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LIETUVIAI!
Prieš 30 metų birželyje lietuvių tautų nu

siaubė pirmoji masinė ištrėmimų banga, 
sovietinio okupanto įvykdyta. Po keleto 
dienų, tik įsiliepsnojus vokiečių-rusų ka
rui, lietuviai gerai organizuotu sukilimu ir 
Laikinosios Vyriausybės sudarymu įrodė 
visam pasauliui, kad Lietuvos nepriklauso
mybė yra visos lietuvių tautos nepakeičia
mas siekimas. Naujam okupantui Laikino
sios Vyriausybės veiklą užslopinus, laisvės 
kovos priekyje stojo Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, ir jis iki šiol šiai 
kovai vadovauja.

Kiekvieno lietuvio ar organizacijos talka 
Lietuvos laisvinimo baruose yra svarbi ir 
reikalinga. Tačiau VLIKAS užima ypatin
gą padėką ir atlieka daugybę išskirtinų, la
ibai konkrečių uždavinių. Greta plačiašakių 
informacijos darbų (radijo programos Lie
tuvai, Eltos biuleteniai septyniomis kalbo
mis. įvairūs kiti leidiniai), Vlikui tenka la
bai svarbus laisvinimo darbo derinimo ir 
santykių su svetimomis institucijomis bei 
įstaigomis palaikymo uždavinys, kelionės j 
tolimus kraštus ir t. t.

Vliko darbus lietuviai iki šiol uoliai re
mia asmeniškai ir per organizacijas. Tau
tos Fondas yra Vliko lėšų teikėjas ir saugo
tojas. Visuomenei yra gerai žinoma, kokiu 
taupumu Vlikas ir Tautos Fondas naudoja 
jos įnašus ir aukas. Tačiau Vliko darbams 
plintant, jų sėkmingam įvykdymui reikia 
daugiau ir lėšų. Bražinskų bylos gynimas 
dar pareikalaus jų nemažai. TEBUS ŠIS 
BIRŽELIS ERAZINSKŲ GELBĖJIMO MĖ
NUO.

Šiais metais birželio mėnesyje Tautos 
Fondas vykdo plataus masto lėšų telkimo 
vajų. Prisimindami herojiškas 1941 metu 
sukilėlių ir 1944-1952 metų partizanų gyvy
bės ir kraujo aukas, mes negalime nurimti, 
kol Lietuva vėl numes okupanto jungą. Vi
siems prieinamas įsijungimo į Lietuvos 
laisvinimo talką kelias yra auka Tautos 
Fondui.

Auka Tautos Fondui yra prasmingas bir
želio sukilimo herojų atminimo pagerbi
mas, nes ji įgalina Vliką tęsti jų pradėtą 
Lietuvos laisvės darbą.

Ačiū visiems Vliko darbus remiantiems!

VYRIAUSIAS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS

TAUTOS FONDAS, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y. 11378

SPAUDOS ATGARSIAI

Ryšium su gegužės 27 d. Vakaruose pa
skelbtomis žiniomis apie Simo Kudirkos 
nuteisimą Vilniuje 10 metų priverčiamo 
darbo stovyklos bausme, pasaulio spauda 
įvykiui paskyrė vedamuosius bei komenta
rus. Vašingtono dienraštis „The Evening 
Star“ birželio 1 d. vedamajame „Išdavimo" 
veiksmas, nurodė, kad žinia apie S. Kudir
kos nubaudimą „lyg šešėliu perskrodė lais
vųjų žmonių dvasią". Dienraštis, pastebė
jęs, kad Pakraščių Sargyba, jos garbingos 
praeities nežiūrint, Kudirkos prašymą per
nai atmetus, visuomenės akyse jau niekuo
met nebus gerbiama, kaip ligšiol.

Laikraštis pažymėjo, jog, Kudirką sugrą
žinus rusams, dar labiau išryškėjo sovietų 
tironija. Sovietai, barbariškai aiškindami 
teisės dėsnius, randa, jog Kudirkos noras 
pabėgti laikytinas išdavimu... Amerikiečių 
pasipiktinimas dar pakyla, turint galvoje 
tai, kad tie amerikiečiai oficialiai nepripa
žįsta rusams teisės valdyti Lietuvą, buvu
sią nepriklausomą valstybę. Kudirkos nu
teisimas — tai smūgis ir civilizacijai. (E)

ISTORIKŲ KONGRESAS

Š. m. birželio 5-6 d. Goettingene, Vak. 
Vokietijoje. įvyko istorikų kongresas. Da
lyvavo vokiečiai istorikai, kurie domisi 
Baltijos kraštais, ir estų, latvių bei lietu
vių istorikai. (ELTA)

A. A. ALFONSUI PILKAUSKUI 
staigiai ir netikėtai mirus, 

giliai užjaučiame žmoną Konstanciją, 
sūnų Rimvydą, dukteris, žentus ir anūkus 

ir kartu liūdime.
Grokauskų šeima

A. A. ALFONSUI PILKAUSKUI 
staigiai ir netikėtai mirus, 

gilaus liūdesio valandoje jo žmoną ir sūnų 
nuoširdžiausiai užjaučiame 

ir kartu liūdime.
DBLS Nottinghamo Skyrius ir nariai 
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A. a. Alfonsui Pilkauskui mirus, 
jo liūdinčiai žmonai Konstancijai, 

sūnui Rimvydui, dukterims, žentams ir 
anūkams 

reiškiame giliausią užuojautą.
Juozelskių šeima

UNIJOS PATVIRTINIMAS
Sovietų Sąjungos komunistų partijos 

XXIV suvažiavimo paraštėje
Tiek Rytų, tiek Vakarų spauda skiria 

ypatingą dėmesį Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos suvažiavimui, kuris buvo ati
darytas Maskvoje 1971 m. kovo 30 d. Skai
tant tai, kas rašoma, dažnai susidaro įspū
dis, kad mūsų spaudos kolegos Vakaruose 
pamiršta, jog komunistų partijos suvažia
vimai neturi nieko bendra su panašiais jų 
vadinamųjų „buržuazinių“ politinių parti
jų suvažiavimais. Šiuose kalbama, disku
tuojama, pareiškiant įvairias, net priešin
gas nuomones; politinės partijos linkmę nu
stato suvažiavę delegatai, ir jie išrenka į 
partijos vadovybę asmenis, kurie atstovau
ja suvažiavimo daugumos nustatytajai po
litinei linijai. Komunistų suvažiavimai 
vyksta visai kitaip. Būtent kaip?

Teorijoje: socialinio demokratiškumo 
apvainikavimas

Teoretiškai žiūrint, suvažiavimas ruošia
mas laikantis labai griežtos procedūros. 
Pradžia žemiausiame partijos padalinyje — 
celėje, kurios nariai slaptu balsavimu ren
ka savo vadovybę ir paskiria atstovus į ra
joninę partijos konferenciją. Šioje tas pats 
mechanizmas: dalyviai išklauso pranešimą 
apie rajono komiteto („rajkomo") veiklą, 
išrenka rajkomą ir paskiria savo atstovus į 
partijos srities konferenciją, kurioje suda
romas tos srities ar krašto komitetas („ob- 
komas“ arba „krajkomas“), ir panašiai į 
partijos respublikinį suvažiavimą. Šie pas
tarieji organizmai išrenka savo atstovus į 
visos Sovietų Sąjungos komunistų partijos 
suvažiavimą.

Pagal Statutą šį suvažiavimą kas ketvirti 
metai šaukia partijos Centro Komitetas, 
kuris taip pat yra įpareigotas suvažiavimo 
metu sudaryti centrinę Revizijos komisiją, 
turinčią patikrinti ypačiai partijos piniginę 
apyskaitą. į suvažiavimą atvykę atstovai 
turi peržiūrėti partijos programą bei statu
tą, nustatyti ir patvirtinti jos politinę 
orientaciją, svarstyti ir spręsti visus su ko
munizmo statymu susijusius klausimus ir 
pagaliau išrinkti Centro Komitetą. Centro 
Komitetas tuomet turi sudaryti iš vienuo
likos asmenų Politbiurą ir paskirti jų pa
vaduotojus.
Praktikoje: ideologinės ir politinės partijos 

vienybės manifestacija
„Demokratinio centralizmo“ principu va

dovaujantis praktikoje viskas vystosi at
virkščiai. Piramidė stovi ne ant savo pla
čios bazės, bet ant savo viršūnės smailu
mos. Visus svarbius klausimus nusprendžia 
Politbiuras, juos po to turi patvirtinti Cent
ro Komitetas, ir taip toliau. Mašina sukasi 
į priešingą pusę, ir tik pasikeitimai, įvykę 
aukščiausiose partijos viršūnėse, gali at
nešti pasikeitimų ir bazėje.

R. BALIULIO INICIATYVA
LIETUVIŲ EVANGELIKŲ SUVAŽIAVIMAS LUEBECKE 

(1971.V.15-16)
Jau antrą kartą šiais metais suvažiavo 

šiaurės Vokietijoje lietuviai evangelikai; o 
dar nė pusė metų nepraėjo. Numatomas 
dar ir trečias suvažiavimas. Palyginus su 
keliais praėjusiais metais, darosi tiesiog 
malonu, matant tokią veiklą. Linkėtina už
kurtąją! ugnelei neužgesti.

Kas gi tos atgijusios evangeliškos veiklos 
motoras ir iniciatorius? Tai jaunas, vis 
daugiau iniciatyvos išvystąs mokytojas 
(Studienrat) Ričardas Baliulis Hamburge, 
besidomintis ne vien tik evangeliškais, 
bet ir apskritai lietuviškais reikalais. Džiu
gu, kad jo domėjimasis nėra vien teoretiš
ko pobūdžio, o pasireiškia konkrečioje 
veikloje, kaip antai: referatų skaitymu lie
tuviškuose parengimuose, dalyvavimu va
dovu jaunimo ir vaikų stovyklose ir pan. R. 
Baliulis yra kylanti žvaigždė Vokietijos lie
tuvių gyvenime. Dar paminėtina, kad jis 
yra Vasario 16 Gimnazijos abiturientas.

Taigi, mok. R. Ealiulis buvo ir šio antro
jo lietuvių evangelikų suvažiavimo šiaurės 
Vokietijoje iniciatorius, organizatorius ir 
moderatorius, talkininkaujant Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų Vyriausiajai Bažny
tinei Tarybai. Suvažiavimo tema buvo 
„Krikščionies gyvenimas reformacijos švie
soje“. Referentais buvo senj. kun. A. Kele- 
ris, Bremen, dipl. psichologas E. Žilius. 
Flamburg. ir surinkimininkas K. Klumbys. 
Hamburg. Suvažiavimo dalyvių buvo per 
40, jų tarpe ir keletas katalikų. Suvažiavi
mą sveikino raštiškai dekanas V. Šarka ii' 
kun. Felgendreheris. žodžiu sveikino P. 
Liegus, Luebecko apylinkės pirmininkas ir 
įgaliotinis Schleswig-Holsteine.

Senj. kun. A. Keleris skaitė paskaitą te
ma „Liuterio jubiliejus Wormse“. Referen
tas suglaustai apžvelgė Liuterio veiklą ir 
kartu supažindino klausytojus su jubilieju
mi Wormse. Konstatuotas susidomėjimas 
Liuteriu ir iš katalikų pusės. Paskaitinin-

Pats suvažiavimas — tai tarsi kokia li
turginė ceremonija. Dalyviai susirenka tar
si į bažnyčią. Viskas pramatyta iki men
kiausio mažmožio: ką sakys aukštieji par
tijos pareigūnai, kas ir ką kalbės iš atstovų, 
iš broliškų partijų, kas ir kam įteiks gėlių 
puokštę ar kokių kitų dovanų. Net kada il
su kokiu intensyvumu ploti, rūpestingai iš 
anksto pramatyta. Tokios ceremonijos tiks
las yra visų pirma konsoliduoti ištikimųjų 
priklausomumą partijai, sužadinti vienin
gumo jausmą visuose tuose, kurie darbuo
jasi įvairiuose partijos sektoriuose, jungti
niu „credo" patvirtinti ideologinę ir politi
nę sandermę su Politbiuro nustatyta linija 
ir pagaliau tariamu išrinkimu, kuris negali 
būti tik simbolinis, ..pakonsekruoti“ tuos 
draugus, kurie stovi partijos vadovybėje.
Suvažiavimas be jokios istorinės reikšmės

Kadangi sovietinio gyvenimo stebėtojai 
paskutiniais mėnesiais ir paskutinėmis 
prieš suvažiavimą savaitėmis neužregistra
vo jokio reikšmingesnio pasikeitimo aukš
to: iOse partijos sferose, jokių pirmųjų par
tijos sekretorių pakeitimų atskirose res
publikose ir rajonų komitetuose, Sovietų 
Sąjungos komunistų partijos XXIV suva
žiavimas buvo vien tik ideologinio ir politi
nio vieningumo demonstracija ir paprastas 
partijos šefo Leonido Brežnevo linijos pa
tvirtinimas.

M. Stevens 
(iš ..Documentation sur TEurope Centrale“ 

1971 m.. 1 nr. 54-55 psl.)

SOVIETINIAI PENKI MILIJONAI
NATO valstybių surinktaisiais duomeni

mis, Sov. Sąjunga ir sąjungininkai — Var
šuvos pakto valstybės šiuo metu turi 5 mi
lijonus karių.

