastis,
dėl kurių negali dalyvauti šiuose posė
džiuose.
Perskaičius paskutiniojo posėdžio proto
kolą, prezidiumo pirmininkas priminė pas
tarųjų metų bėgyje mirusį Garbės teismo
narį Antaną Jasinską, ir velionis pagerbtas
susikaupimo minute. Tada sudarytos komi
sijos: skaičiuoti balsams — kun. Antanas
Bunga ir Vincas Natkevičius ir rezoliucijų
— Vincas Bartusevičius, kun. Bronius Liubinas ir Justas Lukošius.
Pranešimų eilę pradėjo Valdybos pirmi
ninkas inž. Jonas K. Valiūnas. Iš jo sužino
ta, kad per 1970 metus Vokietijos Bendruo
menė paaugo 36 registruotais nariais, ne
paisant, kad 17 pasimirė. Vokietijos LB ri
bose šiuo metu veikia 35 apylinkės su 936
registruotais nariais. Toliau suminėti Val
dybos įgaliotiniai prie regionalinių vyriau
sybių. Jų veikla nevienodo intensyvumo,
kas didžiąja dalimi priklauso nuo kraštų
vyriausybių teikiamosios finansinės para
mos dydžio. Pirmoj vietoj eina Šiaurės Rei
no Vestfalijos kraštas, lietuvių veiklai 1970
metais skyręs DM 30.000, tad kone tiek
pat, kiek Federalinės Vokietijos vyriausybė
lietuvių veiklai visoje Vokietijoje (35.000
DM). Šiaurės Reino Vestfalijoje Vokieti
jos LB valdybai atstovauja trijų asmenų

komisija: G. Šimkevičius (abu iš Bocholt)
ir L. Vilčinskas (iš Hagen) /Vilčinskui ne
seniai atsisakius, jo vieton paskirtas Stasys
Jasulaitis iš Wuppertal/. Šios atstovybės
rūpesčiu buvo surengta vaikų vasaros sto
vykla Italijoje ir vaikų iškyla į Angliją,
išlaikomos 3 vargo mokyklos, tautinių šo
kių grupė, 5 vyrų dainos ansamblis, ren
giami įvairūs minėjimai ir šventės.

Tur būt, antron vieton tektų statyti Ba
den Wuerttembergą, kur Valdybai prie vyr
riausybės Stuttgarte atstovauja Zinaida
Glemžienė. Čia buvo surengtas seminaras
jaunimui, išlaikoma vargo mokykla, suor
ganizuota eilė minėjimų. Guviai veikė taip
pat Bavarijos, Hamburgo, Schleswig Holšteino, Saaro ir Rheinland Pfalzo lietuviai.
Iš Centro buvo suorganizuoti ir finanisuoti kursai vaikų stovyklų vedėjams ir
pati vaikų mokykla Romuvoje, finansuota
Studijų savaitė, išleista 12 numerių informacijų biuletenio, finansuotos vargo mo
kyklos. Esant tik trims nariams, būdavo
lengviau susirinkti Valdybos posėdžiams,
kurie todėl buvo dažnesni.

Iždininkas Jurgis Barasas paaiškino Ben
druomenės valdybos balansą 1970 m. gruo
džio 31-jai DM 947.162,84 ir pajamų bei iš
laidų apyskaitą DM 55.006,08 sumoje. Paja
mų skyriuje didžiausioji pozicija yra Fed.
vyriausybės subsidija DM 35.000. Likusias
DM 20.000 sudaro narių solidarumo įnašai
(DM 3.519,77), renginiai (DM 6.940), nuo
mos už butus (DM 5.417,90), aukos ir kito
kios smulkesnės pajamos (DM 4.126).
Išlaidų skyriuje pirmauja maždaug ly
giomis pozicijomis: vaikų vasaros stovykla
(DM 11.586), studijų savaitė (DM 11.194)
ir algos tarnautojams (DM 11.003). Toliau
eina vargo mokyklos (DM 4.500), paštas,
kelionės, skolų grąžinimas ir t. t.

Kontrolės komisijos pirmininkas Ričar
das Tendzegolskis paskaitė tikrinimo pro
tokolą ir siūlė Tarybai patiektąjį balansą ir

Skaityteja CaMai
Garbusis Redaktoriau,
Jūsų redaguojamajame savaitraštyje pa
kartotinai buvo pasisakyta prieš viešą, or
ganizuotą mūsų mirusiųjų pagerbimą, pri
siminimą.
Manyčiau, kad gražu ir teisinga mūsų
mirusiuosius tautiečius, žuvusius karius ir
kankinius pagerbti bendromis apeigomis.
Ar ne taip pagerbdavome kasdien Lietu
voje Nežinomą Karį? Pagerbdavome lais
vės kovotojus, surengdavome pamaldas ir
t. t. Vėlinėse organizuotai vykdavome į ka
pines.
Tremtyje juk rengiame bendrus Sibiro
kankinių, partizanų, žuvusiųjų paminėji
mus.
Taip elgiasi visas kultūringas pasaulis.
Lietuviškai krikščionišką tradiciją derė
tų gerbti.
S. M.
NORĖTŲ A. MAŽEIKOS PAAIŠKINIMO
Gerb. A. Mažeikos iš Eccles „E. L.“ Nr. 5
išspausdintas laiškas mane sudomino. Jįs
sako, kad tas laikraštis nėra demokratiš-

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.U
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
suorganizavusi
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS
yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti,
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

