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Keičiasi laikai
Skaitydamas komunistų partijos istori

ją dažnas stebisi, kaip toks mažas kelmas 
išvertė tokį didelį Rusijos imperijos veži
mą. O vis dėlto tas kelmas išsiplėtė, o jo 
šaknys po gerų dvidešimties metų ir Lie
tuvą pasiekė.

Istorija kartojasi. Toks pat mažas kel
mas yra šių dienų disidentai, kurie, kaip 
anuomet komunistai, graso sugriauti di
džiausią ir paskutinę imperialistinę tvir
tovę.

Į disidentų veiklos įtaką totalitarinia
me pasaulyje šiek tiek šviesos bando įneš
ti „Daily Telegraph“ (vasario 25 d.) dip
lomatinis korespondentas John Miller. Jis 
pradeda nuo užrašo, atsiradusio ant Petro 
ir Povilo tvirtovės sienos Leningrade, ku
ris skamba šitaip: „Rusija smaugia lais
vę, .bet žmogaus siela nežino varžtų“.

Kas būtų atsitikę, jeigu toks užrašas 
būtų atsiradęs prieš 25 metus? „Keletas 
tuzinų būtų areštuota, tiek pat žmonių bū
tų „prisipažinę“ nepadarytas kaltes, ke
liolika būtų pakeliui į Sibirą“, sako J. 
Miller. Šiandien, paskutiniame dvidešim
tojo amžiaus ketvirtyje, taip neatsitiko. 
Tik pasistengta kiek galima greičiau užra
šą nuo tvirtovės sienos nuvalyti.

Laikai keičiasi. Žmonės pradėjo murmė
ti ir reikšti nepasitenkinimą ne vien tik 
dėl duonos kąsnio, bet ir dėl jiems primes
tos ideologijos. Tatai neseniai pripažino 
ir „Pravda“, patardama partijos pareigū
nams kalti stipriau žmonėms į galvą par
tines dorybes, o kartu ir patiems rodyti 
geresnį pavyzdį.

Iki šiol nepasitenkinimas reiškiasi ne
organizuotai. Atskirai kovoja žydai, meni
ninkai, rašytojai, žmogaus teisių gynėjai. 
Tačiau niekas negali atspėti, kokias for
mas disidentų judėjimas gali įgauti atei
tyje.

Keista gyvenimo ironija — sovietinė 
sistema yra palanki disidentų judėjimui. 
Dėl savo pareikštos nuomonės netekę dar
bo intelektualai su šeimos pagalba dar ga
li šiaip taip laikytis, nes pagrindiniai pra
gyvenimo reikmenys — duona, butas, 
šviesa, susisiekimas yra valdžios subsidi
juojami. O ištrėmus į užsienį Solženicyną 
ir kitus rašto žmones, susidarė sąlygos su
organizuoti fondus nukentėjusiųjų šei
moms sušelpti.

Dar ne taip seniai Sov. Sąjungos gyven
tojai negalėjo sekti, kas dedasi Vakarų 
pasaulyje. Šiandien disidentai atvirai sa
ko, kad jie „Pravdos“ neskaito, nes pati
kimesnes žinias jiems suteikia užsienio 
•radijo stotys. Taip elgiasi ne tiktai disi
dentai, bet žymi gyventojų dalis. Užsienio 
stočių trukdymas dėl siųstuvų didelio pa
jėgumo pasidarė per brangus ir beveik 
neįmanomas. Policijai darosi vis sunkiau 
bausti nusikaltėlius, nes, esant masiniam 
užsienio žinių antplūdžiui, nebeįmanoma 
nustatyti, kas leistina, ir kas draustina. 
Mažai bepadeda ir telefonų kontrolė, nes 
saugumo organams sunku patirti, kada 
piliečiai iš jų tyčiojasi, ir kada vienas ki
tam rimtas informacijas perteikia.

Dar sunkiau apsispręsti, ką daryti su 
intelektualais, kurių vienintelis prasikal
timas — reikalavimas Sovietų konstituci
joje garantuotų žmogaus teisių ir laisvių. 
Vieni iš jų pasiunčiami į beprotnamius, 
kiti ištremiami, tretieji gauna soivetinius 
pasus ir priverstines atostogas į užsienį. 
Jau vien tik šitoks nevienodas disidentų 
traktavimas rodo, kad valdžia yra pasi
metusi ir nebežino, kuris metodas būtų 
tinkamiausias jų veiklai sustabdyti.

Dar daugiau kortas sumaišė Vakarų, 
ypačiai JAV, vyriausybių ir įvairių orga
nizacijų pareikštas viešas prielankum(a.s 
disidentams ir net pastangos jiems padė
ti. Kas būtų prieš keletą metų pagalvojęs, 
kad disidentų vadas laisvai važiuos Mas
kvos gatvėmis į Amerikos ambasadą atsi
imti prezidento laiško, kuriame reiškia
mas pritarimas jo veiklai? Kas būtų pati
kėjęs, jog išdaviku, išsigimėliu ir labora
torijos žiurke vadinamas dr. Sacharovas 
Maskvoje, Sovietų Sąjungos sostinėje, su
šauks užsienio spaudos atstovų konferen
ciją ir pasakas apie vyriausybės nusikal
timus prieš Helsinkio susitarimus?