31 divizija yra vien Rytų Europos kraš
tuose — 20 Rytų Vokietijoje, 2 Lenkijoje, 4 
Vengrijoje ir 5 Čekoslovakijoje. Tai Sov. 
Sąjungos divizijos.

šešiuose satelitiniuose kraštuose dar 
priedo yra 63 tankų, motorizuotų šaulių ir 
parašiutininkų divizijos, iš viso apie 
822.000 vyrų, ir apie 148.000 jūrų ir oro pa
jėgų. 50.000 parašiutininkų bet kada galė
tų būti numesti Vakarų kraštuose, jei kil
tų karas.

Prieš Vakarus paruošti stovi apie 7.000 
kovos lėktuvų, 1.500 lengvųjų, vidutinių ir 
sunkiųjų bombonešių, 2.500 transporto lėk
tuvų.

Vien tik šiaurės ir vidurio Europoje Var
šuvos pakto kraštai turi 3.900 lėktuvų 
(NATO kraštai 2.100).

— Pietų Afrikoje britų kilmės sociologei 
Joseph atšauktas namų areštas, kuriame ji 
išbuvo nuo 1962 m.

kas nurodė į katalikų ir evangelikų suartė
jimą Vokietijos lietuviuose. Toks suartėji
mas pastebimas ir šiuometinėje Lietuvoje. 
Katalikams ekumeninio bendradarbiavimo 
ribas nustato Bažnyčios viršūnė. Po paskai
tos vyko ir diskusijos.

„Reformacija pasauliečio akimis žiūrint“ 
buvo dipl. psichologo E. Žiliaus tema. Pa
skaitininkas priminė, kad šiandien ne
didelis skaičius avengelikų lanko pa
maldas ir domisi bažnytiniu gyvenimu. 
Liuteris suskaldė Bažnyčią ir suteikė savo 
pasekėjams laisvę. Žmonės pasidarė indi
ferentiški bet kokiam tikėjimui. Reikalin
gas vėl naujas reformatorius, kuris žmo
nes tikėjimu sudomintų. Per diskusijas iš 
klausytojų buvo paklausta, ar bažnyčios 
lankymas yra sąlyga būti geru krikščioniu. 
Buvo atkreiptas dėmesys ir į kunigų laiky
seną žmonių atžvilgiu (kalbamų valandų 
nustatymas, pamokslų atitolimas nuo žmo
nių problemų ir pan.).

Trečiasis referentas, K. Klumbys iš Ham
burgo. kalbėjo apie konkrečius uždavinius 
kasdienybėje, išeinančius iš tikėjimo. Išva
da: turėtų būti daugiau žmonių, kurie rū
pinasi kitais žmonėmis, jiems nori padėti.

Smulkiau paskaitos bus aprašytos sekan
čiame „Svečio" numeryje. Suinteresuotieji 
galės ten pasiskaityti.

Reikia pasakyti, kad suvažiavimo daly
viai domėjosi paskaitomis ir jose iškeltais 
klausimais, bet kartu domėjosi ir lietuviš
kais reikalais. Suvažiavusieji suaukojo 
gimnazijos bendrabučio statybai daugiau 
kaip du šimtus markių. Laisvu laiku buvo 
pagiedota ir padainuota.

Reikia pareikšti padėką visai Simonų šei
mai. nes jie suteikė galimybę savo namuo
se suruošti suvažiavimą. Daugiausia darbo 
turėjo šeimininkai, maitindami suvažiavu
sius lietuviškai pagamintais valgiais.

K. Dikšaitis

| LLK PIRMININKAS VACLOVAS 
SIDZIKAUSKAS VOKIETIJOJE

Lietuvos laisvės komiteto ir Lietuvių 
grupės pavergtųjų Europos tautų ansamb- 
lėjoje pirmininko V. Sidzikausko V. Vokie
tijoje lankymosi proga gegužės 15 d. Romu
voje buvo suruoštas politika besidominčių 
asmenų susitikimas su svečiu. Savo prane
šime V. Sidzikauskas pirmiausia pastebėjo, 
jog, atvykus į Europą, norisi aplankyti lie
tuvybės centrą Romuvą, kur veikia Vasa
rio 16 gimnazija, ir susitikti su jos darbuo
tojais. Pabrėžė reikalą informuotis, nes vi
sų rūpestis tas pats — mūsų tautos išliki
mas, susijęs su Lietuvos laisvės atgavimu.

Didžiausią atramą turime JAV-bėse. Bu
vo daug dedama vilčių į Vašingtono politi
ką, bet jos tolydžio mažėja. Vietnamo karas 
parodė, kad amerikiečiai nėra visagaliai. 
JAV-bėse pastebima tendencija rūpintis 
daugiau savais reikalais. Atsiranda vis 
daugiau patarėjų, siūlančių pasitraukti iš 
Tolim. Rytų ir Europos. Tokie reiškiniai 
skatina sovietų aktyvumą.

Europai nesiseka apsijungti. Dabar Eu
ropos tarybą sudaro 17 valstybių. Jos rė
muose veikia ir neatstovaujamų kraštų 
grupė, kuriai ir mes priklausome.

Svečias į Romuvą atvyko iš Strasburgo, 
kur matėsi su įvairiais Europos tarybos 
pareigūnais, aiškindamas jiems Lietuvos ir 
Pabaltijo problemas, ir įteikė memorandu
mą. Padėkojo Tarybos pirmininkui, Turki
jos atstovui ir kitiems, kurie rūpinosi Bra
žinskų, Kudirkos ir Simokaičio bylomis. 
Bražinskai dabar laikomi stovykloje Stam-

SEPTYNIOS dienos
Sov. Sąjungos iniciatyva

Diplomatiniuose sluoksniuose tvirtina
ma, kad Sov. Sąjungos min. pirm. Kosygi
nas skrisiąs j Indiją ir darysiąs viską, kad 
tarp Indijos ir Pakistano neišsivystytų ka
ras.

Indiją slegia pabėgėliai, kurių esą jau 
5 mil., ir kasdien prisideda 100 tūkstančių, 
ir jie užneša cholerą. Tuo tarpu Sov. Sąjun
ga tiekia ginklus Pakistanui.

Sadatas nepatenkintas JAV
Egipto prez. Sadatas pakaltino JAV, kad 

jos darančios arabus priešais.
Kaip kas begalvotų, Egiptas ir Sov. Są

junga vis tiek sudarė „pastovią“ draugystę.

Nuolaidos Kinijai
Prez. Nixonas paskelbė ilgą sąrašą gami

nių, kurie iš JAV gali būti siunčiami Kini- 
jon.

Taigi nuimti 21 metus užjrukę prekybi
niai draudimai.

Naujas Solženicyno romanas
Užsienyje rusų kalba išleistas Nobelio 

laureato rusų rašytojo Aleksandro Solženi
cyno naujas romanas „Rugpiūtis, 1914".

Solženicynas yra nemalonėje — jam ne
leista atsiimti Nobelio premijos, jis išmes
tas iš rašytojų sąjungos, o tai reiškia, kad 
jis Sov. Sąjungoje nieko negali išspausdin
ti, bet naujajame romane įrašyta, kad su 
jo žinia spausdinama.

Paspausti Pakistaną
Vakarų kraštai ruošiasi paspausti Pakis

taną, kad Rytų Bengalijoje jis grįžtų į tei
sinę padėtį. Dabar ten viską tvarko kariuo
menė, dėl to 5-6 mil. gyventojų jau atbėgo į 
Indiją.

Paspausti jį galima nebeduodant pasko
lų ir paramos.

„New York Times“ triukšmas
JAV vyriausybė susirūpino, . kai „New 

York Times“ pradėjo spausdinti slaptą do
kumentą, kaip prasidėjo Vietnamo karas.

Paskutinių to dokumento atkarpų spaus
dinimas buvo sustabdytas.

Abu visiškai sutarė
Prez. Nixonas ir V. Vokietijos kancleris 

Brandtas visiškai sutarę dėl NATO ir Var
šuvos pakto karinių pajėgų galimo mažini
mo.

Taip pat buvę prieita vienodos nuomo
nės Berlyno klausimu.

Paneigia žudynių priežastis
Pakistano užsienių reikalų ministeris pa

neigė tvirtinimus, kad kariuomenė Rytų 
Pakistane žudanti hindusus.

Žudymai vykstą, taip, bet ne rasiniu ar 
religiniu pagrindu.

Jis taip pat paneigė, kad hindusai ver
čiami muzulmonais.

Kaltinimas Bonnai
Rytų Vokietijos komunistų partijos su

važiavime naujasis jos vadas Honeckeris 
pakaltino Vakarų Vokietijos vyriausybę, 
kad ji neatsisako savo „ardomosios laikyse
nos.. santykiuose tarp abiejų Vokietijų.

Suvažiavime dalyvavo Brežnevas ir kitų 
komunistinių kraštų vadai. 

bule. Turkų diplomatų nuomone, jie netu
rėtų būti išduoti sovietams. Stengiamasi 
Bražinskus aprūpinti lietuviškais pasais ir 
gauti kurios nors valstybės vizą, kad galė
tų išvykti iš Turkijos.

Kudirkos byla yra tarptautinė. Jo likimu 
turi pagrindo domėtis Jungtinių tautų ko
misaras pabėgėlių reikalams, nes Kudirka 
buvo jau pabėgęs ir teisiškai yra politinis 
pabėgėlis.

Lietuviškiems veiksniams JAV-bėse vi
siško darnumo kol kas nepasiseka pasiekti. 
Visų lietuvių susiklausymas visame pasau
ly būtinas.

Po pranešimo buvo klausimų, į kuriuos 
svečias mielai atsakė, ir pats teiravosi apie 
Vokietijos lietuvių veiklą ir Vasario 16 
gimnazijos darbą. (VKV Inform.)

PADIDINTOS PENSIJOS
Sov. Sąjungoje senatvės pensijos darbi

ninkams ir tarnautojams padidintos iki 45 
rublių.

Didžiausios pensijos yra ne daugiau kaip 
120 rublių.

Gerbiamą ir mylimą kapelioną 
JONĄ KUZMICKĮ,

švenčiantį 35 metų kunigystės jubiliejų, 
sveikina ir Jubiliatui dėkoja už sunkų — 
kilnų darbą, per ilgą metų eilę stiprinant 

mus tremties kelyje
Bažnytinis Komitetas, 
Vyties Klubo Valdyba, 
DBLS Skyriaus Valdyba.

Neofašistai laimi
Daliniuose Italijos savivaldybių rinki

muose smarkiai iškilo į viršų neofašistai. 
Palerme jie surinko 19 procentų balsų, Ka- 
tanijoje net 27 proc.

Romoje taip pat padidėjo už juos balsa
vusiųjų procentas.

Neofašistai laimi krikščionių demokratų, 
liberalų ir monarchistų sąskaitom

Įspėjimas susirūpinti
Vakarų Europos sąjungos gynybos komi

tetas paruošė raportą, kuriame skatinama 
susirūpinti ir Europos pietryčių gynyba.

Sov. Sąjunga stiprinanti savo galią, ir pa
dėtis darosi pavojinga. Sovietinis blokas 
vien Graikijos ir Turkijos pašonėje turįs 
300 aerodromų, kur laikąs 3.000 lėktuvų. 
Bet kurį taikinį tuose kraštuose priešas ga
li pasiekti vidutinio nuotolio raketomis, bet 
kuriuo metu numesti 5.000 parašiutininkų.

Įspėjimas Maskvai
Jugoslavijos prez. Tito pasiuntęs Mask

vai spėjimą, kad jei ji nesiliaus bandžiusi 
pašalinti jį, tai jis paskelbsiąs ją kompro
mituojančią medžiagą ir imsiąsis savų prie
monių veikti prieš tokias pastangas.

Padedama Maskvai dirbančių jugoslavų 
emigrantų, Sov. Sąjunga norinti Jugoslavi
joje sukelti neramumus ir nuversti valdžią.

Brežnevas dėl Berlyno
Kalbėdamas Rytų Vokietijos komunistų 

partijos suvažiavime, dėl Berlyno Brežne
vas pasakė: „Nežinau, kaip yra su mūsų 
partneriais (vakariečiais), bet kai dėl mū
sų, tai esame pasiryžę pasiekti sėkmingų 
išdavų ir žiūrėti, kad susitarimas, kurio 
siekiame, būtų veiksmingas ir įgyvendintas 
praktikoje“.

Sov. Sąjungos vyriausybė vien reikalau
sianti, kad susitarimu nebūtų pažeidžiamas 
Rytų Vokietijos suverenumas.

Šnipų veikla
Vakarų Vokietijos saugumas skelbia, kad 

iš Rytų Vokietijos atsiųstieji šnipai, kurių 
yra šimtai, informacijas gauna iš R. Vokie
tijos radijo stočių pranešimų, jie turi spe
cialius aparatus, galinčius perduoti Rytų 
Berlynui žinias po 2.500 žodžių per minu
tę, gerus foto aparatus fotografuoti kari
niams įrengimams ir žmonėms, kurie dėl 
ko nors gali būti šantažuojami ir verbuo
jami agentauti.
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GEROJI VASARA SU LIETUVIAIS PASAULYJE
V. GALBUOGYTĖ DAINAVO LAIMĖJO INŽ. J. STANKUS

Svetur gyvenančių rašytojų dar ne vieno 
mintys grįžta į Lietuvą šiokiais ar kitokiais 
metais, kasdienybę gyvenančią ar nerimo 
apimtą, ir jie tą savo viziją išsako raštais. 
Tiesa, kai kas jau pasako: meskite tą pra
eitį, visokius su ja susijusius sentimentus 
ir verkšlenimus, imkitės ko nors kita! Ypač 
gana to kaimo, tos neturtingos ir nuobo
džios provincijos.