kas ir tarnauja buvusio fašisto Lietuvos
diktatoriaus Smetonos linijai įr remia dik
tatoriaus draugus įr užtarytojus.
„E. L.“ A. Mažeikos laišką išsispausdino,
o A. Mažeikos viešas prisipažinimas dide
liu demokratu, sakyčiau, vertas pagarbos
(nekartosiu čia kito vardo, kurį jis prisise
gė sau, nes tai būtų nemandagu). Taigi la
bai norėčiau, kad didelis demokratas A.
Mažeika viešai per „E. Lietuvį“ įrodytų,
kuo laikraštyje reiškiasi tas nedemokratiš
kumas ir tarnavimas fašistinei linijai. Jei
gu jįs šito kaltinimo demokratiškai neįro
dys, tai tektų laikyti jo kaltinimus per di
deliu demokratinės laisvės panaudojimu
kitiems nužeminti.
Birutė Pocienė
SAVA NUOMONĖ
Net du kartu perskaičiau Europos Lietu
vio Nr. 5 A. Mažeikos iš Eccles pasisakymą
-pasigyrimą, kad jis yra demokratas ir dar
patriotas. Tik demokratijos sąvoka šian
dien yra labai plati ir labai neaiški. Drau
gas Brežnevas iš Kremliaus, draugas Ulbrichtas iš Rytų Vokietijos ir net Gomulka
vadina save demokratais ir dar ne bet ko
kiais. Ten rinkimai į parlamentus, pagal
vilniškės Tiesos tvirtinimą, yra patys de
mokratiškiausi pasaulyje. O čia pas mus
visokios rūšies ilgaplaukiai, kurie nuolatos
rengia jau mums įgrisusias demonstracijas,
save taip pat laiko demokratais. Taigi man
jau dabar neaišku, prie kokios rūšies de
mokratų save skiria A. Mažeika iš Eccles.
Didžiausias diktatorius tai ne A. Smeto
na, o mano tėvelis. Jis kiekvieną šeštadie
nį, kai dar buvau maža, be jokių išsikalbė
jimų imdavo ir mane vesdavo į šeštadieni
nę mokyklą. Aš nė žodžio prieš negalėjau
pasakyti. O namie, noriu ar nenoriu, paso
dindavo prie knygos, ir dar lietuviškos, ir
turėjau skaityti, kai kada net balsiai, kad
visi girdėtų. O kai parvažiavo mano brolis
iš universiteto atostogų su ilgais plaukais
ir su geltonos spalvos lopais kelnių galuose,
įsakė tučtuojau eiti pas kirpėją ir nusikirp
ti plaukus. Kelnes liepė skudurninkui ati
duoti. Brolis net išsižioti negalėjo. Toks
diktatorius yra mano tėvelis. O jau jeigu
diktatorius, tai, aišku, ir fašistas.
Ir A. Mažeika iš Eccles, greičiausia, ne
ginčys, kad mes turėjome šiame krašte tik
rą ir nuoširdų demokratą pirmininką H.
Wilsoną. Tačiau tie su ilgais plaukais ir
susivėlusiomis barzdomis ir šį žmogų iš
vadino fašistu.
Bet visai netikiu, kad A. Mažeika iš Ec
cles būtų patriotas, kokiu giriasi esąs. Mū
sų patriotai nesireklamuoja ir garsiai ne
šūkauja. Jie savo patriotiškumą parodo
darbais: dirba mūsų organizacijose, savo
aukomis remia skautus, Tautos Fondą ir
išlaiko Vasario šešioliktosios gimnaziją Vo
kietijoje, kurioje šiuo metu mokosi arti
100 mokinių. Man dar neteko pastebėti,
kad A. Mažeika iš Eccles būtų savo patrio
tiškumą šiuo būdu parodęs.
O. Dulytė

apyskaitą patvirtinti, kas po diskusijų ir
buvo padaryta.
Garbės teismo pirmininkas dipl. teis.
Justinas Lukošius pasidžiaugė, kad nebuvo
jokios bylos, ir dar kartą priminė teisinin
ko Antano Jasinsko mirtį bei trumpai įver
tino jo asmenį ir veiklą Garbės teisme.
Jaunimo sekcijos pirmininkas stud. And
rius Šmitas pabrėžė, kad metai praėję ra
miai. Buvę suruošti du suvažiavimai, ku
riems programą parengusi Jaunimo sekci
jos valdyba, o šiaip jau organizavusios
Šiaurės Reino Vestfalijos ir Eaden Wuerttembergo LB atstovybės. Užplanuotoji vasaros stovykla neįvykusi, nes nerasta visiš
kai tinkamos vietos, o į palapines užsire
gistravo tik labai maža norinčiųjų dalyvau
ti. „Jaunimo žodžio“ išleisti du numeriai,
kuriuos redagavo Teresė Bogutienė, Romas
Šileris ir Andrius Šmitas. Jaunimo skyriai
veikia prie apylinkių Hamburge, Kaiserslauterne ir Miunchene. 1971 metams numa
tytas skautų suvažiavimas prie Schwetzingeno, ir pati Jaunimo sekcijos valdyba ruo
šia liepos mėnesį jaunimo stovyklą Bad
Pyrmonte. Tai būsiąs prieškongresinis jau
nimo suvažiavimas. Bus dalyvių iš įvairių
pasaulio kraštų, gal net iš okupuotosios
Lietuvos.
Krašto tarybos referentų pranešimai.
Praeitoje sesijoje buvo įsteigtos referentūros įvairioms veiklos sritims, o šį kartą jau
buvo susipažinta su jų darbais bei darbų
vaisiais.
Bene daugiausia ką pranešti turėjo refe
rentas vaikų reikalams tėv. Alfonsas Ber
natonis. Jo pastangomis buvo suruošti kur
sai vaikų stovyklų vadovams, vaikų sto
vykla ir gimnazijos moksleivių kelionė į
Romą atlikti meninės programos Lietuvių
koplyčios šv. Petro bazilikoje įšventinimo
iškilmėse. Jaunimo referentas kun. Anta
nas Eunga mėginęs veikti su Miuncheno
jaunimu, dalyvavęs jų susirinkimuose
Miunchene, ir kelis kartus Miuncheno jau
nimas svečiavosi jo klebonijoje Bad Woerishofene. Veiklos planavimo referentas
Vincas Bartusevičius išdėstė savo mintis,
kaip ir ką jo referentūra būtų turėjusi
veikti. Socialinių reikalų referentas Justi
nas Lukošius paaiškino, kad šalpą vykdo
Balfas, Raudonasis Kryžius ir Labdara ir
kad būtų gera jų darbą koordinuoti. Jam
pačiam tekę eilę kartų suteikti teisinių pa
tarimų. Visuomeninių reikalų referentas
dr. Jonas Grinius buvęs skatintas veiklai
iš Vokietijos LB valdybos ir Vliko. Proble
mų tarpe svarbiausiąją vietą užėmė Bra
žinskų, Simo Kudirkos ir Vytauto Simokaičio atvejai. Dalyvavęs „Laisvės sąjungos“
posėdyje, kuriame buvo svarstomi Fed. Vokie'tijos vyriausybės planai susiaurinti už
sieniečių teises ir ieškoti priemonių nuo to
apsisaugoti.
(pabaiga sekančiame numeryje)

ESPERANTO KALBA
„Komj. Tiesa“ (gruodžio 8 d.) pranešė,
kad esperanto tarptautinė kalba privalo
mai dėstoma 31-je Sovietų Sąjungos mo
kykloje. Esperanto kalba jaučiamas domė
jimasis ir okup. Lietuvoje, tačiau trūksta
dėstytojų. Pernai vasarą specialus esperan
to kalbos kursas buvo suruoštas 27 rajonų
atstovams. Pernai privalomas tos kalbos
kursas pradėtas skaityti Vilniaus valst. Pe
dagoginio instituto studentams.
Gruodžio mėn. Vilniuje, minint esperan
to kalbos įkūrėjo Zamenhofo 111-siąs meti
nes, įvyko tradicinis Lietuvos esperantinin
kų susitikimas.
(ELTA)

„ALTORIŲ ŠEŠĖLY“ NAUJA LAIDA
„Gimtasis Kraštas“ rašo, kad Lietuvoje
išleista V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešė
ly“ penktoji laida.
Ir užsienyje ta knyga buvo išleista dviem
laidom.
BASI SVEČIUOSE
„Tarybinė Moteris“ rašo, kad Lietuvoje
atsirado paprotys atėjus į svečius nusimau
ti batus ir vaikščioti vienomis kojinėmis.
Manoma, kad tai prasidėjo nuo tų laikų,
kai moterys pradėjo nešioti smailiais kulni
mis (stileto) batus. Atėjusios į svečius, jos
nusimaudavo batus, nenorėdamos sugadin
ti kambarių grindų ar kilimų. Tas papro
tys vyrų neliečia.