Gal naivu būtų tikėti, kad nuo Sacharo
vo, Solženicyno, Amalriko, Bukovskio ir 
kitų disidentų šūktelėjimų pradeda drebė
ti Kremliaus sienos. Bet taip pat būtų 
naivu galvoti, kad Maskvos valdovai ne
girdėtų jų žodžių, kurie vis didesniu aidu 
atsikartoja Kremliaus skliautuose. Anks
čiau ar vėliau turės būti įsitikinta, kad 
Stalino ir Amino metodai atgyveno savo 
dienas, kad brėkšta tikrosios laisvės ir de
mokratijos amžius.

Lucanus

DOMĄ BANAITĮ ir šeimą, 
didelio liūdesio valandoje giliai 

užjaučia
Mečys Bajorinas

SALANSKIO BYLA VILNIUJE
Buvęs Fizikos instituto Sibire laborato

rijos vedėjas dr Naum Šalau skis 1975 m. 
pasiprašė leidimo emigruoti. Leidimas 
jam buvo atsakytas, nes jis dirbo slaptų 
tyrimų srityje, nors buvęs to Instituto ve
dėjas prof. A. Terskovas patvirtino, kad 
visi A. Salanskio darbai yra viešai pa
skelbti.

Netekęs darbo, Salanskis atsidūrė Vil
niuje, kur jam buvusi užvesta byla už 
„šmeižimą Sovietų politikos, liečiančios 
žydų klausimą“. Jo tardytojas Bakučionis 
kartą pareiškęs, kad gavęs iš Fizikos ins
tituto atsakymą, dėl buvusio Salanskio 
darbo. Vėliau jis tą pareiškimą atšaukęs,
nurodydamas, kad Salanskio byla dabar 
esanti kriminalinė. Už ką, ištiesų, Salans
kis kaltinamas, iki šiol jam nepranešta.

Aprašydamas šį įvykį britų žurnalistas 
„Nature“ (vasario 17 d.) nurodo, kad de
damos viltys į deimantinio Spalio revo
liucijos jubiliejaus proga galima politi
nių kalinių amnestiją vargu ar išsipildy- 
siančios.

RUMUNAI IŠLEIDŽIA DISIDENTUS
Nežiūrėdama kaimynų nepasitenkinimo, 

Rumunija savo disidentams rodo „žmo
nišką veidą“. Disidentų vadą, rašytoją 
Paul Gomą priėmė min. pirm, pavaduoto
jas Burtika ir pasižadėjo leisti spausdin
ti jo raštus Rumunijoj. Kiti disidentai, 
pasirašiusieji protesto laišką, gavo leidi
mus išvykti į užsienį, jei jie to pageidau
ja.

GERAI IR NEGERAI
Žurnalistas Peregrine Worsthorne, žino

mas kaip Rytų Europos ekspertas, paskel
bė savotišką detentės analizę (Sunday 
Telegraph, vasario 27 d., kuri neatrodo to
kia patraukli kaip norėtų disidentai ir 
taikos ištroškę vakariečiai.

Jo manymu, jeigu sovietai metodiškai 
ir apdairiai pradėtų paklusti disidentų 
reikalavimams ir akivaizdžiai vykdytų at
lydžio politiką, tai Vakarai lengvai pasi
duotų saugumo iliuzijos pavojams. Esą, 
tai buvo galima patirti Chruščiovo lai
kais, kai atleidus suvaržymus krašto vi
duje, vakariečiai greitai patikėjo taikos 
ir saugumo garantijomis.

šiuo metu pasak P. Worsthome, vaka
riečiai ne tiek rūpinasi Sovietų ir Rytų 
Europos galybe, kiek jų totalitarine sant
varka ir žmogaus teisių nepaisymu. Pas
kutiniesiems dalykams pakrypus į gerąją 
pusę, vakariečiai, esą lengvai pamirštų 
karinę grėsmę.

JEI KILTŲ KARAS...
Jei kiltų karas, tai JAV prezidentas J. 

Carter jam vadovautų iš oro. Specialus 
„jumbo“ lėktuvų laivynas esąs paruoštas, 
iš kurio būtų siunčiami įsakymai visoms 
karinėms pajėgoms.

Ilgametį DBLS Rochdelės skyriaus 
pirmininką Domą Banaitį ir šeimą 
mylimai žmonai, motinai ir uošvei 

ANTANINAI BANAITIENEI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia

DBLS ir L. Namų Centro Valdyba

DBLS Rochdale skyriaus narei
A. A. ANTANINAI BANAITIENEI
staiga mirus, jos vyrą Domą, sūnų
Vaidotą, marčią Heydi ir anūkes 

nuoširdžiai užjaučiame

BBLS Rochdale skyriaus valdybos 
nariai

A. f A.

ANTANINAI IBANAITIENEI 
staiga mirus, jos vyrui Domui ir 
sūnui Vaidotui su šeima reiškiame 

gilią užuojautą ir kartu liūdime

P. S. Nenortai

„BROLIŠKUMO LIUDIJIMAS“
Pirmą kartą medicinos istorijoje auto

mobilio avarijoje žuvusio jauno Maskvos 
gyventojo inkstas buvo persiųstas į Brook 
lyną(JAV) ir „persodintas“ pacientui Jo
se Serrano. Inkstas prigijo, o jo gavėjas, 
džiaugsmo pagautas, pareiškė: „Iš tiesų, 
tai yra žmogaus broliškumo liudijimas“

KULTŪRINIAI MAINAI
Prancūzų socialistų „Nouvel Observa- 

teur“ redaktorius Jean Daniel pasiūlė 
„Pravdos“ korespondentui nuolatinę skil
tį savo savaitraštyje, mainais už tiek pat 
vietos sovietų laikraštyje prancūzų žurna
listo straipsniams.