Tokiems balsams galima būtų ir pritarti, 
kiek tai susiję su verkšlenimais ir senti
mentais, jeigu jie dirbtiniai. O šiaip, jeigu 
medžiaga išgyventa, jeigu rašytojas turtin
gas praeities patyrimu ir mokamai tą pa 
tyrimą panaudoja kūrybai, tai į sveikatą 
jam, o kartu ir skaitytojui!

Tokį sveiką kaimišką gyvenirųą vaizduo
ja Česlovas Grincevičius savo mozaikinia
me remane Geroji vasara (išleido Lietu
viškos Knygos Klubas 1970 m., 264 psl., 
kaina 5 dol.). Tiesa, čia reikėtų tuoj pat pa
sitaisyti: vaizduojamas romane ne kaimas 
bet miestelis. Tačiau jeigu ūkininkai ryžta
si skirstytis į vienkiemius ir išeiti iš to 
miestelio, tai jis greičiau tik didesnis baž
nytkaimis ir tėra. Dėl to romane ir prasi
šviečia daugiausia kaimiško gyvenimo pra
eitis.

Romanas pavadintas mozaikiniu, nes jis 
yra sulipdytas iš netvirtu siūlu susiūtų 
atskirų gabalų. Tas viską apjungiantis siū
las yra studentas Andrius, kuris atvažiuoja 
pas dėdę praleisti vasaros atostogų. Ta jc 
atostogų vasara ir sudaro romaną. Jis klau
sosi bėdų savo dėdės, kuris nenori keltis j 
vienkiemius, nes jam gyvenimas nebeatro
dys toks romantiškas. Jis lanko savo sene
lę, kuri parodoma kaip ypatinga senamadė 
pedagogė ir pilna senų prietarų.Čia jo dė
dės kaimynai, savotiški filosofai, čia mer
ginos, kavalierių nuotykingos varžybos dėl 
merginų, žydai, žymiausi pareigūnai, kuni
gai. Atostogininkas klausosi įvairiausių pa
sakojimų, kai tolimesnėse pievose pradeda
ma šienapiūtė, jis žiūri vaidinimo, kurio

KULTŪRINĖS POPIETĖS

Lietuvių Tautinių Namų valdyba Chica- 
goje šį pavasarį savojoj būstinėj surengė 
penkias sekmadienio popietes. Bendrinė po
piečių tema buvo lietuvė moteris Chicago- 
je, o kiekviena penkių popiečių turėjo 
atskirų sričių iškilesnę lietuvę savojoj 
programoj. Pirmoji popietė buvo su daili
ninke keramike Eleonora Marčiulioniene, 
antroji su rašytoja Nijole Jankute-Užuba- 
liene, trečioji su aktore ir režisore Zita Ke- 
valaityte-Visockiene, ketvirtoji su jauno
sios kartos poete Živile Balaišyte ir Egle 
Juodvalkyte, o penktoji su gydytoja Vale
rija Eirute Raulinaitiene.

Kiekviena sekmadienio popietė sutraukė 
po 60-80 dalyvių, kurie turėjo malonią pro
gą arčiau susipažinti su tos ar kitos srities 
darbo bei kūrybos apimtimi, dirbančiosios 
nuotaika, rūpesčiais ir polėkiais. Susidarė 
šiltesnis nusiteikimas tarp darbo ir kūry
bos iš vienos pusės ir visuomenės iš kitos 
pusės. Tas abipusis susipažinimas ir Iškel
tosios mintys dar daugiau kristalizavosi 
kiekvienoje popietėje grupiniuose pašneke
siuose, buvusiuose sceninę programą už
baigus.

Programų vedėjomis buvo Živilė Keliuo- 
tytė-Modestienė, Eglė Vilutienė, Ramutė 
Pliplytė ir Rimvydą Valiukėnaitė.

Penktąją sekmadienio popietę baigiant, 
Jonas Jurkūnas, LTN pirmininkas ir šių 
popiečių organizatorius, pareiškė padėką 
visoms programų atlikime dalyvavusioms, 
jas vedusioms, o taip pat ir tas programas 
sekusiems ir jas savo dalyvavimu bei fi
nansine parama rėmusiems. Drauge jis pa
skelbė vasaros metui pertrauką. Rudenį 
maždaug tos pačios dvasios popietės vyks 
jau kitoje vietoje — naujai LTN įsigytoje 
pastogėje.
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metu aplinkoje įvyksta gal daugiau nuoty
kių negu scenoje. Eet tasai studentas dau
giau, tur būt, ir įvestas tam, kad rašytojas 
savo knygoje galėtų ant jo suvarstyti dau
gelį nuotykių ir pristatyti visą virtinę vi
sokiausių žmonių, labai individualių, bū
dingų, su linksmumu autoriaus sutinkamų 
ir palydimų. O kai tasai Andrius daugiau 
tiktai ir įvestas, kad pro jo akis eitų aplin
ka su kitais žmonėmis, -tai rašytojas ir ne
pasirūpino jį kaip reikiant charakterizuoti. 
Rašytojui, matyt, daugiau rūpėjo įvesti sa
vo romanan kuo daugiau kitų žmonių, vi
są margą jų būrį ir vis tokių rinktinių, to
kių pakankamai pilnų, kad dėl jų esimo 
skaitytojas neturėtų ko skųstis. Prašom 
kad ir ta senelė Laburdienė, kuri vaikui 
liepia pirma užsidirbti pusryčius, nes ir žy
delis pirma pasikinkąs savo padlas, lekiąs 
į kaimą ir padarąs handelį ir tik tada val
gąs. O, ta senelė tikra įdomybė, tur būt, 
paskutinioji tokia, atėjusi į literatūrą. Tiek 
savo charakteriu, tiek ir Lietuvos gyveni
mui pavaizduoti būdingas ir įdomus taip 
pat nuovados viršininkas Griozde arba 
Griozdas, kuris dažnai ateidinėja į vaidini
mo repeticijas patikrinti, ar nebus iš to 
vaidinimo kokio nenumatyto pavojaus val
džiai, kraštui ar vaidintojų saugumui. Ne
daug vietos jam skirta knygoje, bet ir iš 
tiek jį įsivaizduojame pakankamai pilną. 
Kleboną Prakulą su visomis jo pažiūromis 
ir filosofija taip pat pažįstame iš vieno kny
gos skyrelio, valančiškai vaizdingu stilium 
oamokslus sakantį altaristą Bekočių — iš 
vieno pamokslo, kvailį — iš egzekucijos ap
rašymo.

Savo ne viename romane mes juk daž

KELIOS MINTYS
IŠ BRADFORDO

Vos keli žodžiai kartais sukelia visą eilę 
prisiminimų. Sėdžiu ir dūmoju. Nuplėštam 
kalendoriaus lapely poeto Mačernio žo
džiai: „Nuo ko pradėt... Argi svarbu, nuo 
ko pradėt?“ — Kaip tinka mano mintims! 
Pradedam kiekvienas. Prisimenu, ir Brad- 
fordas pradėjo su chorais, vaidinimais, mo
kykla, taut, šokiais ir t. t. Daugiau kaip 10- 
metis, kai nusipirko namus-klubą. Daug 
dar mūsų čia buvo. Pirko sau ir vaikams. 
Veikė daugiau kaip pusšimtis skautų, 4-ių 
skyrių mokykla, darbas virdavo kaip 
skruzdėlyne. Veikdavo baras, ir sutilpda- 
vom visi. Pradėta gal ir gerai. Prasidėjo 
emigracija, pranyko skautai, mokyklos, 
„Atžalyno“ dainininkai, šokėjai ir daugu
ma lietuviškų veikėjų. Pranyko, nes per 
daug kalbėjom-apkalbėjom, o apkalbos ge
sina idėjas, šiandien pradedam stebėtis, 
kad jaunimas mūsų bijo. Kaip nebijos, kad 
apkalbam! Mes dar mokslo suole sėdinčius 
juos „apženijam“, iš neegzistuojančių butų 
neapsimokėjusius nuomos „išmetam“. Ne
rūkantiems marijuanos pripučiam. Jeigu 
jaunuoliai susėdę apsikabina, mes juos ki
taip suporuojame. Mes pašiepiame jų iš
blukusias kelnes ir ilgus plaukus, kai klu
be apsilanko. Mes nematome, kai mūsų 
kartos atstovai apiplyšę, nesiprausę, purvi
nais batais po raudonus kilimus vaikšto, 
girti prie stalų išsižioję miega. Kodėl mes 
šiandien dažnai nerandame kalbos su jau
naisiais? Todėl, kad mes, kaip airiai, jeigu 
kuris mėgstame išgerti, geriame, kol pasi
geriame, tada jau ir su angelais nebesusi- 
kalbam. Pirkom klubą sau ir vaikams. Vai
kai jau nebe vaikai, kai kurie jau suaugę 
— ar mes juos besugrąžinsim?

O kas su mūsų karta, kuriems dar toli 
gražu iki pensijos? Mėginam vaidinti, mi
nime, ruošiame pobūvius, renkame aukas 
skautams, bažnyčioms, na, ir vėl kalbame- 
apkalbame. Vieni sakom, kad surinktąsias 
aukas patys sunaudojam, kiti — nesavus 

nai pastebime, kad rašytojai yra linkę 
vaizduoti aiškiai teigiamus ir neigiamus 
žmones. Tie neigiamieji pajuodinami, o tei
giamieji suidealizuojami, nors imk ir dėk 
juos ant altoriaus. Tada, žinoma, literatū
ra pristato iškraipytą, sufalsifikuotą gyve
nimą, kuris turi žymiai daugiau spalvų ne
gu tik tas dvi.

Česlovas Grincevičius eina kitu, teisingu 
keliu. Jis nepristato mums nė vieno suidea
linto žmogaus, bet užtat iš po jo plunksnos 
jie išeina pilnakraujiškesni, gyvenimiškes- 
ni, arčiau gyvenimo, o tuo ir įdomesni. Gal 
pačiu idealiausiu galėtume laikyti And
riaus dėdę Mykolą, bet ir to paveikslas turi 
daug spalvų.

Grynai grincevičiška romano ypatybė yra 
žiūrėti į viską daugiau su juoku. Šypseną 
juk kelia ir vaidinimo aprašymas, ir alta
ristos pamokslas, ir Zigmo laikysena ir 
nuotykiai, ir Augustino Petrylos didelės 
meilės prasiveržimo būdai, ir malūne susi
rinkusiųjų filosofija, ir dar daug kas.

Reikia pripažinti, kad Č. Grincevičius ge
rai pažįsta tą gyvenimą, kurį vaizduoja ro
mane. Užtat romano puslapiai marguoja vi
sokiomis buitinėmis smulkmenomis, išsi
reiškimais, posakiais, šūktelėjimais, tala
luškomis ir dainuškomis (Šokinėjo velnias 
po Turlajų kelnes; Oi baisūs, baisūs pekloj 
žvėrys, dar baisesnis Knatas nedagėręs, ir 
kt.).

Nors kai kam gal ir nepatiks, kad roma
nas sudėstytas iš tokių atskirų gabalų ar 
nuotykių, bet apskritai „Geroji vasara“ 
tarp praeitais metais svetur išėjusių roma
nų, atrodo, bus pats iškiliausias.

K. Abr.

pinigus prabaliavojame, ir t. t. Mat, nevisi 
mėgstame laikraščiuose reklamuotis ir ant 
sienų padėkos lapus klijuoti. Skautai, 
pareigą atlikdami, turėtų padėkų nereika
lauti, padėka rėmėjams. Žinoma, mums ki
tiems belieka kalbėti ir apkalbėti. Nuo tų 
kalbų jau ir vyresnioji karta pradeda abe
jingai žiūrėti į visokią veiklą. Kiti grupuo
jasi ir kalba. Turiu omenyje lietuvišką 
priežodį, kad tik bobos pletkija, bet pasi- 
klausykit vyrų, oho, blogiau kaip moterys. 
Jie be laiko vienus išskiria, ženija, pensi
ninkus iš apyvartos išima, tikinčiuosius 
laisvamaniais padaro, gerus norus turin
čius apjuodina arba vagimis paverčia. Oi, 
kaip gerai pradėjom ir gerai nuėjom. Prieš 
kelerius metus gal blogai aš pradėjau. Jau
nimas susirinkdavo kas sekmadienį. Su ma
žaisiais daugiau kaip 20 kluban skubėda
vo. Eet koks minėjimas, nors su maža prog
ramėle, vos mūsų salėj visus sutalpindavo, 
kiti susispaudę stovėdavo. Dabar vos apie 
20 susirenka. Pernai jaunimas šokius mė
gindavo rengti, net pabaltiečių ratelį buvo 
sudarę. Jiems buvo linksma — mums pik
ta, prieš 12 vai. jaunius išsklaidydavom, o 
patys iki aušros baliavodavom. Štai tau 
klubas ir jaunimui! Vyresnieji bijojom klu
bą paleisti, kaip savo kelnes be diržo. Ne
priklausąs jokioms valdyboms tuoj viską 
pastebi. Tada pagalvoji, ir net gaila darosi. 
Kam mums visa tai reikėjo ir pradėti? 
Kam save apgaudinėti? Kiek laiko be rei
kalo išeikvota, kiek darbo įdėta, taut, rū
bai, repeticijos, pinigai kelionei kluban, ki
tų jaunuolių iš tų pačių kišenpinigių, vis
kas nukalbėta... Keliomis mintimis sumi
nėjau tik Bradfordą, bet taip vyko ir kitur. 
Vieni kurią, kiti ardo. Taip vyksta jau dau
giau kaip 20 metų. Tai pasaka be galo. Ko
dėl mes daug blogo prikalbame, o taip ma
žai gera? Kam mes naudojame laiką, jė
gas ir pasiryžimą, je'i po metų kitų viską 
paleidžiame vėjais?