GERIA IR LUOKĖJE
Stasys Kašauskas reportaže „Ne už de
vynių kalnų“ „Tiesoje“ rašo:
Teisus buvo seniokas, sakydamas, kad
dabar geria „daug“. Geria ir Luokėje. Ma
čiau — valgykloje stiklinėmis. Geria ir bu
čiuojasi Ir sako: o tamsta pažiūrėk, kaip
Telšiuose geria alinėse prie geležinkelio ir
autobusų stočių. Juk ten kultūros, valdžios
daugiau, negu pas mus. Anais laikais žmo
nės mušdavosi. Pats patvariausias ginklas
buvo ratų voga. Dabar nebesimuša. Nebėr
dėl ko pyktis — nei dėl turto, nei dėl že
mės, nei dėl giminystės keršto“.

TRISDEŠIMT PAVEIKSLŲ
Tassas paskelbė, kad Kauno katedros sie
noje buvo surasta paslėptų 30 paveikslų,
16 ir 17 amž. dailininkų darbų, tarp kurių
yra ir Rubenso kūrinių.
Tassas spėja, kad paveikslai galėjo būti
paslėpti 1943 ar 1944 m. nuo nacių. Mūsiš
kiai spėja, kad paveikslai galėjo būti pa
slėpti ir nuo raudonųjų rusiškųjų nacių.
Paveikslai karo metu dingę iš Čiurlionies
galerijos, ir viskas.

J. GAUDRIMO SUKAKTIS
Vilniaus spauda minėjo muzikologo Juo
zo Gaudrimo, sausio 7 d. sulaukusio 60 m.
sukaktį, veiklą. Jo svarbiausias įnašas —
muzikos istorija. Pirmą muzikologinį
straipsnį, apie B. Dvarioną, Gaudrimas bu
vo parašęs 1935 metais. Gaudrimo svar
biausias darbas tai trijų tomų „Iš lietuvių
muzikinės istorijos“. Dabar Gaudrimas bai
gia ruošti enciklopedinio pobūdžio knygą
apie šių dienų (jau sovietų okupacijoje)
Lietuvos kompozitorius ir muzikologus.
(ELTA)
J. BYROS SUKAKTIS
Lietuvoje paminėta dainininko Jono Byros 80 metų amžiaus sukaktis. Eyra yra
mokęsis Vienoje, New Yorke ir Paryžiuje.
Valst. teatro operoje iki 1940 metų yra dai
navęs daugiau kaip 30 partijų. Jau būda
mas pensininku, Byra iki 1957 m. dirbo pe
dagogu - repetitorium operos-baleto teatre
Vilniuje.
(ELTA)
K. SAJA KLAIPĖDOJE
Klaipėdos dramos teatras sausio mėn.
pateikė pirmąją premjerą, dvi vienaveiks
mes K. Sajos komedijas: „Poliglotą“ ir
„Abstinentą“. Pastatė vyr. rež. Povilas Gai
dys, dekoracijas atliko I. Ivanovas, muziką
paruošė T. Makačinas. Nagrinėjamos šei
mos, moralės temos.
(ELTA)

„KANKLIŲ“ SUKAKTIS
Kauno klinikinės ligoninės pavyzdinis
moterų choras „Kanklės“ atšventė 25 m.
sukaktį.
Jam vadovauja A. Čižas, jame dalyvauja
apie 60 asmenų.

LIETUVIŠKASIS „BIGBYTAS“
Jaunasis Stasys Daugirdas su savo drau
gais V. Osipovu, V. Doroninu ir V. Kudinovu pradėjo reikštis kaip lietuviškas bigbyto estradinis ansamblis, pasivadinęs „Gė
lių vainiku“.
Patsai iniciatorius ir ansamblio kompo
zitorius yra Stasys Daugirdas, kuris įeško
kelių jš lietuviškų liaudies dainų melodijų
sudaryti „bigbytą“. Jisai sakosi mėgstąs
įvairią muziką, bet Anglijos „Beatles“ an
samblis pavergęs jį savo originalumu.
Ansamblis „Gėlių vainikas“ per saviveik
lininkų pasirodymą Vilniuje jau buvo iš
sikovojęs antrąją vietą.

PADIDINS
Pieno kombinatas per praėjusį penkmetį
Kauno miestui yra patiekęs 60,5 tūkstan
čius tonų sviesto, 7,5 tūkst. tonų sūrio ir
516 tūkst. tonų pieno.
Sekančiame penkmetyje kombinatas 4050 procentų padidinsiąs tiekimą, nes stato
ma nauja pienir.ė.

PASAKĖČIOS PROZA
— Kodėl be eilės ir tokius prastus iš
leidote Avino raštus? — kamantinėja Liū
tas Kiškį.
— Matote, — mandagiai paaiškino Kiš
kis, — sklinda kalbos, kad jis greitu lai
ku užims tamstos kėdę.
(Iš „šluotos“)

„GIEDA GAIDELIAI“ TELEVIZIJOJE
J. Baltušio pjesė „Gieda gaideliai“ buvo
pastatyta Lietuvos televizijoje.
Ją pastatė K. Kymantaitė.