ITALŲ PASIGĖRĖJIMAS
Italų požiūriu, anglai turi gerų savybių. 

D. Britanijos ministerial daug dirba. Ita
lijoje nebuvo atsitikimo, kad ministeris 
dirbtų 20 valandų į parą, ir kad tas dar
bas nuvarytų jį į kapus. Milano dienraš
tis „Corriere della Serą“, rašydamas apie 
naują Britų užs. reikalų ministerį, taip pat 
su pasigėrėjimu pažymi, kad anglai lei
džia pasireikšti ir jauniems žmonėms. Ita-
lijoj, tuo tarpu, baigusieji aukštąjį moks
lą negauna darbo. Dėlto dabar Italijoje 
vyksta studentų riaušės.

LATVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ
4-ji Europos latvių dainų šventė Londo

ne prasidės liepos 25 d. ir tęsis ligi liepos 
31 d. Šventės programoje: teatras, latvių 
tautinės muzikos koncertai, simfoninis 
koncertas, lengvosios muzikos koncertas, 
choras ir kt. Kas domisi šventės progra
ma, turėtų kreiptis į latvių organizacijas.

DARBININKAI SU DISIDENTAIS
Čekoslovakijos darbininkų dauguma at

sisako pasmerkti Chartą 77 ir jos auto
rius. CKD lokomotyvų fabrike, kuriame 
dirba 14.000 darbininkų, buvo sušauktas 
viešas mitingas Chartai 77 pasmerkti. At
vyko tiktai 22 darbininkai. Kitų fabrikų 
mitinguose darbininkai atsisakė pasmerk
ti Chartą 77, kol jos tekstas nebus viešai 
paskelbtas. Vienas darbininkas spaudos 
korespondentui pareiškęs:

„Gali pasitaikyti, kad trūksta kurių nors 
prekių — tai nėra labai svarbu. Tačiau 
negalima pakęsti, jei žmogus laikomas 
kvailiu ir jam atimamos visos teisės“.

A. A.
ANTANINAI BANAITIENEI

mirus, didelio liūdesio valandoje 
jos vyrą Domą, sūnų Vaidotą 
su marčia ir anūkes giliai 

užjaučia ir kartu liūdi

A. ir S. Launivėnai

A. A.

ANTANINAI BANAITIENEI 
mirus, jos vyrą Domą, sūnų 
Vaidotą su marčia ir anūkes 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Manchester!© Lietuvių Socialinio 
klubo valdyba ir nariai

Mielą bičiulį Domą ir jo sūnų 
Vaidotą su šeima mylimai žmonai 

ir motinai
ATANINAI BANAITIENEI 

mirus, nuoširdžiai užjaučia

Antanas Žukauskas
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Dėl ANTANINOS BANAITIENĖS 
mirties nuoširdžią užuojautą 
velionės šeiniai ir artimiesiems 
reiškia

J. Lūža

Bukovskis Baltuosiuose Rūmuose
Kovo 1 d. JAV viceprezidentas Mondale 

pasikvietė disidentą V. Bukovskį į Bal
tuosius Rūmus. Pasikalbėjimas užtruko 
apie pusvalandį. Paskutines dešimt minu
čių į pasikalbėjimą atvyko ir prezidentas 
Carteris. iBe jokių ypatingų ceremonijų 
jis prisistatė: „Hi, I‘m Jimmy Carter“. 
Atskiro ir privataus pasikalbėjimo su 
JAV prezidentu Bukovskis neturėjo. Pre
zidentui įsijungus į pokalbį, foto kores
pondentai buvo paprašyti pasišalinti.

Pasikalbėjimo metu Bukovskis pareiš
kė: „Aš suprantu tą didelę garbę, kurią 
jūs padarėte mane priimdami. Tuo būdu 
jūsų administracija pagerbė tą judėjimą, 
kurį aš labai vertinu.

Prezidentas Carteris iš savo pusės pri
minė, kad jo įsipareigojimai dėl žmogaus 
teisių gynimo yra pastovūs. Jis norįs, kad 
jo pranešimai ir užimtoji pozicija būtų 
produktyvūs.

Viceprezidentui Mondale V,. Bukovskis 
pareiškė, kad šitas JAV Baltųjų Rūmų žy
gis turėsiąs neįkainuojamos psichologinės 
vertės viso pasaulio disidentų tarpe.