Dainininkė Vanda Galbuogytė, akompo- 
nuojant Algirdui Kačanauskui, dainavo 
New Yorko Lietuvių Fondo pavasario po
kylyje gegužės mėn.

NAUJA A. ŠUKIO KNYGA
Antanas Šukys, gyvenąs Catharines (Ka

nada), baigia rašyti didelį veikalą apie 
Lietuvos nepriklausomybės laikus.

Jo knygą „Trys geležiniai ir du mediniai 
kryžiai“ savo metu išleido Nidos Knygų 
Klubas.

L. BALTRŪNO PAREIGOS
Buvęs nepriklausomos Lietuvos valstybi

nės krepšinio rinktinės žaidėjas Leonas 
Ealtrūnas dirba kūno kultūros instrukto
rium Viktorijos švietimo departamente, fi
zinį auklėjimą dėsto Melbourne universite
te, mokytojų seminarijoje ir Swinburn 
technikos mokykloje.

Savo metu L. Baltrūnas treniravo Vikto
rijos rinktinės krepšininkus ir vadovavo 
tinklinio sportui.

IŠNEŠĖ GĖRIMUS
Iš Sydney (Australija) Lietuvių namų 

nakties metu įlindę pro virtuvės langą va
gys išnešė spiritinius gėrimus.

GRAŽIAUSIAS DARŽELIS
Baltimorės (JAV) lietuviai mėgsta įreng

ti gėlių darželius prie savo namelių.
Vieną gražiausių gėlių darželių turi 

Gendrutė Valeikienė.

IŠRINKTAS RESPUBLIKONŲ 
SEKRETORIUM

Marylando universiteto (JAV) biologijos 
profesorius dr. Jonas Genys išrinktas res
publikonų partijos tautybių tarybos vykdo
muoju sekretorium.

4.000 DOL. LIETUVIŠKIEMS REIKALAMS
Kanados Lietuvių fondas gegužės mėn. 

paskirstė 4.000 dol. pelno lietuviškiems rei
kalams.

L. ŠVALKUS „MŪSŲ PASTOGĖJE“
Australijos „Mūsų Pastogė“ išsispausdi

no mūsų poeto Laimučio Švalkaus eilėraštį 
„Neišgirstas šauksmas“, skirtą Simui Ku
dirkai.

Tos eilės buvo išspausdintos ir „Europos 
Lietuvyje“.

Bradfordui linkiu susirasti kokį ar ko
kią jauną pasiryžėlį ar pasiryžėlę. Adresus 
suteiksiu. Tegu suburia vėl jaunimą, vėl 
šokti ir vaidinti. Nejaugi per 20 metų dar 
nepasimokėme, kad tiek daug turėjome ir 
viską paleidome vėjais. Kol mūsų karta 
dar gyva, remkime visus pasiryžėlius idea
listus, vis tiek, kaip jie tuos taut, šokius be
šoktų.

Dalis čia gimusio jaunimo liks veikloj. 
Jie mūsų klaidas mato ir tikrai jų nebe
kartos. Netikite? Paklauskite. Jų bus nevie
na grupė, vis tiek, kas kokias kelnes bene
šiotų, stengsis vienas kito neįžeidinėti. Jie 
ieško taikos ir sugyvenimo, bet ne melo. 
Žinoma, aš ne pranašas, bet jei dar 10-metį 
pagyvensiu, norėčiau pamatyti, ar mano 
žodžiai išsipildys? Gal kam ausys raudo
nuos, bet ačiū ir už apkalbas, ne tik už nuo
latinę paramą. Mano širdy tik geri prisimi
nimai, tėvų draugiškumas ir linksmai pra
leistas laikas su jaunimu ir mažaisiais. Aš 
juos mokėjau suprasti, nors savo kartos ne
suprantu ir iki šiandien, todėl, tur būt, ir 
skiriuosi nuo kitų.

Prašau ir toliau apylinkės ir Bradfordo 
jaunimą ir tėvelius remti busimąją veiklą, 
kas jai bevadovautų ir kokie vėjai bepūstų.

J. Traškienė

Inž. J. Stankaus statybos bendrovė var
žybos keliu laimėjo Oak Parke, Chicagoje, 
užsakymą 35 aukštų dangoraižiui.

Statybos vertė 1.4 milijonai dolerių.

DUOMENYS APIE V. J. SIMOKAITĮ
Vytautas Jonas Simokaitis, kuris norėjo 

nukreipti lėktuvą į Švediją. „Nepriklauso
mos Lietuvos“ (Kanada) žiniomis, gimė 
1936 m. liepos 2 d. Kaune. Profesija —sili
katų inžinierius-technologas. Jis priklausė 
profesiniam liaudies ansambliui „Lietuva“.

MIRĖ J. PAUPERIS
Chicagoje mirė 65 metų amžiaus kun. Jo

nas Pauperis, evangelikų liuteronų Ziono 
parapijos klebonas.

Nepriklausomybės laikais Kauno univer
sitete jis buvo teologijos fakulteto docen
tas.

TORONTO AKADEMIKŲ DARBAI
Toronto akademikų draugija nuo savo 

įsikūrimo 1963 m. suruošė 43 paskaitas 
įvairiomis temomis, tris dailės parodas ir 
du simpoziumus.

Paskaitininkai buvo kviesti iš Amerikos 
ir Kanados.

MINDAUGIEČIŲ VEIKLA

Berisso mieste Argentinoje „Mindaugo“ 
draugija balandžio 25 d. paminėjo savo 40 
metų sukaktį.

Per 40 metų mindaugiečiai ruošė tauti
nes šventes, turėjo chorą, mokyklą, šokėjų 
grupę ir pastatė 48 vaidinimus.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS 
SUKAKTIS

Chicagos Lietuvių Opera savo 15 metų 
jubiliejui paminėti pastatė Verdi operą „La 
Traviata“.

Per tą laiką Chicagos Lietuvių Opera pa
statė 14 operų, Verdi „Requiem“ ir kompo
zitoriaus B. Markaičio „Vilniaus Varpus“. 
Operų klausėsi apie 65.000 žmonių.

NEĮVERTINTAS PASIRODYMAS
Gegužės mėn. Adelaidėje tautinių šokių 

grupė „Žilvinas“ suruošė šaunų savo meti
nį pasirodymą.

Įvairius tautinius šokius šoko 56 šokė
jai.

„Žilvino“ ansambliui vadovauja L. Vasi
liūnas ir jo padėjėjas E. Brazauskas.

Bet lietuviškoji publika, kaip rašo „Mūsų 
Pastogė“, gražių jaunimo pastangų ir dar
bo neįvertino, nes į vakarą tesusirinko apie 
150 žiūrovų.

LIETUVIAI VARŽYBOSE SU KITAIS 
PABALTIECIAIS

Antrosiose pabaltiečių žaidynėse Austra
lijoje lietuviai vyrai krepšinyje išsikovojo 
antrąją vietą, moterys — pirmąją, jaunių 
vyrai pirmąją, mergaičių — pirmąją.

Tinklinyje vyrams ir moterims atiteko 
trečioji vieta.

PAGARSĖJO LIETUVIS
Orlando mieste Floridoje 26 m. Vitalius 

Malinauskas iš Čikagos pagrobė iš banko 
8.000 dol., bet vienam banko tarnautojui 
pasisekė laiku paspausti aliarmo mygtu
ką. Policijai atvykus, V. Malinauskas pa
grobė du banko tarnautojus ir, jais prisi
dengęs, sėdo į šerifo automobilį ir ėmė 
bėgti.

V. Malinauską ėmė gaudyti apie 100 
policijos mašinų. Nubėgęs porą šimtų my
lių, septynias valandas gaudytas, jis atsi
mušė į palmes ir turėjo sustoti.

Pas jį buvo rasta 3 revolveriai ir pa
grobtieji 8.000 dolerių.

Abu banko tarnautojai išliko sveiki.
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Kitą dieną buvo šventas Jonas, tai žmo
nės nei šventė kaip reik, nei dirbo, tik lau
kė vakaro ir vaidinimo.

Į klebonijos klojimą ėmė rinktis dar ge
rokai prieš sutemstant. Klojimas buvo vie
nintelis pastatas kitoj pusėj šarkės, klebo
nijos ūkio pakraštyje, tik perėjus lieptu 
upę.

Ant aukštų pagalių kabojo kelios lem
pos, kurios tiek pat švietė, kiek ir švento 
Jono vabalėliai. Euvo įbesti keli berželiai, 
durys buvo apipintos vainikais. Aplink šū
kavo vaikai, stoviniavo žmonės. Nemaža 
buvo jau ir viduje sėdinčiųjų.

Vienas galas klojimo buvo paverstas sce
na, užtrauktas marškom, kitame eilėmis 
ant ožių sudėtos lentos publikai. Priekyje 
kelios kėdės garbės svečiams.

Kai kas iš tvarkdarių bandė Andrių at
skirti nuo Janės ir dėdienės ir kaip „poną 
iš Kauno“ pasodinti vienon tų kėdžių, bet 
jis griežtai atsisakė, padėkojo ir pasiliko su 
visais. Negi bus pasodintas visų apžiūrėji
mui, kaip parodoj. Ačiū už tokius patogu
mus!

Pagal visus lietuviškus papročius pus
antros valandos pavėlavus, po daugelio ra

ginimų susirinkti į vietas, durys buvo už
darytos ir turėjo prasidėti programa. Žmo
nių buvo net perdaug. Nemaža liko ir lau
ke. Daugiausia pusberniai ir vaikai, kurie 
niekad bilietų nenori pirkti arba neturi iš 
ko. Jie ten ir toliau nerimo, tampė, dari
nėjo duris, kaišiojo nosis, triukšmavo. 
Tvarkdariai juos vaikė, grasino, geruoju 
malšino, bet maža iš to naudos. Negelbėjo 
nei ketinimas, kad jie pakviesiu nuovadą 
Griozdę arba imsią šaudyti.

Prieš prasidedant vaidinimui, rengėjai 
nutarė publikai paaiškinti, kas yra Joni
nės. ir apie tai kalbėti pakvietė smarkų, 
jauną vyrą. Tas, kaip sakė tie, kurie žino
jo, buvo Madrigaila, kažkoks technikas iš 
miesto, valdžios atsiųstas prižiūrėti Svi- 
liuose statomą garinę lentpiūvę. Žmogus 
apylinkėj jau buvo spėjęs pagarsėti dide
liu balsu ir nemokėjimu sugyventi su staty
bos darbininkais. Ir jis rėžė smarkią kalbą 
apie viską: Joninių reikšmę ūkininkavimui, 
priminė, kad kažkokie kryžiuočiai ne visi 
išgaudyti ir tą reikia padaryti būtinai iki 
rudens, kitaip ištryps rugių laukus ir dir
vonuose augs tik dirsės. Bėda, kad niekas 
nežino, kur jie slapstosi dienomis. Paskui 

sakė, kad Lietuva turi Vilnių, ir jis yra 
nuo mūsų į rytus, kad anomis geromis die
nomis Gediminas gyveno ten tikrai ir tu
rėjo arabiškos veislės juodą arklį su 
žvaigžde kaktoj ir jis, Gediminas, atgis ir 
nežinom nei dienos, nei valandos, kada gali 
atjoti, tiesiai į šį klojimą, tik ne ant savo 
juoduko, bet ant geležinio vilko, o tas vil-

Ceslovas Grincevičius

kas tada taip sustaugs, kad grius storų 
rąstų sienos. Ot! Ii’ kas tada bus? Tik jūs iš 
baimės neišlakstykit ir nesutrypkit vieni 
kitų.

Gal jis visą valandą ir ne taip kalbėjo, 
rėkė, bet taip suprato ir kitą dieną taip jo 
kalbą atpasakojo Virvulis. užbėgęs pavaka
roti pas Mykolą. Jis meluoti negalėjo, nes 
didelio žmogaus didelę kalbą girdėjo ne 
pirmą kartą, tą valandą girtas nebuvo ir 
moka atskirti tris nuo septynių.

Vos tik pasibaigė jo oratoriškas žodis, 
kaip tie, kurie nebuvo į vaidinimą įleisti ir 
neramiai stoviniavo už durų, žiūrinėjo pro 
plyšius į klojimą ir nieko nematė, negalėjo 
būti avinėliais, tylėti ir nereaguoti. Išgirdę 
Madrigailos vardą, kuris jiems, matyt, jau 
nebuvo dideliu autoritetu, improvizuotu 
choru ėmė vis garsiau ir garsiau traukti:

,Madrigaila gerai žino, 
kad jis vaikas Gedimino“.