P. SEVERS

ATOSTOGOS SALOSE
Deja, man neteko visa ko pamatyti. Lai tinis. Žemė gera, geresnė negu Shetlande,
ko užteko tik aplankyti Scapa Flow. Tuoj ir ūkiai didesni. Mieste ir apylinkėse geri
po pusryčių autobusais išvykome apžiūrėti, viešbučiai. Daug krautuvių. Apie 4000 au
kas galima. Važiavome per miestą šalia se tomobilių. Vietovaizdis kalvotas, jūros pa
nosios St. Magnus katedros, statytos 1137 krantės — daugiausia stačios uolos, išky
metais, į pietus, per kalvą, atsidūrėme lančios po keliasdešimt metrų virš jūros, o
šiauriniame Scapa Flow krante. Ši plati vadinamoji St. John Head Hoy saloje yra
įlanka buvo Britanijos laivyno bazė abiejų iškilusi 375 m virš jūros.
pasaulinių karų metu. Šiaurėje saugo ją
Pakeliui j uostą sustojame mažame kai
Orkney pagrindinė sala, vakaruose Hoy sa melyje — St. Margaret Hope. Vos keli na
la, o Ronaldsay ir Burray rytuose. Garsu mai, neišvengiama krautuvėlė su įvairiais
sis Churchilio barjeras tiesiasi iš pagrindi suvenyrais ir maistu. Reikia turėti ką nors
nės salos į Burray ir Ronaldsay. Įėjimas į atminimui — atviručių, puodukų su įra
bazę galimas tik iš pietų pusės. Ir tas buvo šais. Nedidelis uostas su keliais žvejų lai
užminuotas. Tačiau 1939 m. vokiečių po vais.
vandeninis laivas pajėgė praslinkti į bazę
Beje, Kirkwallyje palikome keistą kelei
ir paskandinti didelį anglų karo laivą „Ark vį, spėju, vakarų, o gal rytų indą, apdris
Royal“. Žuvo tuomet apie 800 jūrininkų.
kusį, atlapotu švanku, juodais marškiniais,
Scapa Flow dunkso dabar tuščia. Nieko laikantį rankoje nedidelį rankinį maišą,
nebeliko, viskas nugriauta ir išvežta. Eelii- vaikščiojusį pirmyn ir atgal virišutiniame
ko tik betoninės aikštės priešlėktuviniams denyje, kažką murinėjusį ir kartas nuo
pabūklams ir spygliuotų vielų tvoros, da karto piktai kračiusį galvą. Paskutinį kar
bar rūdžių suėstos ir žole uždengtos. Dvie tą mačiau jį, kai „St. Ninian“ tolo nuo
jose vietose stūkso iš vandens laivų lieka krantinės. Jis atbėgo, pastovėjo, pažiūrėjo
nos: vakarų pusėje ilsisi giliai po vandeniu į mus, pakratė galvą, mostelėjo ranka ir
„Ark Royal“ ir jo 800 jūrininkų, o rytu nusigrįžo. Kas žino, koks likimas atnešė jį į
pusėje 4 vokiečių karo laivai, nuskandinti Šiaurės salas, į šaltį ir lietų?
jų pačių 1918 m., kai britai juos ten inter
Kelionė iš Kirkwallio į Lerwicką pieti
navo. Prieš porą metų norėta iškelti „Ark nėje Shetlando saloje užtrunka 10 vai. Vė
Royal“, bet plačioji visuomenė pasipiktino jas nutilo, bet jūroje visuomet šaltoka.
tuo. „Tegu žuvusieji ilsisi ramybėje“, rašė Keleiviai susirado užuovėją, iš kur galėjo
spauda. Taip ir palikta.
pasigrožėti slenkančiais pro šalį krantais.
Lengva ūkana dengia apylinkę ir kalvas Jūros paukščiai vejasi mus, skraidydami
aplink bazę. Tylu ir ramu. Atminimui pa kartais tik rankos nuotolyje. Tai jūros
siėmiau pluoštą samanų ir kelis gabalėlius kregždės. Jos, atrodo, niekad nepavargsta.
spygliuotos tvoros ir iš to pasidariau sa Mano Sandy susirado du naujus pažįsta
votišką „gėlių puokštę“.
mus, jaunus studentus. Pasirodo, jie vyks
Aplankėme dar mažą koplytėlę, statytą ta į Shetlandą tyrinėti vietinės floros. Su
italų karo belaisvių. Tai apvalus Nisseno radome gerą vietą laivo priekyje, uždeng
barakas su išmūrytu barokiniu frontu. Vi tą nuo vėjo. Studentas pastebėjo, kad esu
duje puikiai išdažyta, daili geležinė tvorelė ne vietinis. Papasakojau jiems apie Lietu
prieš altorių. Pats altorius labai puikus, su vą ir koks likimas atnešė mane į Škotiją,
M/.dona ir Kūdikiu, dažyta italo dailinin- ir taip prašnekėjome iki 10 vai. vakaro.
ko-belaisvio. Kunigas iš Barra (mažoji sa
Kelionė laivu labai skiriasi nuo sausula. kurios gyventojai yra katalikai) atvyks I mos kelionės. Laivas jūroje tai atskiras pa
ta kartą į metus atlaikyti pamaldų.
saulis. Nematai nei laukų, nei miestelių,
Orkney salos turi dabar 18.000 gyvento nei autobusų, riedančių iš priekio. Aplin
jų, iš kurių 6.000 gyvena Kirkwallyje. Že kui begalinė jūra, vėjas, tamsūs debesys ir
mės ūkis, žvejyba, jūros transportas, na, ir keli paukščiai, kurie lydi mus. Namai, ku
šiek tiek turizmas tai jų pragyvenimo šal- riuose gyvenai, žmonės, kuriuos pažinojai,

taip toli, kad atrodo lyg sapnas, o ne tikro
vė. Kiekvienas sraigto apsisukimas neša
mus toliau į svetimą, nepažįstamą kraštą.
Jūra tamsi, dangus irgi, horizonto nematy
ti. Argi tenai, kažkur pietuose, kas nors
tikrai egzistuoja? Laivas, lyg milžiniška
mašina, neša mus kažkur. Motorų duslus
„duum, duum“, vėjo švilpimas, radaro sietuvo sukimasis — viskas taip keista. Neju
danti jūrininko figūra už stiklo, laivo tilte
lyje.
Salos irgi atskiras pasaulis. Britanija yra
sala, bet mes tai nepastebime, gyvendami
skruzdėlynuose — didmiesčiuose. Bet at
vyk į šiaurę. Čia nėra didelių miestų. Pora
miestelių, o kitur — mažos gyvenamosios
vietovės, po kelis ar keliolika namų, išmė
tytos išilgai krantų ar vienišose mažose sa
lelėse. Jūra visuomet arti, kur nebūtum,
visuomet matoma ir girdima. Audros, lie
tus, šaltis, mirties pavojus vyrams jūroje
— tai kasdieninis gyvenimas, neįsivaizduo
jamas miesto žmonėms.
Anksti ketvirtadienio rytą atplaukėme į
Lerwicką. Miestas turi 6.500 gyv. (wick —
vikingų žodis, reiškiąs mažą įlanką, o jų
Shetlande šimtai), išsitiesęs pakrantėje.
Senasis miestas žemai, prie jūros, turi tik
vieną gatvę. Čia susispietęs visas prekybi
nis gyvenimas, bankai, paštas, krautuvės,
viešbučiai, žvejų ir prekybinis uostas. Nau
jasis miestas yra kalvos viršūnėje. Tai la
bai švari rezidencinė vieta. Jame yra pui
kus istorijos ir gamtos muziejus. Uoste ju
dėjimas nėra didelis, žvejyba nuo 1914 m.
sumažėjusi per pusę. Atplaukia norvegų,
danų, islandų žvejų laivai ir karo korvetės.
Rusų karo laivai šliaužioja aplinkui salas.
Bet rusų žvejų laivai retai teužsuka į Lerwicko uostą.
Po pusryčių išvykome autobusu į Spiggie
viešbutį salos gilumoje, jei taip galima pa
sakyti, nes iš Spiggie jūra vis tiek matoma
vakaruose, šiaurėje ir rytuose, tik į pietus
kyla aukšta kalva, ant kurios yra daug ra
dijo stiebų. Tai Nato ankstybo įspėjimo
stotis.