Jau dabar iš Maskvos gautos žinios ro
do, kad Bukovskio vizitas yra didelis pa
skatinimas ne tik Sov. Sąjungos gyvento
jams, kovojantiems už žmogaus teises, 
bet ir juos remiančioms organizacijoms,

A. Sadato memuarai

Viename Egipto žurnale spausdinami 
prezidento Sadato memuarai, liečią nese
nos praeities ir dabarties politinius įvy
kius. Apie tuos memuarus platų straipsnį 
paskelbė „Pravda“ (vasario 19 d.), o vė
liau išsivertė ir vilniškė „Tiesa“. Pažymė
tina, kad straipsnyje žodis memuarai ra
šomas kabutėse.

„Pravdos“ straipsnyje atvirai sakoma, 
kad A. Sadato atsiminimų svarbiausia 
mintis esanti melas, šmeižtas ir klastoji
mas.

„Tai — ilgamečio Tarybų Sąjungos ir 
Egipto draugiško bendradarbiavimo šmei
žimas, grubus Tarybų Sąjungos pozicijos 
Egipto ir jo liaudies gyvybinių problemų 
atžvilgiu iškraipymas.“

Papasakojus, kokią didelę ūkišką ir ka
rinę pagalbą Sov. Sąjunga teikė Egiptui, 
nurodoma, kad už tai buvo dėkingas ne 
tik buvęs prezidentas Naseras, bet ir pats 
A. Sadatas.

„1973 metų spalio mėnesį Tarybų Są
junga ėmėsi skubių priemonių Egiptui ir 
kitoms arabų šalims paremti. Buvo orga
nizuotas „oro tiltas“, kuriuo į Egiptą sku
biai buvo permetama papildomai daug ka
rinės amunicijos. Ginklai ir šaudmenys iš

SeįtfiįnioS DIENOS
— Japonai nepripažįsta sovietų nusta

tyto 200 mylių žvejybos apsiribojimo ap
link salas, kurios iki karo priklausė Japo
nijai.

— Dr. Voihanskaja, kurios 11 metų sū
nus negauna leidimo išvažiuoti, praleido 
jo gimtadienį prie Sov. S-gos ambasados 
Londone.

— Nuo vasario 25 d. norintieji pereiti 
pro Berlyno sieną į Rytų Berlyną, turi 
mokėti £2.50 mokestį.

— Dėl nuolatinio lietaus Glouchester- 
shire ant apsipurvinusių šešių avių nuga
rų pradėjo augti žolė.

— Maskvoje viešbučio „Rossija“ gaisre 
žuvo 45 žmonės, jų tarpe 3 britai.

— E. ifitendruomenės kraštai, be sviesto, 
turi taip pat ir cukraus perteklių apie 3 
milijonus tonų.

— Sov S-gos ministrų tarybo pirm. A.. 
Kosygino gimtinėje labai iškilmingai ati
dengtas bronzinis jo biustas.

— Soviet News žiniomis, JAV užs. reik, 
ministras Cyrus Vance šį mėnesį lankysis 
Maskvoje.

— Hesso sūnus, Wolf Hess kaltina ne 
tik sovietus, bet ir Vakarų Sąjungininkus, 
kad jo tėvas vis laikomas Spandau kalėji
me. Jis galėjęs būti perkeltas į Angliją.

— Atnaujintos kinų — sovietų derybos 
dėl valstybinių sienų pasibaigė be rezulta
tų. Sovietų atstovas Ilečevas sugrįžo atgal 
į Maskvą.

— Norint sumažinti gėrimą ir rūkymą, 
Suomijoje uždrausta visų rūšių tabako ir 
alkoholio skelbimai.

— Olandijos užs. reik, ministras Max 
van der Stoel, lankydamasis Čekoslovaki
joje, priėmė disidentų vadą prof. J. Patoc- 
ką. Čekoslovakijos valdžia pareiškė nepa
sitenkinimą.

— Solženicynas atsiprašė savo kaimy
nus dėl aukštos tvoros, kuria jis aptvėrė 
savo sodybą Cavendishe. Tvora esanti da
ryta saugumo sumetimais.

— Ugandoje areštuoti aukso medalį 

kaip Amnesty International.
Spauda ir. radijas, nors ir santūriai, 

būkštauja, kad Bukovskio vizitas galįs ap
sunkinti nusiginklavimo derybas.

Tačiau galėtų būti ir priešingai. L. 
Brežnevas ir kiti Sovietų vadai yra pasi
sakę, kad Helsinkio konferencijos nutari
mai neapima ideologinių interesų. Sov. 
Sąjunga atvirai skelbia, kad rems viso 
pasaulio revoliucines pajėgas, siekiančias 
pakeisti kapitalistines vyriausybes. Čilės 
komunistų vadas buvo viešai priimtas 
Kremliuje ir apdovanotas ordinais.

Dabar, kai abiejų didžiųjų galybių va
dai atsistojo ant tvirtų principų, susitari
mas gali tik palengvėti. Nebesitikint nuo
latinės baimės ir nuolaidų, pasitarimai 
įgaus pastovesnį ir realesnį pobūdį.

Pagaliau šis vizitas gali iš dalies pakeis
ti ir patį Helsinkio deklaracijos suprati
mą, ar bent palengvinti jo vertinupą bū
simoje Belgrado konferencijoje. Abiem 
pusėm įsitikinus, kad eilinio žmogaus pa
grindiniai sąžinės bei laisvės reikalavi
mai visuose kraštuose, neatsižvelgiant į 
valdžios sistemas, yra tie patys, ir kad tų 
reikalavimų patenkinimas yra neišven
giama civilizuoto gyvenimo sąlyga, prieš
taravimai dėl jų įgyvendimo gali žymiai 
sumažėti.