Viduj publika negalėjo to negirdėti, ir 
kilo juokas, o rengėjų eilėse ir pasipiktini
mas tokiu išjuokimu prelegento. Nuovada 
ir tvarkdariai išėjo raminti neramiųjų. Dai
nos pasibaigė, ir triukšmas kiek aprimo, 
kai rengėjai pažadėjo, jog po vaidinimo į 
choro koncertą ir šokius suleis visus be bi
lietų. Žinoma, jeigu jie bus ramūs, ko nors 
nesulaužys ar neišvers.

Paskui prasidėjo tai. dėl ko čia visi ir su
sirinko. Visą valandą be pertraukos po sce
ną trankėsi milžinai lietuviai, kilnojo savo 
medinius kalavijus, ieškojo priešų visur, 
net po stalais nosis kaišiojo, bet priešai bu
vo labai bailūs ir nedrįso rodytis mūsų ka
riauninkams. Nesulaukdami anų nevidonų, 
mūsų didvyriai tuo laiku pakeltu balsu 
deklamavo apie rūtas ir mergužėles, kėlė 
stiklines, iš jų kažką gėrė, gal tikrą midų, 
o gal tik Turlajų slaptai varytą samagoną.

Kai taip viskas rimtai dėjosi scenoje, tai 
ir mūsų mergužėlės galėjo be baimės, ra
miai vaikštinėti, deklamuoti, šypsotis ber
nužėliams. Visos jos buvo dailios, bet jau 
taip buvo sustatyta, kad Strumylų Stefa 
tarp jų atrodė dailiausiai. Juodi antakiai 
buvo dar labiau pajuodinti, veidas nežy
miai raudonais dažais patrintas. Vilkėjo 
baltą iki žemės drabužį, vaikščiojo grakš
čiai, nekliuvinėjo, niekur neužsikabino. 
Paskui pasirodė su iš popieriaus padarytais 

retežiais ant rankų, deklamavo apie kovas, 
didvyrius, verkė, juokėsi, ragino vyrus į 
drąsius žygius. Visa tai darė taip natūra
liai, tikrai, kaip didelė artistė. Nieko jai ne
buvo galima prikišti. Po sceną vaikščiojo 
kaip po savo seklyčią. Už tai publika ir plo
jo jai daugiausia, ir buvo dėl ko.

Vaidinimo gale turėjo pasirodyti priešai. 
Ir jie pasirodė. Ant savo išeiginių šventa
dieniškų žiponėlių buvo užsimetę, apsisiau
tę ilgas, baltas paklodes su blogai, miltų 
klijais priklijuotais juodais popieriniais 
kryžiais. Jie atrodė gan kvailiukai, bailūs, 
nedakepę. Stoviniavo dažniausiai ant vie
nos kojos, kaip girti, tyčiojosi iš dorų karei
vių, užkabinėjo mūsų merginas, niekus ple
pėjo, tauzijo, mėtėsi žirniais ar pupom.

Lietuviai vyrai, aišku, negalėjo toliau to
kios nešlovės pakęsti ir savo kalavijais šo
ko anuos nevidonus valkatas mušti. Bai
siausias triukšmas, griuvinėjimai, kritimai, 
kalavijų — numatytai ir, blogiausia, nenu
matytai — lūžimai (juk mediniai).

Publika vis dar nežinojo, kada reikia 
juoktis, kada verkti, reikia ar nereikia bi
joti. Buvo geriausia išeitis, kai pasidalino 
pareigom, vadinas, tuo pačiu laiku vieni 
ašaras rijo arba, suėmę į nosines, jas slėpė 
kišenėse, kiti šokinėjo iš džiaugsmo ir rėkė 
iš vietos: „Duok tam nevidonui padlecui, 
Žaliaduonių žentui, tam Kindziukui. O, o, 
taip, taip, dar kartą per galvą!“

(Bus daugiau)
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JURGIS BIELINIS METUVOJE
LOFENALIS VĖŽIUI GYDYTI LIETUVIO KARIO ŽIRGAS

Pasakojama, kad vieno pasienio policijos 
rajono viršininkas nakties metu išėjo pa
tikrinti sargybinių, tikėdamasis, kad gal 
pavyks kur nors sutikti Bielinį ir jį suimti. 
Bet kai išėjo, tai ir negrįžo. Tik po trijų pa
jų ieškojimo rado jį krūmuose pusgyvį ir 
suraišiotų virvėmis. Kai viršininkas atsipei
kėjo, tai pasakė, kad jį surišo Bielinis. 
Kaip matome, stropiam viršininkui už. „są- 
žiningą" tarnybą Bielinis davė tris paras 
nemokamų atostogų ir užrišo pasižymėjimo 
akselbantus. Nuo tada Bielinio vardas pa
siekė net ir Rusijos vidaus reikalų minis
ter!. Jo gaudyti buvo atsiųsti iš Rusijos spe
cialūs sekliai, ir už jo suėmimą buvo vie
šai paskelbtos dovanos.

Bielinio gimtojo valsčiaus'raštinėje vyks
ta sueiga. Policijos pristovas, ryšium su J. 
Bielinio suėmimu, ruošiasi paskelbti ap
skrities viršininko raštą. Tuo momentu į 
raštinę įeina elgeta ir, pamažu atsiklaupęs 
prieš pristovą, garsiai persižegnoja ir pra
deda melstis .Pristovas, norėdamas prieš 
žmones pasirodyti gailestingas ir dosnus, 
davė elgetai 20 kapeikų. Elgeta padėkojo ir 
išėjo. Tada pristovas pradėjo aiškinti, kad 
mūsų apskrityje pasirodė sukilėlių gauja ir 
tos gaujos vadas yra Jurgis Bielinis. Kas jį 
.sugaus arba praneš, kur jis slapstosi, gaus 
gerą dovaną. Vienas žmogelis pakelia ranką 
ir sako: jei bus dovana, aš pasakysiu. Pri
stovas tik treptelėjo koja ir suriko, kad 
skubiai sakytų. Ponuli, tas sako, Bielinis 
tik ką klūpėjo prieš tamstą, ir jam davei 20 
kapeikų. Pristovas, paleidęs keletą čiortų 
(velnių), kaip šaute išdūmė į gatvę gaudy
ti Bielinio. Tikrino kiekvieną žmogų, bet 
ieškomojo nesurado: Bielinis, iškirtęs tokią 
vykusią išdaigą, skubiai pasišalino iš mies
telio.

1890 m. Paryžiuje vyksta Lenkijos veikė
jų suvažiavimas. Į suvažiavimą, niekieno 
nekviestas, atvyksta J. Bielinis pasiklau
syti, ką jie spręs ir nutars. Gal ir Lietuvos 
reikalus bandys paliesti? Atidarius posėdį, 
tuoj lenkai ir pradėjo taukšti, kad Lietuva 
yra chamų ir mužikų žemė. Ji viena negali 
gyventi ir turi būti įjungta į Lenkiją. Tai 
girdėdamas, Bielinis pakyla nuo kėdės ir, 
įžengęs į estradą, įsikarščiavusiems len
kams drąsiai pareiškia: o kas jums davė 
teisę kalbėti Lietuvos vardu? Lietuva nie
kados nebuvo ir nebus Lenkijos vergė. Ži
nokit, Lietuva buvo ir bus nepriklausoma 
valstybė. Savo kalbą parėmė faktais, pri
mindamas Vytauto Didžiojo laikus. Bielinio 
pasakytoji kalba -labai nepatiko „broliams“ 
lenkams, ir jie pašalino jį iš suvažiavimo.

J. Bielinis, susitaręs su kitu žymiu knyg
nešiu, Kazimieru Ūdra, Garšvių km., Nau
jamiesčio vis., įsteigė slaptą knygų platini
mo draugiją. Abudu sudėjo po 200 rublių 
ir paruošė smulkų veikimo planą. Draugi
jai priklausė didelė dalis Lietuvos knygne
šių. Draugijai vadovavo J. Bielinis, ir jam 
teko pats sunkiausias ir pavojingiausias 
darbas: gabenti per sieną knygas. Jau per

neštas knygas į Garšvius pristatydavo An
tanas jtsruzas. Knygų sanaelys ouvo įreng
tas Jurgio Ddbos daržinėje, is ten Knygos 
buvo platinamos beveiK visoje Lietuvoje ir 
dalinai Latvijoje.

Bielinį gaudė ne lik rusų policija, bei at
sirado ir vienas Kitas lietuvis, Kuriuos vi
liojo U7. jo suėmimų siūlomasis atlyginimas. 
Dažnai jį tykojo suimti jo ūkio nuominin
kas Vegys, tikėdamasis, Kad už Bielinio su
ėmimą jam dovanai liks jo ūkis. Garšvių 
Km. gyventojas Kazys Skutas sekė kaimy
nų judėjimą ir įtarė, kad jie kažką slaptai 
veikia. Kartą, radęs krūmuose knygų ryšu
lį, kerštaudamas nunešė ir atidavė Kreke
navos policijai. Tikėjosi, kad jo kaimynai 
nukentės, o pats gausiąs atlyginimą. Poli
cija pravedė griežtą kvotą, bet niekas ne
prisipažino, ir taip nebuvo surasti kaltinin
kai. Kartą J. Bielinis parvyko į Purviškius 
aplankyti savo šeimos. Bet vos spėjo trupu
tį po kelionės atsikvėpti, žiūri — jau polici
jos grandinė supa jų namus. Pabėgti jau 
nėra galimybės! Tai ką gi daryti? Paskuti
niu momentu jam gimė drąsi mintis — lįsti 
į krosnį. Greitai išmetė iš ten sukrautas 
malkas ir įlindo į pečių. Žmona jį užkrovė 
malkomis ir pradėjo jas kurti. Įsiveržę žan
darai padarė tokią smulkią kratą, kad būtų 
galėję net paslėptą adatą surasti. Bet J. 
Eielinio jie nesurado.

Kitą kartą, platindamas knygas Rimkū- 
nų km., netikėtai susidūrė su uriadninku. 
Stok, ką neši? — suriko uriadninkas ir iš-, 
tiesė ginklą. Patikrino ryšulį, ogi lietuviš
kos knygos! Bielinis pasisakė, kad jis esąs 
Jonas Kalikas, ryšulį radęs pamestą netoli 
Pumpėnų ir dabar norėjęs pasitikrinti, kas 
jame yra. Bielinis buvo areštuotas ir laiko
mas Pasvalio ir Panevėžio kalėjimuose. 
Nors policija griežtai kvotė ir kankino, bet 
nieko tikra nesužinojo. Pagaliau nutarė 
etapo keliu varyti į Biržus. Varė dešimti
ninkai iš kaimo į kaimą, perduodami vieni 
kitiems iš rankų į rankas. Dabar jau Bieli
nis pradėjo ieškoti progos pabėgti, nes kai 
nuvarys į Biržus, tai atpažins, kas jis toks 
yra, ir tuomet bus jam blogai. Apsinakvo
jo palydovai su juo Pasupėnų kaime. Bieli
nis pasiskundė dešimtininkams, kad yra la
bai pavargęs ir nori pailsėti. Nusirengęs 
prie krosnies pakabino batus, padžiovė dra
bužius ir atsigulė. Bet kai visi sumigo, tai 
vienmarškinis ir basas nėrė pro duris ir 
pasileido bėgti sniegu užklotais laukais. 
Taip bėgo apie 3 kilometrus, baisiai sušalo 
ir pavargo. Pasiekęs Auriškių km., užsuko 
pas pažįstamus, kurie jį aprengė ir raitą ly
dėjo į tolimesnius kaimus. Nors šaltis dar 
gerokai purtė kaulus, bet Bielinis džiaugė
si, kad gerai pavyko pabėgti ir jis vėl yra 
laisvas. Galės ir vėl nešti knygas ir darbuo
tis savo kraštui.

Po ilgesnio laiko rusai likvidavo Garšvių 
knygų gabenimo ir platinimo draugiją. Su
gaudė jie visus draugijos narius ir ištrėmė 
į Sibirą. Išliko nepagautas tik draugijos va- 

uas Jurgis Bielinis. Jis tuoj pradėjo staigu, 
naujas Knygnešių draugijas. Susirado šim
tai narsuolių, Kurie SuOjo į darną. Sujudo 
visa lietuvių tauia. lai matydamas, Bieli
nis džiaugėsi, Kau pildosi jo Karščiausi troš
kimai ir visa lietuvių tauta sparčiais žings
niais žygiuoja į laisvąją ateitį. .Pamatę tai, 
rusui suprato, kad nepajėgs sulaikyti lietu
vių lamos atgimimo. Pagaliau 1904 m. ge
gužės 7 d. rusai atšaukė draudimą ir vėl 
iciuo spausdinti lietuviškas knygas lotynų 
raidėmis. Atsiektuoju laimėjimu J. Bielinis 
labai džiaugėsi, nes dėl to visa tauta kovo
jo apie 40 m.

Netrukus prasidėjo rusų-japonų karas ii 
Kilo dalinė revoliucija. Bielinis ir vėl įsi
jungė į pirmąsias kovotojų eiles su šūkiu: 
Valio Nepriklausoma Lietuva. Bieliniu na
mai tapo sukilėlių centru. Visoje apylinkė
je neliko nė vieno rusų valdininko. Visur 
skambėjo šūkiai: Laisvė! Laisvė! Eet ir vėl 
Lietuvos padangę užtemdė tamsūs debesys. 
Apylinkėje pasirodė rusų kariuomenės bau
džiamieji būriai. Bielinis ir vėl turėjo 
sprukti į mišką ir ilgai slapstytis. Tačiau 
jis nenurimo, veržėsi į laisvę ir-pranašavo, 
Kad tuoj bus galas rusams. Netrukus jų 
čia visai nebebus. Atgims Lietuva ir kelsis 
iš šimtmečių miego. Ir pats ryžosi nemirti 
tol, iki bus išlaisvinta Lietuva.