(Bus daugiau)
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Europos Lieturiu Eronilm
Velionė buvo gimusi Ukrainoje ir, karo
TAUTOS FONDUI AUKOJO
10 svarų — dr. J. Mockus, 5 svarus — J. L. audrų ištikta, pirmiausia atsidūrė Vokieti
joje, o vėliau Anglijoje. Apsigyvenusi Bradir 2 sv. — P. Voveris.
forde, prieš 24 metus sukūrė šeimos židinį
Nuoširdžiai dėkoja
su tyliu, nuoširdžiu lietuviu Petru ir su juo
T. F. Atstovybė D. Britanijoje
sulaukė dviejų sūnų — Romano ir Petro,
dabar jau suaugusių ir dirbančių. Nors
įvairios ligos guldė į ligoninių lovas ir tė
GYVENTOJŲ SURAŠYMAS
Balandžio 25 dieną D. Britanijoje bus vą, ir motiną, ir vaikus, tačiau visi išsilaikė
ir gražiai įsijungė į kultūrinę veiklą. Velio
pravestas gyventojų surašymas.
Netrukus „E. Lietuvyje“ atspausdinsime nė dažnai lankė lietuvių klubą ir niekuo
paaiškinimą, kaip lietuviai turėtų atsakyti met neapleido lietuviškų pamaldų.
Praėjusio mėnesio viduryje pasijutusi
į du klausimus apie mūsų pačių ir mūsų
blogai, a. a. Paranė buvo nuvežta į ligoni
tėvų kilmę.
nę. Po nesėkmingos operacijos, aprūpinta
paskutiniais sakramentais, aprimusi ir
kantriai kentėjusi, mirė, palikdama liūdin
čią šeimą ir ją vertinusią lietuvių bendruo
menę.
BALTŲ TARYBOS POSĖDIS
Kovo 19 d. St. Ann's bažnyčioje palydėti
Kovo 25 dieną Lietuvių Namuose įvyko
Baltų Tarybos posėdis, kuriame Tarybos velionės į amžino poilsio vietą susirinko
pirm. M. Zarina padarė pranešimą apie labai gausus lietuvių ir pažįstamų būrys.
Kun. kapelionui atnašaujant Mišias, vargo
praėjusių metų veiklą.
Birželio deportacijų minėjimą Londone nų muzika ir įspūdinga Libera giesme pa
nutarta suruošti bažnyčioje, kur estai, lat lydėjo italų kapelionas kun. E. Sforza. Juo
diems debesims gaubiant dangų, išsitiesė
viai ir lietuviai pagerbs žuvusius.
M. Zarina perrinkta Tarybos pirmininke liūdna eisena į kapines. Gausus lydėjusių
būrys liudijo apie velionės populiarumą lie
ateinantiems metams.
tuvių tarpe. Atlikęs laidotuvių apeigas,
kun. J. Kuzmickis atsisveikinimo kalboje
PROF. K. LEDERIS LONDONE
Praeitą savaitę Londone lankėsi Calgary iškėlė velionės taurią asmenybę ir jos gyve
universiteto Kanadoje medicinos fakulteto nimo kelius svetimoje žemėje.
Amžiną atilsį duok mirusiai, Viešpatie!
profesorius Karolis Lederis, savo metu pro

LONDONAS

fesoriavęs Bristolio universitete Britanijo
je.
Šįkart jis dalyvavo The Ciba Foundation
simpoziume. Ciba yra šveicarų vaistų ga
mintojų firmos įsteigtas centras skatinti
tarptautiniam bendradarbiavimui ir vyk
dyti medicininiams ir cheminiams tyri
mams. Tas centras kaip tik yra Londone.
Simpoziumas svarstė neurohypofizinių
harmonų temą. Prof. K. Lederio referato
tema buvo: „Exocytosis in the neurohypo
physis“.
Iš Londono prof. dr. K. Lederis dar pasu
ko į Europos žemyną — į Hamburgą ir Max
Plancko institutą Frankfurte. Jei laikas
leis, dar sustos Paryžiuje.

MANCHESTERIS
MARGUČIŲ BALIUS

j. k.

COVENTRY
MARGUČIŲ BALIUS
DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba ba
landžio 12 d., Velykų antrąją dieną, 7 vai.
vak., Lenkų klubo salėje, Whitefriars La
ne, Coventry, rengia

Margučių Balių.
Gražiausi margučiai bus premijuojami.
Šokiams iki 1 vai. ryto gros geras orkest
ras. Baras su įvairiais gėrimais veiks iki
12 vai.
Visus tautiečius iš arti ir toli su draugais
ir pažįstamais maloniai prašom gausiai at
silankyti — praleisite linksmai laiką.

Skyriaus Valdyba

EUROPOS LIETUVIS
Gautosios žinios rodo, kad į šią Lietuvių
Skautų Sąjungos tremtyje 25 metų atsikū
rimo jubiliejinę Europos bendrą stovyklą
gausus skaičius atvyks iš JAV, Kanados,
Vokietijos, Anglijos ir kitų kraštų. Tai bus
tikrai smagus lietuviškos skautiškos šei
mos suėjimas.
Kviečiu vadovus, vienetus ir atskirus
skautes ir skautus bent dalinai jš anksto
pasiruošti. Ypač atkreipiamas dėmesys, kad
kiekvienas į stovyklą atvyktų pilna skau
tiška uniforma su visais skautiškais ženk
lais, išmoktų bent dvi naujas dainas, pasi
rodymų, šūkių ir t. t. Reikia pasiimti savo
vėliavas, gaireles, gaires, herbus, totemus,
gatavą skelbimų lentą, koplytėlę ar kryžių,
vartų ir tvorelių daljs, įvairius užrašus ir
t. t. Patartina muzikantams atsivežti muzi
kos instrumentus. Atkreipkime dėmesį į
brolių plaukų šukuoseną. Laiku regįstruokimės! Regjstruodamiesi
neužmirškime
įmokėti reikalaujamų stovyklinį mokestį,
nes tai palengvins susitvarkyti su autobu
su. Registruotis pas J. Maslauską.
Budėkime!
s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

VOKIETIJA
VELIONIUI A. BARKAUSKUI
PRISIMINTI
Fechtoje, šv. Jadvygos vardo prieglaudo
je, kovo 14 d. mirė Antanas Barkauskas,
77 m. amžiaus.
Gimęs ir gyvenęs Zarasų priemiestyje,
Smalvių kaime, Lietuvoje vertėsi laikrodi
ninko amatu. Pastarajame kare buvo prie
varta paimtas darbams prie vokiečių ka
riuomenės. Ilgoką laiką vargo Estijoje prie
fronto, atlikinėdamas įvairius darbus. 1944
m., rusams spaudžiant, su vokiečių kariuo
mene per Latviją, Lietuvą, Prūsiją pasiekė
Dancigą. Čia dirbdamas prie karinių dar
bų, per bombardavimą buvo sunkiai su
žeistas, atvežtas į Regensburgą, operuotas
ir 2 metus kilnotas iš ligoninės į ligoninę,
sveikatos nebeatgavo ir visą laiką buvo
stipriai paliegęs. Nuo 1949 m. gyveno Varelio, vėliau Fektos prieglaudose.
Velionis buvo ramaus būdo, su visais
gražiai sugyveno, mėgo švelnų jumorą, to
dėl buvo visų mėgiamas. Skaitydavo lietu
višką spaudą, domėdavus lietuviško gyve
nimo aktualijomis, nuoširdžiai ir stambiai
rėmė lietuviškas institucijas: Vasario 16 ir
saleziečių gimnazijas, Tautos Fondą, ir li
goniams bei į vargą patekusiems per deka
ną V. Šarką aukodavo stambiomis sumo
mis. Pvz., Lietuvos nepriklausomybės atsteigimo 50 m. sukakties proga paaukojo
Tautos Fondui DM. 700, Bražinskams gel
bėti pasiuntė į JAV Tautos Fondui 40 do
lerių, o š. m. vasario 16 proga vėl paaukojo
Tautos Fondu DM. 100. Velionis, skaityda
mas T. F. atstovybės Vokietijoje informa
cijas apie aukotojus, su pasipiktinimu ste
bėjos, kad iš visos V. Vokietijos tik viena
Bendruomenės apylinkė ištiesė pagalbos
ranką Bražinskams gelbėti ir tai tik su
skurdžiais našlės grašiais.
Velionis yra užsitarnavęs lietuvių tau
tos didelę pagarbą bei dėkingumą, o mums
tegu būna jis neužmirštamas pavyzdys,
kaip reikalinga mylėti savo gimtąjį kraštą
ir aukotis savo tautai.
Tau, brangusis Antanai, nors toli nuo
gimtojo krašto, tegu būna lengva Fektos
kapinių smėlio žemelė, kurioje jau pirma
Tavęs iš šios prieglaudos 35 tautiečiai atsi
gulė ilsėtis lietuviško Rūpintojėlio papėdė
je.
A. A. Barkausko laidojimo apeigas at
liko kun. P. Girčius.