Tarybų Sąjungos buvo pristatomi taip pat 
ir jūra. Dėl to 1973 metų spalio 7 d. Sa
datas TSRS ambasadoriui Kaire sakė: 
„Negaliu rasti žodžių, kurie išreikštų di
džiausią dėkingumą Tarybų Sąjungos va
dovams — tikriesiems Egipto bičiuliams. 
Tai visiems laikams išliks mano širdyje 
ir visų egiptiečių širdyse“. Po keturių die
nų jis vėl pareiškė Tarybų Sąjungos am
basadoriui: „Jūsų pozicija — tai pozicija 
tikrų bičiulių, kurie mums pagelbėjo at
sakingiausiomis ir sunkiausiomis dieno
mis. Tarybų Sąjungos vadovybės veiksmai 
yra istorinės reikšmės ir, neabejotinai, tu
rės didelę įtaką ne tik karo veiksmų eigai, 
bet ir tolimesniems mūsų šalių draugys
tės santykiams“.

Toliau straipsnyje sakoma, kad „šian
dien A. Sadatas viso to neprisimena“. Jis 
teigęs, kad sovietiniai ginklai buvę seni 
ir neefektyvūs.

Iš viso memuarų skelbimas esąs eilinis 
mėginimas pateisinti „dabartinės Egipto 
vadovybės nukrypimą nuo G. A. Nasero 
kurso, suversti atsakomybę už Egipto per
gyvenamus sunkumus Tarybų Sąjungai, 
kitoms pažangioms jėgoms. Matyti, tiki
masi ir to, kad „memuarus“ reikiamai 
įvertins tam tikri Vakarų ir arabų reak
ciniai sluoksniai, kurie siekia atplėšti ara
bų tautas nuo jų tikrų patikimų bičiulių 
ir tuo pačiu susilpninti kovos prieš impe
rializmą, prieš Izraelio agresiją frontą“.

olimpiadoje laimėjęs sportininkas J. Skii- 
Bua ir futbolo treneris D. Offi.

— Bukovskis Amerikoje pasimatė su 
A. Solženicynu. Ta proga jis pabrėžė, kad 
jų veikla nėra politinė — jie yra tiktai 
kovotojai už žmogaus teises.

— Londone gyvenąs Rumunijos kuni
gas buvo nuvykęs aplankyti sergančio tė
vo, kuris, iš tiesų, pasirodė esąs sveikas. 
Dabar jam nebeleidžiama grįžti atgal.

— Sovietai pradėjo naudoti trumpų 
bangų radijo transmiterių Vakarų trans
liacijoms trukdyti. Jis esąs 20 kartų ga
lingesnis už iki šiol naudotus.

— Ugandos prezidentas Amin paskelbė, 
kad iš kaimyninės Kenijos atvyksta 2.600 
amerikiečių, britų ir žydų armija, pasiry
žusi nuversti jo režimą.

— Neatsižvelgiant į sovietų protestą, 
nuo balandžio 1 d. atidaroma nauja oro 
linija tarp V. Berlyno ir Zuericho.
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Šatrijos Ragana
Prieš šimtą metų (vasario 24 d.) gimė 

viena populiariausių Lietuvos rašytojų 
Marija Pečkauskaitė — Šatrijos Ragana. 
Kas nėra skaitęs jos „Viktutės“, „Sename 
dvare“ ir kitų grožinės literatūros veika
lų, kas nėra domėjęsis jos išverstu prof. 
Foersterio veikalu „Jaunuomenės auklėji
mui?"

Dailią jos biografiją ir darbų apybraižą 
išspausdino „Darbininkas" (Nr. 2), kurios 
pirmoji dalis čia ir pateikiama.

„Ji priklauso žemaičių moterų grupei, 
kurią sudaro: Žemaitė, Š. Ragana ir Laz
dynų Pelėda. Pirmąsias dvi surado ir į li
teratūrą atvedė Povilas Višinskis. Ir jei 
ne jis, tai vargu turėtume dabar Žemaitę 
ir š. Raganą. Jis sugebėjo jas įtikinti, kad 
imtųsi lietuviško rašto, literatūrinės kū
rybos.

Marija Pečkauskaitė atstovauja žemai
čių dvaro kultūrai. Gimusi Žemaitijoje, 
netoli Šatrijos kalno, kur, pasak padavi
mų, šv. Jono naktį susirenka raganos. Ir 
ji pasirinko tokį slapyvardį — Šatrijos 
Ragana. Čia glūdi ir simbolinė prasmė.

Visa jos gyvenamoji aplinka buvo su
lenkėjusi. Visi (kalbėjo lenkiškai, skaitė ir 
rašė lenkiškai. Marija Pečkauskaitė, pa
liesta tautinio atbudimo, apsisprendė eiti 
su lietuviais, su „litvomanais“. Tuo ji net 
didžiavosi. Taigi ji buvo ragana visai len
kiškai kultūrai. Ji išdavė ją lietuviškosios 
kultūros labui. Slapyvardis dar reiškė ir 
jos kuklumą, norą susijungti su savo že
me, su jos praeitimi ir legendomis.