Savo mintis skelbė ne tik žodžiu, bet bu
vo parašęs ir išleidęs keletą lietuviškų kny
gelių. Bendradarbiavo „Aušroje", „Varpe“ 
ir kt. laikraščiuose. Leido mėnesinį lietu
višką laikraštį „Baltąjį Erelį“. Bielinio visi 
laukdavo, priimdavo kaip mielą svečią, o 
sulaukusį senatvės pavadino „Baltuoju se
neliu“.

Prasidėjo pirmasis pasaulinis karas ir 
vokiečių okupacija. Senukas Bielinis ir vo
kiečiams neduoda ramybės ir protestuoja 
prieš jų žiaurumus ir plėšikavimus. Kai vo
kiečiai neduoda leidimo važiuoti traukiniu,- 
tai pėsčias keliauja. Pasiekia Kauną, Vil
nių ir kt. vietoves. Visur drąsiai skelbia, 
kad žus kariaujančios valstybės ir atgims 
laisva Lietuva.

1918 m. sausio 18 d. J. Bielinis išsiruošė 
tolimai kelionei į Vilnių. Bet šeštame kilo
metre už Biržų visiškai pavargo ir atsisėdo 
pailsėti. Sukaupęs visas jėgas, sunkiai atsi
kėlė, ryždamasis paskutinį kartą pamatyti 
Vilnių. Paėjėjo keliolika žingsnių ir suklu
po po kryžiumi prie ūkininko Mitkaus tro
bų. Ir didysis mūsų tautos knygnešys ir 
laisvės kovotojas persiskyrė su šiuo pasau
liu.

Nuo J. Bielinio mirties jau praėjo 53 me
tai. Eet jo nuveiktieji darbai ir parodytieji 
pavyzdžiai, kaip reikia mylėti savo tėvų že
mę ir kovoti dėl jos išlaisvinimo, amžiams 
liks mūsų tautos atmintyje.
(Naudotasi: A. Šlikas „Kaip lietuvis knyg
nešys kovojo su caro galybe“. Kaunas, 1931 
m.)

Kovai su vėžiu Lietuvoje imtas vartoti 
preparatas lofenalis.

Vilniaus onkologinio instituto mokslinin
kas M. Šuminas gavo daktaro laipsnį už di
sertaciją priešvėžinio preparatų tema.

DŽIAZO MUZIKA
Džiazo muzikos festivalio „Vilnius 71“ 

koncerte nugalėtojais tapo Kaliningrado or
kestras „Ritmas“, vilniečio V. Ganelino 
trio ir latvio V. Viadro grupė.

V. TOMKUS ESTŲ FILME
Vilnietis aktorius V. Tomkus suvaidino 

pagrindinę rolę estų pastatytame filme 
„Gladiatorius“.

BALDŲ KŪRĖJAS
Dailininkas Jonas Prapuolenis, kaip rašo 

„Pergalė“, visą gyvenimą paskyręs meni
niams baldams kurti.

Kovo mėn. Vilniuje buvo suruošta apie 
20 pilnų ir nepilnų jo sukurtų baldų komp
lektų paroda. Jo baldai turį liaudies stilių, 
paprastas formas ir yra patogūs.

Tokių gražių baldų norėjęs nusipirkti ne 
vienas parodos lankytojas, bet Lietuvos 
baldų pramonė nerodanti iniciatyvos juos 
gaminti.

PATARIMAI MOKSLEIVIAMS
Lietuvos automobilių inspekcija išdalijo 

moksleiviams 30.000 egzempliorių atviru
kų, kuriuose patariama, kaip jie privalo 
elgtis atostogų metu gatvėse ir keliuose.

P. RIMŠOS KŪRINIAI
Kaune, M. K. Čiurlionies muziejuje, ati

daryta nuolatinė Petro Rimšos (1881-1961) 
meno darbų paroda.

Muziejuje yra daugiau kaip 70 jo darbų: 
biustai, reljefiniai portretai, stilizuotos de
koratyvinės kompozicijos, medaliai, grafi
kos kūriniai ir iliustracijos, taip pat „Lie
tuvos mokykla“ (mums žinomesnių „Var
go mokyklos“ vardu), „Artojas“, „Artojas 
su jaučiais“ ir kt.

DAKTARĖ M. J. LUKŠIENĖ
Vilniaus universitete daktaro disertaciją 

apgynė Mokyklų mokslinio tyrimo institu
to bendradarbė Meilutė Julija Lukšienė.'

Jos daktarinėje disertacijoje nagrinėja
mi Lietuvos švietimo istorijos bruožai XIX 
amžiaus pirmojoje pusėje.

PREMIJA MUZIKINIAM TEATRUI
Už pastatymą „Šviesos baladė“ Kauno 

muzikinis teatras Maskvoje tuos reikalus 
sprendusios komisijos buvo apdovanotas 
trečiąja premija (kompozitorius A. Reka
šius ir poetas A. Drilinga už to veikalo mu
ziką ir tekstą gavo antrojo laipsnio diplo
mus).

Lietuvoje išleista R. Volkaitės-Kulikaus- 
kienės studijėlė „Lietuvio kario žirgas“.

Studijėlėje mokslininkė nagrinėja žirgų 
kapų ypatumus, jų paplitimą įvairiose Lie
tuvos vietose, žirgo aprangos reikmenis.

V. KUDIRKOS MUZIEJUS
Paežeriuose yra klėtelėje įrengtas V. Ku

dirkos muziejus.
Jam vadovauja pensininkas mokytojas S. 

Ankevičius, kuris tą muziejų ir įsteigė.

J. GRUŠAS ESTŲ KALBA

Estijoje išleistas Lietuvoje gyvenančio 
rašytojo Juozo Grušo novelių rinkinys.

Estijos teatruose jau kuris laikas rodo
mi J. Grušo draminiai veikalai.

ŽEMAITĖS PREMIJA

Lietuvoje Žemaitės vardo premija pa
skirta rašytojui Juozui Apučiui už kaimo 
tema apsakymą „Erčia, kur gaivus van
duo“.

GASTROLĖMS I BULGARIJĄ

Lietuvos Akademinio operos ir baleto ar
tistų grupė išvyko į Bulgariją, kur to teat
ro dirigentas R. Geniušas diriguos „Rigo
letą“, „Don Karlą“ ir „Traviatą“.

Pagrindinius vaidmenis tose operose dai
nuos N. Ambrazaitytė, E. Čiudakova, V. 
Noreika, V. Daunoras ir K. šilgalis.

PIRMASIS ASTRONOMAS DAKTARAS
Tartu universitete Lietuvos Mokslų aka

demijos fizikos ir matematikos instituto 
astrofizikos sektoriaus vedėjas Vytautas 
Straižys apgynė disertaciją „Daugiaspalvė 
žvaigždžių fotometrija“ ir gavo daktaro 
laipsnį.

„Tiesoje“ rašoma, kad V. Straižys yra 
pirmasis Vilniaus astronomas, gavęs dakta
ro laipsnį pokario metais.

V. ČEPINSKIO ATMINIMUI PAGERBTI
Dabar sukako 100 metų nuo gimimo Vin

co Čepinskio. 1940 m. mirusio Lietuvos 
mokslininko — universiteto profesoriaus, 
rektoriaus, o vienu metu ir švietimo minis- 
terio.

Jo atminimui pagerbti tos sukakties pro
ga jo gimtajame Dargaičių kaime iškilmin
gai atidengta memorialinė lenta.

SEPTINTASIS POEZIJOS PAVASARIS
Birželio 3 d. prie Kauno marių pradėtas 

tradicija virtęs poezijos pavasaris. Toks 
tradicinis pavasaris jau švenčiamas septin
ti metai.

Prie Kauno pradėtosios iškilmės paskui 
atitinkamais vakarais tęsiamos kitose Lie
tuvos vietose.

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progą pasiųsdami jau dabar 
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (1)

Puiki crimplene medžiaga suknelei neper
matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, išeiginiai vyriški 
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių. £ 30.00

Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 3% jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2% jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomiis
£ 40.00

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų 
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.

Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui 
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški 
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos 
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai 
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England

SIELOVADOS REIKALAIS
V. EUROPOS LIETUVIŲ KATALIKŲ SUVAŽIAVIMAS

Jau nuo seno gyva mintis, kad verta su
sitikti lietuviams kunigams su pasaulie
čiais ir bendrai pasvarstyti sielovados rei
kalus mūsuose. Pirmasis toks suvažiavimas 
Vokietijoje buvo suorganizuotas 1968 m. 
vasarą, o šiemet gegužės 29-31 d. d. į reko
lekcijų namus Braunshardte susirinko apie 
40 kunigų ir pasauliečių iš visos V. Euro
pos. Buvo atstovaujama Belgijos, Italijos, 
Olandijos, Prancūzijos, Škotijos, Šveicari
jos ir Vokietijos lietuviams katalikams. 
Suvažiavimą suorganizavo, vysk. Deksniui 
pavedus, V. E. L. S. spaudos centro direk
torius kun. dr. Petras Celiešius, techniš
kuose reikaluose uoliai talkinant tėv. Al
fonsui Bernatoniui, OFMCap. Kun. Celie
šius suvažiavimo darbus ir atidarė, pa
kviesdamas žodžiui ir maldai V. E. L. S. 
vyskupą dr. Antaną L. Deksnį. Vysk. Deks- 
nys nubrėžė šio susirinkimo uždavinius: 
1. atsinaujinti savo viduje, sąmoningai įsi
jungiant į Bažnyčios visumą, ir 2. iš naujo 
prisiminti, kad lietuvių sielovadoje negali
ma atskirti sielovados reikalų nuo lietuviš
kųjų. Maldos nekalbėjo vyskupas pats vie
nas, pakvietė visus dalyvaujančiuosius 
bendrai sukalbėti Tėve mūsų.

Posėdžiams vadovauti išrinkti kun. Jo
nas Petrošius (Paryžius), mokyt. Algirdas 
Palavinskas (Mitlosheim, Vokietija) ir sek
retorium Jurgis Pauliukevičius (Muen- 
chen,'Vokietija). Rezoliucijų komisijon — 
kun. dr. Petras Celiešius ir Klevinienė 
(Olandija).
Paskaitos

1. Pirmąją paskaitą skaitė prof. kun. La
das Budreckas. Jo temą: „Naujieji religi
nės muzikos nuostatai“. Kalbėtojas iš pat 
pradžios pabrėžė glaudų ryšį muzikos su 
liturgija. Kalbėdamas apie liturginės mu
zikos privalumus, pažymėjo, kad ji turi bū
ti šventa, tikrai meniška ir visuotinė, t. y.. 
tinkama naudoti visuose kraštuose. Instru- 
mentalinėje religinėje muzikoje pirmauja 
dūdų vargonai. Elektroniniai vargonai esąs 
nevykęs dūdų vargonų pakaitalas. Specia
lioms progoms gali religinę muziką atlikti 
simfoninis orkestras, bet jame neturi būti 
gausu mušamųjų instrumentų. Gitara. 

kanklės ir kitoki cinguliukai maldos na
mams netinka, nepaisant, kad jaunimas to 
ir norėtų. Jaunimo skonį reikia auklėti, o 
ne jam pataikauti. Liturginėse apeigose 
griežtai draudžiama mechaninė muzika, 
nes turi būti užtikrintas -aktyvus -tikinčiųjų 
dalyvavimas. Vokalinė religinė muzika 
užima centrinę vietą liturgijoje. Yra labai 
svarbu, kad besimeldžiantieji patys giedd-

KUN. BRONIUS LIUBINAS

tų liturginius tekstus ar tinkamas giesmes. 
Giedoti reikia vienbalsiai.. Lietuviai yra 
įpratę traukti sutartinę ir maldos namuo
se, bet tas įprotis nėra senas, tesiekia tik 
pirmąją XIX amžiaus pusę ir nesiderina su 
liturgijos dvasia.

Paskaitininko mintys iššaukė gyvas ir 
įdomias diskusijas.