GLOUCESTERIS
Balandžio 11 d. (Velykų pirmąją dieną)
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS
Valdyba savo patalpose rengia
MINĖJIMAS
MARGUČIŲ BALIŲ.
Kovo 6 d. Glouceaterio ir Stroudo lietu
Margučiai bus premijuojami, šokiams
viai surengė nepriklausomybės minėjimą.
gros gera kapela.
Tą pat dieną kun. A. Geryba laikė pamal
Pradžia 6 vai. vak.
das Gloucesterio lietuvių kolonijai ir pa
Prašome tautiečius gausiai dalyvauti.
sakė labai jautrų pamokslą iš šių dienų gy
Klubo Valdyba
venimo.
6 vai. vakare rinkosi žmonės iš toli ir ar
DBLS SUSIRINKIMAS
DELS Manchesterio skyriaus valdyba ba ti į ukrainiečių klubą. Minėjimą atidarė J.
landžio 4 d., sekmadienį, 6.30 vai. po pietų, Vilimas, pakviesdamas kun. A. Gerybą pa
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa skaitai. Kunigas savo paskaitoje nukėlė
talpose šaukia skyriaus narių susirinkimą. minėjimo dalyvius į praeities istorinius
Visus skyriaus narius prašom susirinki įvykius. Kvietė ryžtis laisvu įsipareigoji
mu aktyviai dalyvauti patriotiškuose ir re
me dalyvauti.
liginiuose susibūrimuose.
Skyriaus Valdyba
Meninę dalį atliko Stroudo jaunimas. J.
Biliūnaitė pašoko baletą ir dar kelis šokius,
G. Cibulskaitė deklamavo Aš esu lietuvai
tė, B. Cibulskaitė deklamavo Sugrįšim į tė
Balandžio 11 dieną (Velykų pirmąją die
vynę, G. B. Cibulskaitės grojo trūbelėmis
ną) Nottinghamo LAS Skyriaus Valdyba lietuviškų dainų.
ruošia savo klube „Napoleon“
L. Valantukevičienė ir K. Stonaitis pa
Margučių Vakarą.
vaišino visus dalyvius sumuštiniais.
St. Motuzas
Pradžia 7.30 vai.
Akordionais linksmino J. Kukšta ir lat
Įėjimas aukomis.
viai. Visi buvo labai geroje nuotaikoje. Mi
NAUJAS GIMNAZIJOS KAPELIONAS
Valdyba
nėjimas baigtas Tautos himnu.
Tėvas dr. K. Gulbinas apsisprendė dirbti
Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvavo tik lietuvių sielovadoj (Westfalijoj); be to.
ir prisidėjo pinigu išlaidoms padengti.
jis šiuo metu turi daug darbo su savo dok
Rengėjai
torato korektūromis, todėl iš Vasario 16
KUBO SUSIRINKIMAS
gimnazijos kapeliono pareigų nuo sausio 1
Vyties klubo narių metinis
pasitraukė. Kapeliono pareigas gimnazijo
LIETUVIŠKOS PAMALDOS
SUSIRINKIMAS
je perėmė kun. H. Šulcas.
šaukiamas balandžio 4 d., sekmadienį, 3 v. COVENTRYJE — balandžio 4 d., 12.45 vai.,
Šv. Elzbietos bažnyčioje. Gavėnios susitel
P. PŠIMTAMETIS JURGIS GALINIS
kimas. Iš vakaro ir po pamaldų para
Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir
Prįeš dvi dienas Vechtos senelių prie
pijiečių lankymas pagal pranešimą.
kt.
NOTTINGHAME — balandžio 4 d.. 11.15 glaudoje turėjome šaunų pagerbimą šimta
Visi nariai prašomi dalyvauti.
mečio Lietuvos ąžuolo Jurgio Galinio, ku
vai., Liet. Židinyje.
Vyties Klubo Valdyba
WOLVERHAMPTONE — balandžio 10 d., riam vasario 1 d. suėjo 100 metų. Seselės
Did. šeštadienį, 6 vai. vakare, Convent ir įvairių įstaigų aukšti pareigūnai su svei
MARGUČIŲ PARODA
of Mercy, St. John's Square. Gavėnios kinimais bei linkėjimais sukrovė kaugę do
Vyties klube Velykų pirmadienį, balan
susitelkimas. Balandžio 11 d., Velykų I vanų.
džio 12 d., 6 vai. p. p., ruošiama
Jubliatas. paklaustas ilgo gyvenimo pa
d., 11 vai. velykinės pamaldos.
VELYKINIŲ MARGUČIŲ PARODA.
slapties, atsakė: tai Dįevo valia ir jo pa
EIRMINGHAME
—
balandžio
12
d.,
Vely