Lietuvos rusinimo problemos
JONAS JURAŠAS

(Kalba, pasakyta VLIKo seime, Washing
tone, 1976 m. gruodžio 4 d.)

Problema yra ta, kad rusifikacija yra 
neišsprendžiama mūsų jėgomis, mūsų są
lygomis, Lietuvoje gyvenančių žmonių są
lygomis, neišsprendžiama pačių doriausių 
lietuvių.

Prisimenu vieną iš daugelio pokalbių su 
kultūros ministru, kuris pasakė: „Ko jūs 
jaudinatės — lietuvių kalba vis tiek pa
smerkta. Anksčiau ar vėliau ji savaime iš
nyks, ir nereikia dėl to ypatingai jaudin
tis“.

Dar prieš išvažiuojant iš Lietuvos, gat
vėje kalbėjausi su vienu labai šviesiu ir 
garbingu lietuviu literatūros kritiku. Jis 
savo laiku buvo patekęs į didelę val
džios nemalonę. Pasakiau tokią kontra- 
vensinę mintą, ar nebūtų geriau, jei lietu
vių kalbą mums visai uždraustų. Tai iš
šaukė labai karštą ir ilgą ginčą, kuriam 
nėra nei atsakymo, nei sprendimo.

Visas galingiausias sovietinis propagan
dos aparatas teigia pasauliui apie negir
dėtą tutinių kultūrų suklestėjimą broliš
kų tautų šeimoje. Ir čia iš tikrųjų galima 
būtų pateikti įspūdingai atrodančius, kaip 
ten sakoma, „kiekybinius rodiklius“: kny
gų tiražai, naujai sukurtų spektaklių skai
čius, pastatytų teatrų rūmų skaičius, mo
kyklų, aukštųjų įstaigų tinklas, kinofika- 
cijos tinklas ir visa tai, kas vadinama ta 
populiariąja, liaudžiai priklausančia kul
tūra. Žmogui, 'bent kiek pažįstamam su 
klasikine sovietinės klastos politika, turi 
būta aišku, kad šiandien pavergėjas meta 
didžiules lėšas vadinamosios lietuvių kul
tūros vystymui ne iš meilės lietuvių tau
tai.

Šiandien tradiciškas rusiškasis imperia
lizmas veikia gudriau, jis ištobulėjo. Ma
tyt, padėjo istorinės carizmo kolonizacijos 
pamokos, parodžiusios, kad nepridengtos 
jėgos pagalba vykdoma asimiliacija, kal
bos draudimas, ra'što draudimas iššaukia 
tolygiai stiprią pasipriešinimo reakciją. 
Todėl šiandien pavergėjas veikia gudriau, 
jo ginklai yra subtilesni. Tai galima lai
kyti užmaskuotai vykdoma nutautinimo 
politika. Ir greta visų kitų nutautinimo,

Šatrijos Ragana

Sename dvare
(Ištraukos iš to paties vardo apysakos)

Raudoniems saulėlydžiams begęstant, baltų ro
žių sidabrinės akys žiūri į mane pro langą...

Ir nuskyniau vieną baltą rožę, ir glaudžiu prie 
žiedo karštą kaktą... Motin mano..... Ar ne tavo
rankos — baltos, meilios, kvapios ir švelnutės — 
taip mane meilingai glamonėja?

Ar ne tavo tai rankelės brangios?
Ašarom apsirasojo žiedas...
O pro langą sidabrinės akys žiūri vis. Ir jųjų 

kvapo bangos audžia seną seną aukso sapną.

Už miškų, už upių, tarp daubų ir kalvų stovi 
seno dvaro medinis rūmas. Ne aukštas, bet ilgas ir 
platus, su dideliu prieangiu, ant baltų stiebų ryman
čiu, pilnas meilių kampelių, jaukus ir šiltas, ištiki
mas visų mūsų džiaugsmų ir liūdesių savo prie- 
globstin priėmėjas. Prieš jį didelis, miegūstas tven
kinys paslaptingomis gelmėmis, vakarais mėnesio

Kilusi iš dvaro, ji turėjo progos labiau 
apsišviesti ir išsilavinti, nei kitos žemai
tės moterys rašytojos. Ji net pedagogiką 
studijavo Šveicarijoje pas garsų profeso
rių Foersterį. Ji buvo ir mokytoja Mari
jampolės Žiburio gimnazijoje, nuostabiu 
švelnumu auklėjusi jaunąją kartą.

Išaugusi (krikščioniškoje dvaro aplinko
je, ji ir liko gili krikščioniškos kultūros 
skleidėja bei puoselėtoja, idealiste ir pe
dagogė. Ji norėjo tautą matyti dorą, reli
gingą ir apsišvietusią. Bet kai ji pradėjo 
reikštis, tai buvo tamsiausi mūsų laikai, 
buvo uždrausta spauda. Tad ir ji pirmiau
sia skatino išmokyti žmones rašyti ir 
skaityti, nes tai atneš žmonėms šviesą, 
atidarys akis. Ir ji pati nesibijojo sutepti 
rankų su mužikų vaikais, su kaimo kul
tūra. Ji pati mielai tuos vaikus mokė raš
to, juos glaudė ir guodė, kad tauta būtų 
'šviesesnė.