2. Kun. Bronius Liubinas savo paskaitą 
buvo įvardijęs: „Lietuviškasis sielų vado
vavimas V. Europoje“. Įvedamojoje dalyje 
svarstė sielovados tikslus, kurie nėra tau
tinio pobūdžio, kartu įžvelgdamas, kad 
praktiškasis sielovadavimas įmanomas tik 
tada, kai galima susikalbėti ir todėl sėk
mingai jis vyksta vienos tautos rėmuose, 
naudojant tos tautos kalbą. Istorinėje pa
skaitos dalyje buvo iškeltos institucinės 
Bažnyčios pastangos laiko tėkmėje sudary
ti sąlygas, kad tautinės mažumos būtų ap
tarnaujamos savų kunigų. Kalbant konkre
čiai apie lietuviškąją sielovadą V. Europo
je, pabrėžta, kad ji čia yra tik pagalbinio 
pobūdžio, nes lietuviai gyvena plačiai išsi
sklaidę didžiuliuose plotuose ir jau vien iš 
techniškų priežasčių daugausia negali re
guliariai naudotis lietuvių kunigų patarna
vimais. Lietuvių kunigų V. Europoje yra 
pakankamas skaičius, tik jų teritorinis pa
sisklaidymas galėtų būti tikslingesnis. Išsa
miausiai susikaupta prie lietuviškųjų pa
maldų, kurios yra viena iš pagrindinių sie
lovados priemonių. Pamaldas vykdant pa
sitaiko trūkumų, nes trūksta eilės sąlygų. 
Ne paskutinėje vietoje trūksta asmenų, ku

rie sugebėtų, turėtų laiko ir norėtų kartu 
su kunigu pamaldas paruošti ir jas vykdy
ti, ypač muzikinėje srityje. Vargonininkai 
— retenybė. Džiaugiamasi, jei pamaldų da
lyvių tarpe susiranda kas nors, kas sugeba 
ir išdrįsta užvesti pačias paprasčiausias 
giesmes, o dažnai ir tai tenka atlikti pa
čiam kunigui. Pamaldų centre turėtų -būti 
solidaus turinio pamokslas, užkalbinąs ti
kintįjį lietuvį jo konkrečioje situacijoje. 
Šalia šventadieninių pamaldų, kurias reik
tų daryti taip pat ir šeštadieniais, kad taip 
kunigas galėtų aplankyti daugiau vietovių, 
tektų daugiau dėmesio skirti proginėms pa
maldoms, ypač naujai pradėtoms prakti
kuoti atgailos pamaldoms. Neužmirštinos 
gegužinės ir kitos tradicinės lietuviškos pa
maldos, kurias organizuoti ir joms vado
vauti galėtų pasauliečiai, ypač parapijų ta
rybos. Toliau kalbėjo apie lietuviškąją vai
kų katechizaciją, kurios kaip ir nėra, apie 
kunigo susitikimus su šeimomis šių švenčių 
progomis, apie socialinę ir karitatyvinę 
veiklą, o taip pat apie kunigą visuomeninė
je veikloje. Baigiant buvo paliesti sielova
dos finansai, kurie įvairiuose kraštuose 
skirtingai tvarkomi, tačiau iš visos V. Eu
ropos bene tik Didž. Britanijoj lietuviškoji 
sielovada finansuojama pačių lietuvių lė
šomis. Baigiant pabrėžta, kad sielovada yra 
skirta žmonėms ir kol atsiras žmonių, no
rinčių naudotis lietuviškosios sielovados 
patarnavimais, tol ji bus gyva ir prasmin
ga-

3. Dr. Jonas Norkaitis savo paskaitoje 
metė žvilgsnį į sielovados sąlygas. Jis kal
bėjo apie išeiviją, kaip diasporą ir kaip Lie
tuvos Bažnyčios dalį.

(Bus daugiau)

NELEISTINOS KELNĖS

Amerikos lietuviams skautams, kurie 
vyksta į Europos lietuvių skautų stovyklą 
Vokietijon, kelionės vadovai uždraudė pa
siimti siauras kelnes (jeans).
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Europos Lietuvių Kronikų
AUKOS VASARIO 16 GIMNAZIJAI

Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje ben
drabučio statybai remti prie Britanijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Valdybos su
darytasis Komitetas, pirmininkaujamas 
Londono Lietuvių Bažnyčios Rektoriaus J. 
Sakevičius, MIC, yra gavęs aukų: po 5 sva
rus aukojo J. Tamulaitis, S. Karalevičius, 
3 svarus V. Šlaitas, 2,50 sv. E. Gaputytė, 
po 1 sv. J. Pakalnis, V. Velička, P. Bulai
tis, V. Ealickas, V. Vaitkus, Z. Juras, J. 
Černis, V. Šalčiūnas, K. Plukas, J. Bielskis,
K. Jurka, P. Žvirblis, A. Žukauskas. S. Ka
rinas, A. Juozėnas, A. Lekavičienė, A. Ski- 
binauskas, J. Parulis, J. Babilius, 0.80 sv. 
A. Meškauskas, po 0,50 sv. S. Starolis, A. 
Knabikas, V. Bumbliauskas.

Škotijos lietuviai gana gausiai prisidėjo 
prie šio vajaus. Prel.J. Gutauskas Komite
to pirmininkui prisiuntė 200 svarų.

Bendrabučio statyba labai svarbi mūsv 
lietuviškos bendruomenės išsilaikymui už 
Lietuvos ribų, nes ten mūsų priaugantis 
jaunimas auklėjamas ateities darbams.

Kviečiame visus Britanijos lietuvius pri
sidėti. Paramą siųsti: REV. J. SAKEVI
ČIUS, M. I. C„ 21 THE OVAL, LONDON 
E2 9DT.

LONDONAS
PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA LIETUVIU 

BAŽNYČIOJE
Liepos 11 d., 11 vai., numatoma suruošti 

pirmosios šv. Komunijos iškilmės Londono 
Lietuvių bažnyčioje. Todėl visi, kurie ir ki
tur šiais metais Londone priėmė pirmąją 
šv. Komuniją, kviečiami su tėvais dalyvau
ti savoje bažnyčioje tą dieną. Prašoma iš 
anksto pranešti bažnyčios vadovybei.

SVETAINĖ PRIE LIETUVIŲ BAŽNYČIOS
Jau kuris laikas, kai kalbama ir tariama

si, kad prie Lietuvių Bažnyčios reikalinga 
svetainė.

Šiais metais reikalai smarkiai pasistūmė
jo teigiama kryptimi.

Inž. R. Baublys jau sudarė visus reika
lingus planus. Jis taip pat pasiėmė juos 
pravesti pro įvairias miesto savivaldybės 
įstaigas. Gautas leidimas iš Westminsterio 
arkivyskupijos ir Europos Lietuvių vysku
po dr. A. Deksnio.

Dabar laukiama, kad projektą patvirtin
tų miesto savivaldybės architektas.

O svetainė būtina, be jos jau beveik ne
begalima atlikti savo pareigų. Apie tai bus 
plačiau parašyta.

BAŽNYČIOS 60 M. JUBILIEJUS
1972 m. kovo mėn. sueina 60 metų, kai 

pašventinta Šv. Kazimiero bažnyčia (1912 
m.).

PARAPIJOS JONINIŲ IR PETRINIŲ 
VAKARAS

Birželio 26 d., 7.30 vai. vakaro, rengia
mas linksmas Joninių ir Petrinių vakaras 
Sporto ir Socialinio klubo salėje (345A Vic
toria Park Road, London E.9).

Vakarui muzika 'bus Michael Mackler 
kapela. Šokiai tęsis iki vidurnakčio. Veiks 
baras, ir bus užkandžių bufetas.

Tikimasi, kad iki šio parengimo bus baig
tas klubo apatinės salės ir naujojo baro re
montas. Svečiams bus jau progos pamatyti 
visiškai pertvarkytą baro salę.

Šokiams bilietus galima įsigyti pas Ko
miteto narius, klebonijoje ir Baltic Stores, 
Veroniką Jurienę.

VAKARIENĖ IŠVYKSTANTIEMS 
SKAUTAMS

Liepos 18 d. (sekmadienį), 6 vai. vak., 
klubo salėje (345A Victoria Park Road E 9) 
Sporto ir Socialinis klubas ruošia vakarie
nę išvykstantiems j stovyklą Anglijos ra
jono skautams.

Kas iš šalies norėtų dalyvauti vakarienė
je, prašomi užsiregistruoti pas Veroniką 
Jurienę arba S. Kasparą ne vėliau kaip per 
porą dienų prieš vakarienę.

Vakarienės metu bus palinkėta mūsų 
skautams gero vėjo ir gero oro stovyklos 
metu.

Kai skautai grįš iš stovyklos, liepos 31d. 
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numatyta klube juos pasitikti su šilta ang
liška arbata, nes kavos jie bus daug gėrę 
Vokietijoje.

PARAPIJOS METINĖ IŠVYKA Į PAJŪRĮ
Liepos 4 d. (sekmadienį) rengiama išvy

ka į pajūrį. Šiais metais vykstama į Marga
te, Kent.

Išvykos dalyviams bus Šv. Mišios 8 vai. 
ryto. Autobusas išvažiuos nuo bažnyčios — 
(21 The Oval, Hackney Road E2) 8.30 vai. 
ryto punktualiai.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
klebonijoje, Baltic Stores, S. Kasparą ar 
Igną Dailidę. Mokestis — vienas,svaras — 
sumokamas užsirašant.

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L. V. S. „Ramovės“ Manchesterio sky
rius liepos 3 d., šeštadienį, 5.30 vai. p. p.. 
Cheetham Town Hall salėje, Cheetam Hill 
Read, rengia Dariaus ir Girėno minėjimą.

Programoje: paskaita kun. J. Kuzmickio, 
meninės dalies metu turėsime progos iš
girsti mūsų mielos solistės V. Gasperienės 
ža zias mums mylimas dainas, taip pat tu
rėsime tai dienai pritaikytų eilėraščių.

Po programos bus šokiai iki 11.30 vai. 
Baras su užkandžiais veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvykti 
į minėjimų ir tuo pagerbti mūsų žuvusius 
Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba

KLUBO SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba savo patalpose liepos 11 d. (sek
madienį) šaukia klubo narių visuotinį pus
metinį susirinkimą.

Susirinkimas šaukiamas 4 vai. p. p. Ne- 
susirihkus kvorumui 4 vai., susirinkimas 
atidedamas viena valanda vėliau ir 5 vai. 
bus pravestas nežiūrint susirinkusiųjų na
rių skaičiaus.

Klubo Valdyba

PAMINĖTA BIRŽELIO TRAGEDIJA
Manchesterio Koordinacinis Komitetas 

vėl suorganizavo paminėjimą mūsų išvež
tiesiems pagerbti.

Mostono R. Kat. kapinėse prie paminkli
nio lietuvių paminklo susirinko gausus 
apylinkės tautiečių būrys. Moterų ratelis ir 
giminės papuošė prie paminklo esančius 
mūsų kapus gausiomis gėlėmis. Išsirikiavo 
DBLS skyriaus, Ramovėnų ir skautų vėlia
vos. Uždėtas visos apylinkės lietuvių vardu 
puošnus vainikas. Kun. V. Kamaitis savo 
žodyje pasakė prasmingų tai dienai minčių 
ir kvietė visus tylomis pasimelsti už žuvu
sius Sibiro taigose. Ev. kun. A. Puscė skaitė 
šv. Rašto ištraukas, kuriose patikinama, 
kad gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats yra Visa
galis Dievas. Sugiedota Marija, Marija. Or
ganizuotai, vėliavų lydimi, susirinkusieji iš 
kapinių išvyko prie koplyčios. Daugelis pa
siliko pasimelsti prie savo artimųjų kapų.

O čia mūsų bendrame kape ilsisi amži
nuoju miegu 40 tautiečių. Ir ištisa eilė 
atskirų kapų didžiulėse kapinėse sako, kad 
čia ilsisi lietuvis.

Viešas minėjimas tęsėsi toliau Klubo sa
lėje.

K. K-to vardu A. Jaloveckas atidarė mi
nėjimą ir tarė jautrų žodį.

Preleg. kun. A. Putcė savo paskaitoje iš
ryškino baisią nedalią, ištikusią mūsų že
melę, kančios prasmę, būtinumą tęsti kovą 
dėl tikėjimo bei tėvynės laisvės. Paskaita 
buvo išklausyta su rimtumu ir susikaupi
mu.

Minėjimas baigėsi sugiedant tautos him
ną. Minėjimas buvo Verbicko nufilmuotas, 
o fotografai padarė nuotraukų prisiminti.

Malonų įspūdį visiems padarė atsilankęs 
Eccles miesto tarybos narys F. Leigh, kuris 
vaišių metu pasakė labai nuoširdžių žodžių 
lietuviams.

Vėliau organizatoriai bei visuomeninin
kai buvo Klubo v-bos ir jos šeimininkės pa
vaišinti. Moterų ratelis savo paruoštais už
kandžiais pavaišino visus kitus dalyvius.

Susirinkusieji dėkingi visiems, kurie su
rengė tokį įspūdingą minėjimą.

Vietos ramovėnų v-ba suruošė gana gau
sią išvyką į Sodybą Sekminių proga. Atro
do, tai ramovėnų tradicija. Be to, Sodybos 
vedėjai yra manchesteriškiai, todėl savųjų 
sutikimas buvo ilgesingas, o išlydėjimas su 
ašarėlėmis. Įspūdžių parsivežta įvairiausių.

Daugelis susitiko seniai bematytų savų
jų, daugelis džiaugėsi tokia didžiule lietu
vių mase, įvairenybėmis.

O linksmų plaučių mūsiškiai ne tik kiau
rą naktelę pradainavo, bet sprendė uždavi
nius.

Gili naktelė sutiko sugrįžusius, nes dar
bas laukė visų.

Sėkmės Sodybai, ir iki kito karto.
D. Dainutis

NOTTINQHAMAS
TRAGIŠKAME IR HEROJIŠKAME 

BIRŽELYJE
Birželio 27 d. Lietuvių Židinyje bus pa

minėti Lietuvos tragiškieji ir herojiškieji 
įvykiai: trėmimai, naikinimai ir 30 metų 
nuo tautos sukilimo prieš pavergėją. Pa
maldas už kankinius, žuvusius ir likiminę 
kovą vedančią Lietuvą užprašė vietos 
DBLS skyrius. Po pamaldų ten pat žodžiu, 
vaizdais ir muzika bus pagerbti kankiniai, 
sukilėliai, rezistentai.

Visi iš visur maloniai kviečiami pamal
dose ir minėjime dalyvauti.