Parodoje bus premijuojami tik savo me
kų II d., 11 vai., 21 Park Rd., Moseley. slaptis. Sakosi visą gyvenimą sunkiai dir
no margučiai.
bęs — jaunas būdamas išvykęs Vokietijon
BRADFORD
— balandžio 4 d., 12.30 v.
Po margučių parodos — šokiai, kuriems
ir ten 3 m. djrbęs angljes kasykloje, vėliau
gros visiems bradfordiečiams gerai pažįs HALIFAX — balandžio 4 d., 3 v. p. p., Pel JAV 7 metus plieno fabrike. Gerokai prieš
ion.
tamas Vambola su draugais.
pirmąjį karą sugrįžęs į Lietuvą, vedęs ir.
Kviečiame kuo gausiau visus dalyvauti. BRADFORD — balandžio 11 d., 12.30 v.
sunkiai dirbdamas mažame ūkelyje bei pa
BRADFORD — balandžio 18 d., 13.30 v.
Klubo Valdyba
LEEDS — balandžio 18 d., 3 v., Holy Rosa šalinius darbus, išauginęs 8 vaikus. Sako
si, kad savo gyvenimą niekada nebuvo pa
ry bažn.
BRADFORDO DBLS SUSIRINKIMAS
sigėręs, nerūkęs. Su šeįma ir kaimynais su
Balandžio 17 d., 7 vai. vakare. Vyties HUDDERSFIELD — balandžio 25 d.. 1 v.. gyvenęs gražiausioje taikoje, nesinervįndaSt.
Joseph
bažn.
klubo salėje šaukiamas DBLS Bradfordo
vęs, nepykdavęs. Gyvenime pasitaikančias
skyriaus narių ir tai idėjai pritariančių su
nelaimes ir nemalonumus šaltai pakeldaPAIEŠKOJIMAI
sirinkimas.
Barkauskas Vaitiekus, gyvenęs Londone, vęs.
Susirinkime bus svarstomi skyriaus atei
Jubiljatas gerai girdi, gerai mato. Skaito
pats
ar jo įpėdiniai prašom rašyti „Europos
ties reikalai, išrinksime skyriaus valdybą
Lietuvio“ Administracijai. Paieško giminės „Europos Lietuvį“ ir „Tėviškės Žiburius“.
ir nustatysime ateities veikimo gaires.
Kojos dėl metų naštos silpnos, tai toli nebe
iš Lietuvos.
Prašome visus susirinkime dalyvauti.
pajuda. Skausmais nesiskundžia ir labai
Skyriaus iždininkas
mažai vartoja vaistų. Geriausi linkėjimai
jam!
SKAUTIŠKUOJU KELIU
MIRĖ PARANĖ RIMONIENĖ
Tėvo pagerbti buvo atvažiavęs iš KleveKovo 14 d. naktį Bradfordo St. Luke's
Neužilgo vadovai-vadovės, skaulės-skau- lando, JAV, sūnus Viktoras. Duktė Jasiuke
ligoninėje po trumpos, bet sunkios ligos mi tai suskrįsime į jubįliejinę savo stovyklą, vičienė. gyvenanti’Anglijoje, negalėjo at
rė a. a. Paranė Rimonienė, sulaukusi vos kuri bus liepos 17-30 d. d. Schwetzingeno vykti.
46 metų amžiaus.
apylinkėje Vokietijoje.
Stasys Motuzas
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LIETUVIS PAJUDINO
Simą Kudirką gelbstint, prisidėjo ir vie
nas miunchenietis lietuvis. Jis paragino
draugą Amerikoje tuč tuojau kreiptis į
Connecticuto valstybės senatorių Monogano, kuris yra ir užsienio reikalams komisi
jos narys.
Šis senatorius tuoj siuntė telegramas
prezidentui Niksonui, užs. reikalų sekreto
riui Rogersui ir susisiekimo reikalams sek
retoriui Volpe. Telegramose senatorius
klausia, ar grąžinimas Kudirkos rusams
yra jau atsisakymas tradicijos, pagal ku
rią teikiama azylio teisė prašantiems, ir ar
tai nėra laužymas Ženevos konvencijos?
Senatorius reikalavo įvykį ištirti, kieno
įsakymu Kudirka buvo grąžintas. Kalbėda
mas senate, senatorius Monogano vėl kė
lė tą patį reikalą. Pakartotinose telegramo
se prezidentui ir sekr. Rogeriui jis reikala
vo padaryti visus žygius, kad Sovietai iš
leistų į Ameriką ne tik Simą Kudirką, bet
ir visą jo šeimą.
Baltieji rūmai atsakė, kad prezidentas ti
ria Kudirkos grąžinimo reikalą, o sugesti
ja, — atkviesti Kudirkos šeimą į Ameriką
— bus prezidentui perduota.
Viso šio susirašinėjimo kopijos yra Miun
chene.

SIMOKAIČIAMS GELBĖTI
Vytautui Simokaičiui prašant pakeisti
mirties sprendimą, kreipėsi visa eilė Vokie
tijos lietuvių organizacijų ir pavienių as
menų, jų tarpe ir miuncheniečiai — į Vo
kietijos vyriausybės, Bundestago narius, į
UNO, Šv. Tėvą ir kt.
Miuncheno Moterų Klubas prašė taip pat
atleisti nuo 3 m. kalėjimo bausmės Graži
ną Simokaitienę, kaip nėščią moterį.
Kai V. Simokaičiui mirties sprendimas
buvo pakeistas 15 m. kalėjimu, vėl buvo
siunčiamos padėkos telegramos gelbėjusiems.

MIRĖ H. MEIJERIS
Vasario 5 d„ suklupęs prie savo namų
slenksčio, mirė Ludwigsfelde Hermanas
Meijeris.
Gausiai susirinkusiems į laidotuves
pirm. R. Hermanas iškėlė velionies ištiki
mybę Lietuvių Bendruomenei ir jo meilę
scenos darbui. Našlė Olga jam parinko am
žino poilsio vietą netoli buv. kaimynų J.
Gelažninko ir J. Kedžio Westfriedhof ka
pinėse.

MIRĖ J. PETKEVIČIUS
Gimęs 1883 m. birželio 12 d. Panovių kai
me, Slavikų valse., Šakių apskrity, vasario
9 d. Miunchene mirė Juozas Petkevičius.
Aplankantiems jį, mėgdavo parodyti visą
eilę senų dokumentų ir pasų „nuo caro lai
kų“. Juk buvo pragyvenęs 87 metus!
Tyliai palaidotas vasario 12 d. į tą pačią
duobę, kur prieš keletą metų atgulė žmona
Veronika Nordfriedhof kapinėse.

MIUNCHENO LIETUVIŲ GYVENIME
Jūratė Barasaitė, naujam semestrui pra
sidėjus, įstojo į Vasario 16 gimnazijos tre
čiąją klasę. Tokiu būdu turime bent du
miuncheniečius lietuviškoje gimnazijoje
(antrasis — Raimundas Žagarinskas).
Danutė Barūnaitė sausio mėn. gale išvy
ko į Ameriką aplankyti savo tėvelių ir ba
landžio mėnesį žada sugrįžti atgal į Miun
cheną.
Bebaigiančio meno studento Tado Bur
bos kūriniai yra išstatyti Prancūzijoje ir
Ispanijoje bianalėse.
Kun. dr. P. Celiešius daugiau kaip mėne
sį išbuvo JAV, lankydamasis Los Angeles,
Chicagoje, New Yorke ir kt. Vasario 11 d.
grįžo į Bad Woerishofeną.
Prieš pat Kalėdas iš spaudos išėjo dr. J.
Griniaus 182 psl. studija „Lietuvos kryžiai
ir koplytėlės“. Tai atspaudas iš Liet. Kat.
Mokslo Akademijos Metraščio V tomo, iš
leisto Romoje 1970 m.
R. ir L Keimeriai gruodžio mėnesį išsikė
lė iš Miuncheno į Eichenau, kur ponia In
grida nuo rudens mokytojaus.
Stud. P. Nevulis Nepriklausomybės šven
tės minėjime vasario 20 d. Miesau skaitė
paskaitą.
Inž. E. Skeberdis gruodžio mėn. pabaigoj
9 dienas išbuvo Vilniuje, kur po 12 m. susi
tiko su giminėmis ir draugais.
Landshute neseniai įsikūrė gydytojas dr.
Stasys Samušis. 1953 m. baigęs Miunchene
universitetą, jis buvo išvykęs į Ameriką.
Paskutiniu laiku Amerikoje buvo Kings
County Medical Center medicinos persona
lo bei tarnautojų gydytojas New Yorke.
Šiuo metu Landshute yra bendradarbispavaduotojas pas prakt. gydytoją.
Gautingo sanatorijoje neliko nė vieno
lietuvio paciento! Paskutinis mūsų tautie
tis, Antanas šuopys, yra atleistas, kaip pa
sveikęs.
Mūsų apylinkės globotinis Vygantas Viltrakis Attel Pflegeheime yra perkeltas į
jaunimo skyrių, kuo jis labai džiaugiasi. ’
Čia turės daugiau pramogų, specialius auk
lėtojus. kurie žada jį pradėti mokyti skai
tyti ir rašyti. Jis labai dėkoja visiems, pri
siminusiems jį Kalėdų švenčių proga.
Ne be mūsų prisidėjimo Anelė Valaitytė
surinko apie 20.000 balsų Hitparade ir pa
teko į penkių pirmųjų tarpą. Tokiu būdu
ji vėl dainavo vasario 20 d.
Pramoginių šokių mėgėjų varžybose va
sario'7 d. Miunchene dalyvavo jau ketvirtą
kartą dr. dr. Česlovas ir Jūratė Norvaišos
iš Kauno, laimėdami 7-tą vietą (pernai 9tą) iš 20 porų.