Lengva jai buvo išeiti i lenkus, gyventi 
kur Varšuvoj, gal ten būtų susidariusi sau 
vardą, bet ji pasiliko Žemaitijoj, gyveno 
ir mirė Židikuose, kad per save šviestų 
žmonėms ir skatintų juos į gera, į moks
lą ir kultūrą.

Kai Žemaitė vertėsi kaimo vaizdavimu, 
taip ji jau su inteligentės žvilgsniu ap
žvelgia platų gyvenimą, iškelia jo sudėtin
gas problemas, iškelia visas degančias lai
ko idėjas. Jau ji stilizuoja savo formą ir 
susikuria inteligentės stilių. Tai jau yra 
didelė pakopa mūsų literatūroje.“ 

nukalbinamo ir dvasios pavergimo aspek
tų, aš norėčiau sustoti prie vieno iš klas
tingiausių, vieno iš tobuliausiai išdirbtų, 
ištobulintų asimiliacijos aspektų, vykdo
mu meno pagalba, ypač teatro, kaip galin
giausio masinio poveikio priemonės. Prisi
minkime, kad esminis sovietinės meno 
ideologijos, lenininės meno politikos pos
tulatas yra, kad menas turi būti naciona
linis savo forma ir socialinis savo turiniu.

Nacionalinis savo forma, įskaitant , ir 
kalbą, tautos kalbą, kuria ir įdiegiamas 
tas socialistinis, komunistinis turinys. 
Vėlgi, argi rūpestis ta nacionaline forma, 
tame tarpe ir kalba, vyksta iš meilės ma
žųjų „broliškųjų tautų“ kultūrai?

'Laikau, kad jeigu šiandien dar lietu
viams leidžiama turėti savo kalbą, kalbėti 
ir rašyti, leidžiamos knygos, leidžiami 
spektakliai, tai tik su vienu tikslu — lie
tuvių kalbos pagalba, greičiau ir efekty
viau įdiegti svetimą galvoseną, komunis
tinę ideologiją, palaipsniui pakeisti tauti
nę sąmonę, visą žmogaus dvasinių verty
bių sistemą, ir galutinis šios politikos 
tikslas yra sunaikinti individą ir tautą, su- 
liedinti žmogų su bedvasia banda.

Šiandieninį sutarybintą lietuvišką meną 
galima palyginti su tuo Trojos arkliu, ku
ris klasta įvedamas pro tautinės sapmpra- 
tos tvirtovės vartus. Apskaičiavimas, stra
tegija čia yra su labai tolimu taikiniu, yra 
labai gerai užmaskuota ir šiandien tampa 
klastingais spąstais net ir daugeliui švie
sesnių lietuvių kultūrininkų, nekalbant 
jau apie naivius kai kuriuos išeivius arba 
užsieniečius, kurie, atvykę į Vilnių ir pa
matę naujus Operos teatro rūmus, apima
mi džiaugsmo priepuolio.

Jeigu šiandien dar leidžiama mene ta 
vadinama nacionalinė forma, tai nedaro
ma jokių kompromisų, kai svarstomas 
meno kūrybos turinys, jo branduolys, 
tikslas ir kvintesencija.

Tad kuogi užpildoma ta natūraliai atsi
verianti tuštuma, jei atimama iš meno 
amžiais patvirtintos vertybės?

„Pagrindiniai vadovaujantys uždavi
niai“, „direktyvos“, keliami kultūros dar
buotojams biurokratiniai štampai (verčia
mi tiesiai iš rusų kalbos), esmėje tai yra 
klasių kovos idėja, skiepijanti žmogui ne
apykantą savo broliui, savo artimajam. 

ir žavigždžių auksinamas, ir įsigiedojęs, įsikvepėjęs, 
įsisvajojęs sodnas.

Meilingai glaudžia sodnas prie plačios krūtinės 
tvenkinį ir rūmą — ištikimus savo draugus — ir 
šnibžda jiedviem kažkokias nepabaigiamas pasa
kas, kažkokias bylas slėpiningas, ilgas, amžinas go
das. O tuodu klauso — tylūs ir susimąstę.

Yra sodne mažas pussalėlis, į tvenkinį įsikišęs, 
spirėjų žydinčių krūmų uždengtas, visas gėlėmis 
apibertas. Ant jo kranto auga gluosnis, kurio stuob
rys, matyti, kitąsyk nukirstas, išleido tris naujus 
stuobrelius ir sudarė tarsi fotelį, kuriame labai pa
togiai galima sėdėti atsilošus. Kankados radova tą 
kampelį su mamate. Mamatė išpiovė ant vieno 
stuobrelio mano raidę ir tarė:

— Dabar čia bus tavo fotelis, Irusia. O kai čia 
sėdėsi, atmink mamatę, ir vien geros ir gražios min
tys teateinie į tavo galvelę.