COVENTRY
JONINIŲ VAKARAS

DELS Coventrio Skyriaus Valdyba bir
želio 26 d., šeštadienį, 7 vai. vak., Lenkų 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry, 
rengia
Joninių, Petrinių ir kitų vardinių vakarą.

Šūkiams iki 1 vai. ryto gros geras or
kestras, baras su įvairiais gėrimais ir už
kandžiais veiks iki 12 vai.

Visus vietos ir kitų apylinkių tautiečius 
su draugais ir pažįstamais prašom gausiai 
atsilankyti — praleisite linksmai laiką.

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAS
Paieškau Kubiliūnų Didrikių giminių 

nuo Saločių, gal kas yra Vakarų Vokietijo
je. Jie patys ar jei kas nors žinotų apie jų 
likimą, prašau pranešti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAME — birželio 27 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
BRADFORD — birželio 27 d., 12.30 v. Su

kaktuvinių Mišių metu pamokslas — 
kun. Al. Gerybes. Pas svečią kunigą 
galima bus atlikti velykinę išpažintį.

BIRMINGHAME — liepos 4 d., 11 vai., 19 
Park Rd., Moseley. Po pamaldų a. a. 
Prano Endrukaičio paminklo šventini
mas kapinėse.

NOTTINGHAME — liepos 4 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — liepos 11 d., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

NORTHAMPTONE — liepos 11 d., 12 val.. 
katedroje. Metinės pamaldos už a. a. 
Antaną Barančiuką.

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 van
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
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VOKIETIJA
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 

BONN-KOELN APYLINKĖJE
Jis įvyko gegužės 29 d. Koelne. Narių su

sirinkimai dažniausiai nėra patrauklūs, nes 
jų centrą sudaro pranešimai, rinkimai nau

jų organų ir diskusijos. Tokiais dalykais 
dauguma tautiečių — tai vis ir vis pastebi
ma — deja, nelabai domisi. Nedaug narių 
susirinko šį kartą ir Koelne. Dalinai gal ir 
dėl nepalankios datos, nes sekančią dieną 
jau buvo Sekminės.

Posėdžiui pirmininkavo M. Kiužauskas 
iš Keolno, o sekretoriavo A. Šmitas iš Bon- 
nos. Apylinkės pirmininkas Romas Šileris 
pranešime apie praėjusių metų veiklą at
kreipė dėmesį į tai, kad valdyba per pra
ėjusią kadenciją skatino ir rėmė daugiau 
paskirų asmenų veiklą, bendrų parengimų 
mažiau organizavo. Koelne buvo įsteigta 
vargo mokykla, o tautinių šokių grupei bu
vo sudarytos sąlygos pasirodyti tarptauti
niame festivalyje Kroev'e prie MoseFio. Be 
to, tarnybiniai reikalai neleido apylinkės 
veiklą taip išvystyti, kaip buvo numatyta 
ir norėta. Revizijos komisija, patikrinus 
kasą, rado viską tvarkoje. Pastebėta ta
čiau, kad ne visi nariai susimokėjo solida
rumo įnašą.

Tokios sudėties išrinkta nauja valdyba:
M. Kiužauskas — pirm., stud. Veršelis — 
sekretorius ir A. Makutėnas — iždininkas.

Diskusijų metu, kurios neapsiribojo vien 
tik apylinkės reikalais, bet paliestos ir vi
sos bendruomenės problemos, buvo pasiū
lyta ateityje glaudžiau bendradarbiauti 
apylinkės valdybai ir apylinkės jaunimo 
sekcijai, nes paskutiniu laiku čia buvo iš
kilę nesklandumų. Naujai išrinktasis apy
linkės pirm. M. Kiužauskas pranešė, kad 
pavyko surasti naują mokytoją tautinių šo
kių grupei. Buvo kalbėta ir apie artėjan
čius rinkimus į VLB Krašto Tarybą. Pri
tarta pasiūlymui, kad rinkimų komisija 
pravestų rinkimus būtinai notaro priežiū
roje, nes tik tuomet bus galima išvengti 
įvairių įtarinėjimų dėl rinkimų teisėtumo. 
Buvo prisiminti praėjusieji netvarkingai 
pravesti rinkimai. Neaiškumų iškilo ir dėl 
šalpos komisijos sudarymo apylinkėje. Bu
vo net keltas klausimas, ar tokia komisija 
iš viso reikalinga. Apylinkės valdyba atidė
jo šį reikalą vėlesniam laikui.

Dabartinis apylinkės jaunimo sekcijos ir 
tautinių šokių grupės vadovas H. Eertulai- 
tis, nemažai pasidarbavęs per praėjusius 
dvejus metus, atsistatydino nuo liepos 1 d. 
Dabar tariamasi su E. Rotkiu, kad jis per
imtų pareigas. Naujasis apylinkės pirmi
ninkas pramato keletą galimybių pasirody
ti tautinių šokių grupei tarptautinėje plat
formoje.

Į apylinkės susirinkimą buvo atvykę vei
kėjų ir iš kitur. Paminėtini G. šimkevičius, 
valdybos atstovas NRW. dr. V. J. Bylaitis, 
Krašto Tarybos narys, A. Pacevičius — 
Bielefeldo apylinkės pirmininkas.

Po rimtosios dalies buvo linksminamasi 
salėje ir prie bufeto, kurį vėl tvarkė A. Ma
kutėnas. Tiesa, M. Kiužauskas buvo suor
ganizavęs loteriją. Kiek teko pastebėti, visi 
bilietai buvo išparduoti.

Prieš apylinkės narių susirinkimą buvo 
katalikams ir evangelikams pamaldos, tai
kytos daugiau Birželio trėmimams paminė
ti. Deja, Sekminių išvakarėse norinčių pa
simelsti nebuvo daug.

K. Dikšaitis

JAUDINANTIS MINĖJIMAS 
HANNOVERYJE

Hannoverio lietuviai paminėjo Motinos 
dieną sekmadienį, 1971.V. 16. Susirinko di
delis būrys vyresnio amžiaus žmonių su sa
vo mamytėmis ir vaikais. Bažnyčioje pasi
meldėme už mūsų gyvas ir mirusias moti
nas, parapijos salėje prie stiklo arbatos, ka
vos, kakavos ir skanių pyragaičių pagerbė
me čia susirinkusias motinas. Jų garbei 
vaikai deklamavo, dainavo, šoko, kiekvie
nas minėjimo dalyvis galėjo trumpai papa
sakoti apie savo motiną ir svarbiausią mo
tinos išgyvenimą. Buvo įdomu, o kartais 
net baisu, kiek motina turėjo dėl savo vai
ko išgyventi, kad jos vaikas nežūtų ir būtų 
laimingas, čia daugelis motinų atidengė sa
vo širdį. Kiek čia meilės tilpo jos vaikui li
goje, bado metu, karo audroje! Kai kurios 
motinos, pasakodamos savo pergyvenimus, 
pravirko gailiomis ašaromis.

Visas motinas pasveikino apylinkės pir
mininkas Gustavas Pūdymaitis. Kiekvienai 
motinai įteikė knygą, o vyrui žurnalą-laik- 
raštį dovanojo kun. V. Šarka. Jis lietuviš
kai ir vokiškai nusakė motinos dienos pras
mę. Algirdas Pralis su Blechertaitėmis pa
sakė gražių eilėraščių. Jonukas Giese su se
sute Onute pakaitomis deklamavo vieną po 
kito eilėraštį. Visi minėjimo dalyviai lietu
viškai ir vokiškai traukė motinoms ilgiau
sių metų. Vyrai vaišino savo motinas ir 
žmonas ir kaip įmanydami rodė joms dė
kingumą. Jaunimas šoko savo šokius, pri
tariant Jono Jakobo ir Gustavo Pūdymai- 
čio muzikai. Buvo graži, jauki, šventiška 
nuotaikos.

Visą vaišių stalą parengė Angelė Vilkie
nė su vyru ir Petre Praliene bei Vitu Ra
manausku. Toks susirinkimas-minėjimas 
visiems Hannoverio lietuviams labai pati
ko, ir jie minės jį ilgą laiką. Valdyba di
džiavosi galėjusi viską puikiai suorganizuo
ti ir paskiau pravesti. Ona Giezienė su An
gelika padainavo gražių senų lietuviškų 
dainų. Visi gi susirinkusieji traukė lietu
višką dainą net iki vėlybo vakaro.

Lietuviška liaudies muzika per radiją — 
pirmoji programa — 1971.VIII.27, penkta
dienį, nuo 14.05 iki 15.00 valandos.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS APYLINKĖSE 

MIESAU
LB apylinkė nėra didelė, bet drausminga 

ir tvarkinga: jos nariai susimokėjo solida
rumo įnašus už šiuos metus, o vadovybė at
siuntė VLB Valdybai priklausančią šių įna
šų dalį. Apylinkei vadovauja med. dr. Jur
gis Gurklevičius, jos reikalus tvarko uolu
sis sekretorius Juozas Venys. VLB Taryba 
iš Miesau apylinkės narių išrinko Rinkimų 
komisiją, kuri energingai ėmėsi darbo.

MEMMINGENE
VLB vietos apylinkės visuotinis narių su

sirinkimas vasario 28 d. išsirinko naują va
dovybę, kurią sudaro: pirmininkas Vyt. 
Bernotas, sekretorius C. Vainoras, iždinin
kas A. Dasys ir narys V. Damijonaitis. Pir
mame posėdy Apylinkės valdyba nutarė 
pasiųsti Turkijos prezidentui Sunay tele
gramą, kuria prašoma neišduoti sovietams 
Prano ir Algirdo Bražinskų.

Vasario mėn. Memmingene įsikūrė Lietu
vių moterų klubas, kurį suorganizavo Biru
tė Vainorienė. Į klubą jau įstojo 12 narių.

Nuo š. m. Atvelykio Memmingeno lietu
vių klebonu paskirtas kun. Augustinas Ru- 
bikas.

HANAU
LB apylinkės metinis susirinkimas įvyko 

gegužės 1 d. Dalyvavo dauguma registruo
tų narių ir nemažas skaičius svečių, kurių 
keli čia pat įstojo į bendruomenę. Susirin
kimą atidarė apylinkės valdybos pirminin
kas Albertas Kemereitis o jam vadovauti 
buvo išrinktas tėv. Alf. Bernatonis, sekre
toriauti — Jonas Kalvaitis. Tada buvo duo
tas žodis Tarybos referentui apylinkių rei
kalams ir Valdybos vicepirmininkui kun. 
Br. Liubinui. Jis iškėlė organizacijos reikš
mę, skatino domėtis centrinių organų veik
la, kvietė atokiai stovinčiuosius tapti orga
nizacijos nariais, priminė Vasario 16 gim
nazijos darbus ir jos rūpesčius.

Apylinkės pirmininkas A. Kemereitis 
pranešė, kad metų eigoje sukviesti 4 susi
rinkimai, suorganizuoti vaikai į vasaros 
stovyklą, rodytas lietuviškas filmas. Nusi
skundė, kad Hanau lietuviuose jaučiama 
nemaža abejingumo lietuviškajai veiklai ir 
organizacijai. Revizorius Septinius prane
šė tikrinęs kasą, ją radęs tvarkoje ir užgy- 
rė apylinkės valdybos praėjusių metų veik
lą.

Sekančiai kadencijai Valdybos pirminin
ku išrinktas Albertas Kemereitis o jos na
riais — Jonas Kalvaitis ir Albina Weierie- 
nė. Revizijos komisijon išrinkti Richard 
Hirschas ir Aldona Januškienė.

MIRUSIEJI
A. a. Marija Barkauskaitė-Šneideraitie- 

nė, gimusi 1874.IX.il Margiškių kaime, 
Tauragės apskrityje, mirė 1971.1.10 Salzgi- 
tter-Lebenstedte. Palaidota sausio 13 d. Le- 
benstedto miesto kapinėse.

A. a. Achimukas-Petriukas Kremžyras 
(Kremsier), gimęs 1968.1.12 Lebenstedte, 
mirė 1971.V.18 Lebenstedte, palaidotas 
Salzgitter Bad, Waldfriedhof.

A. a. Ona Skudytė-Srebalienė, gimusi 
1910.XII.17 Sauguose, Klaipėdos krašte, 
mirė 1971.V.22 Flensburge, palaidota Nor- 
derbrampo kapinėse.

Kęstutis Mackevičius, VLB Schwetzinge- 
no apylinkės narys, V. 23 žuvo eismo nelai
mėje Schwetzingene. Palaidotas gegužės 26 
d. Schwetzingeno miesto kapinėse. Laidoji
mo apeigas atliko kun. Br. Liubinas. Prie 
kapo duobės kalbą pasakė 8591 LS kuopos 
vadas mjri J. K. Valiūnas. Velionis buvo 
gimęs 1913 m. rugpiūčio 14 d. Panevėžy. 
Nuo 1933 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėj 
šarvuočių rinktinėj puskarininkiu. Vokie- 
čų okupacijos metu buvo savisaugos dali
nių viršila. Kovojo Rytų fronte, kur buvo 
sunkiai sužeistas. Vokietijoje 1946 m. stojo 
į LS kuopas, kur išbuvo iki mirties. Buvo 
susipratęs lietuvis, prenumeravo lietuvišką 
spaudą ir aktyviai dalyvavo lietuviškame 
gyvenime.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

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 NamiĮ 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
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1874.IX.il
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