(Miuncheno Apyl. Valdybos žinios)

PRANCŪZIJA
LIETUVIAI PARYŽIUJE
Vakarų Europos lietuvių vyskupas A. L.
Deksnys buvo atvykęs į Paryžių dalyvauti
šv. Kazimiero šventėje kovo 7 d. Mūsų ga
nytojas laikė pamaldas, o po bendrų pietų
buvo pašnekesys religinio gyvenimo klau
simais.
PrLB Valdyba, išrinkta sausio 21 d. įvy
kusiame tarybos posėdyje: pirmininkas
kun. J. Petrošius, valdybos nariai — A.
Moneys ir P. Klimas.
R. Ausiejutė, daugiau kaip metus studi
javusi prancūzų kalbą Paryžiuje, prieš Ka
lėdas sugrįžo į JAV.

PLB valdybos pirmininkas S. Barzdukas
pranešė, kad PLB valdyba Clevelande mū
sų tautinių šokių grupei pasiuntė 300 dol.
įsigyti tautiniams rūbams. Savo laiške
PrLB valdybos pirmininkui jis rašo: „Esu
labai patenkintas man siunčiamomis „Pran
cūzijos Lietuvių žiniomis“, turiu Prancūzi
jos lietuvių gyvenimo vaizdą, kai ką iš jų
imu ir „Pasaulio Lietuviui“. Žinoma, labai
suglaustai, nes „Pasaulio Lietuvio“ vieta la
bai labai ribota.
Šiuo metu pagrindinis mūsų dėmesys yra
nukreiptas į II-jo pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso organizavimą. Veikia komitetas,
veikia jau ir finansų komisija. Noriu, kad
kongrese vėl dalyvautų kaip galima dau
giau jaunimo iš kitų kraštų“.
A. J. Greimo knyga „Semantique Structurale“ Brazilijoje verčiama į portugalų
kalbą. Jo paskutinysis veikalas „Du Sens“
šiais metais turi pasirodyti italų ir ispanų
kalbomis.
V. Kasiulis jr., atlikęs praėjusiais metais
karinę prievolę, tęsia fizikos ir matemati
kos studijas Facultė dės Sciences.
Emmanuel Levinas (šitaip jis savo pa
vardę ir rašo), Nanterre universiteto pro
fesorius. kilęs iš Lietuvos, gavo A. Schweitzerio premiją už mokslinę veiklą. Tai pir
masis prancūzų mokslininkas, kuriam ši
premija skiriama.
P Liutkus, keletą metų dirbęs Kuboje ir
ten sukūręs šeimą, praėjusiais metais su
šeima sugrįžo į Paryžių.
Y. Matorė, profesoriaus G. Matorė duk
tė, 1970 m. rudenį baigė psichologijos stu
dijas ir pradėjo tarnauti Paryžiaus univer
siteto „Institut dės Sciences humaines ap
pliques“.
A. Mončio skulptūrų paroda Sarcelles
mieste (Val-d'Oise), prasidėjusi 1970 m.
gruodžio 14 d., pratęsta iki š. m. kovo 1 d.
Nuo š. m. kovo 13 d. iki balandžio 10 d.
jo skulptūrų ir piešinių paroda vyksta Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) — Maison
des Jeunes, 26, rue Raspail.
Advokatas P. Japy, PrLB garbės pirmi
ninkas, rudenį buvo sunkiai susirgęs ir gy
dėsi Saveme ir Neuilly ligoninėse.
O. Greimienė, šią žiemą ilgesnį laiką sir
gusi, išvyksta gydytis ir ilsėtis į kalnus
Šveicarijoje.
L. Pagnier po sunkios operacijos praėju
siais metais pasveiko.
M. Pčruche iš Rouen (Seine-Maritime)
nuo kovo 1 d. dirba Paryžiuje.
Pianistas J. Soriano praėjusių metų gruo
džio mėnesį turėjo rečitalį France-Musique
radijo programoje. Š. m. vasario mėn. jis
įgrojo ispanų muziką „La Rose des Vents“
televizijos programoje. Balandžio mėnesį
jis koncertuos Ispanijoje, o gegužės — Ka
nadoje, Meksikoje ir Ekvadore.
Andrė Silvaire Leidykla išleido iki šiol
niekur neišspausdintą O. V. Milašiaus mis
teriją „Saul de Taršė“, parašytą 1913 m.
192 psl., knyga kaštuoja 18,70 F. (prie jos
pridėti „Dainų“ ir kiti vertimai).

PAULIUS VI IR EMIGRANTAI
Popiežius Paulius VI, baigdamas savo
apaštalinį vizitą Australijoje (1970 m. pa
baigoje) susitiko su įvairių tautų naujųjų
emigrantų grupėmis, jų tarpe ir lietuviais.
Jis palinkėjo emigrantams nepamiršti sa
vo tautinio charakterio ir tautinių verty
bių, papročių, kalbos ir ypač branginti sa
vo religinius įsitikinimus, būti ištikimais
Bažnyčios sūnumis ir krikščioniškos kultū
ros skelbėjais.

DIPLOMUOTA EKONOMISTĖ
Rita Pelenauskaitė baigė Monash univer
sitete Australijoje ekonominius mokslus ir
gavo diplomą.
Jaunoji Rita taip pat dalyvavo vietinėje
lietuviškoje veikloje.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas.
Mūsų visi kambariai turi šiltą Ir šaltą vau.
denį. Turime leidimą gėrimams.
Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.
Kaina savaitei nuo 11 Iki 13 svarų liepos
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI
OSHAVA
ALPINE ROAD
VENTNOR
ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