šį pavasarį dažnai sėdėsiu gluosnio fotelyje, 
nes ruošiu dovanėlę mamatės vardinėms. Žiemą 
pramokau išsiuvinėti ir užsigeidžiau pirmąjį savo 
darbo vaisių jai paaukoti. Už savo pinigus nupir
kau reikiamos medžiagos, ir, štai, pasislėpus fotely
je, kad mamatė nepamatytų, siuvu staltiesėlę spin
telei pas jos lovą. Pasirinkau, šią dovaną, ne kito

žadinanti žemiausius žmogaus instinktus. 
Klasinės kovos šūkį — reikalaujama iš
reikšti mene, ir prasižengimas šiam rei
kalavimui yra viena iš neatleidžiamų ta
me krašte klaidų.

Antras labai gudrus ir klastingas postu
latas yra tautų draugystės šūkis, kovos už 
amžiną taiką žemėje idealas.

Be abejo, kai turima galvoje draugystę 
ir meilę didžiajam broliui, vyriausiajam 
broliui — (šeimoje, kurioje visi yra lygūs, 
bet vienas pats lygiausias, ši meilė yra 
itin stipriai skiepijama.

Galėčiau papasakoti apie tai, kaip teat
re tarybiniai cenzoriai akylai stebi ne tik 
iš scenos ištartą žodį, bet ir pačią dvasią, 
nematomus spektaklio komponentus, nu
mato teatro poveikį žiūrovo sąmonei ir 
pasąmonei.

Kiekvienais metais kiekviename lietu
vių teatre turi būti pastatyta mažiausiai 
viena arba dvi rusų pjesės ir broliškų tau
tų pjesė. Metuose pastatomi apie šeši 
spektakliai. Pridėkit prie tų būtinų spek
taklių tautų draugystės duoklei skiriamus 
socialistinių šalių festivalius, į kuriuos ir
gi reikia „atsiliepti“, t. y. pastatyti demo
kratinės Vokietijos pjesę, kuri, praėjusi 
per visas cenzūras, dažniausiai atrenkama 
pati banaliausia, kitais metais — demo
kratinės Vengrijos, demokratinės Eulgari- 
jos ir t. t. ir t. t. Be to, beveik kiekvienais 
metais vyksta kokie nors jubiliejai (kom
jaunimo 50-metis, partijos 50-metis, revo
liucijos 50-metis, partijos 60-metis, Tary
bų Lietuvos 35-metis ir taip be galo ir be 
krašto). Tad siauriausiuose esamos kūry
binės galimybės rėmuose, repertuaras už
pildomas plūstančiu į sceną šlamštu, nie
kalu, smegenų plovimo mitalu, kuris yra 
jėga brukamas. Jis yra tuo efektyvus, kad 
vykdomas lietuvių kalba.

Vilniuje, .greta kelių dramos teatrų, yra 
rusų dramos teatras, ir jis meniniu atžvil
giu nėra pats blogiausias. Bet lietuviai 
lanko jį su rezervu. Tą patį turinį rusų 
kalba priima su tam tikru rezervu. Bet to 
„Trojos arklio“ — lietuvių kalbos — pa
galba, lengviau įvedamas turinys, priešiš
kas lietuvių ta įtos dvasiai, galvosenai ir 
tradicijoms. Trojos arklys įvedamas ne
matomai, iš užuolankos, pro slaptas duris, 
nes jis neatrodo toks baisus.

Taip, lašas po lašo, iš metų į metus, nuo 
vaikystės, radijo, televizijos, teatro, kino, 
knygų pagalba vykdomas smegenų plovi
mas. Tik labiausiai išlavintos ir ištreni
ruotos uoslės žmonės gali atskirti, kas yra 
teisybė, arba ką autorius norėjo pasakyti, 
kaip pas mus būdavo sakoma, laikydamas 
špygą kišenėj. Špyga tūno autoriaus kiše
nėj, mažai kas ją pastebi, nes tam reikia 
daugiau estetinio išsilavinimo. Tai kalbu, 
svarstau ir dalinuos savo samprotavimais 
ir kartais man atrodo, kad tiesioginis kal
bos uždraudimas leistų aiškiau suprasti 
priešą.

Dabar kiekvienas partijos centro komi
teto pareigūnas, užsikabinęs tautinę juos
telę, kaip kaklaraištį, drįsta teigti, kad jis 
kovoja už lietuvišką kultūrą, už lietuviš
ką kalbą, už tautos išsilaikymą. Tai jie 
šnibžda mums į ausį, kad štai mes partie
čiai, mes „viską suprantam“, bet mes tu
rim kovot, mes turim išsilaikyti. Tik im
kit, grūskit savo broliams melą. Už dešimt 
ištartų melo žodžių, jums bus kartais leis
ta pasakyti vieną žodį tiesos.

Bet niekas nėra paskaičiavęs ir niekas 
negali pasakyti, ar tie devyni melo žodžiai 
nepersveria vieno tiesos žodžio. Ar tas vie
nas tiesos žodis įkrenta į melo sėklomis 
privisusią, apsmelkusią dirvą.

Todėl šiandien šį klausimą atsakyti sun
ku, į jį tur būt atsakys istorija. Niekas, 
nei naujai atvykusių, nei atvykstančių, 
nei tie, kurie atvyks, negali pasakyti, kiek 
dar laiko ne tik lietuviška kalba, bet lie
tuviška sąmonė, lietuviška tvirta dvasia 
galės išlikti šitose sąlygose. Tikėkime, kad 
šimtmečiais grūdinama tautos dvasia ne- 
palūš. (ELTA)

LKB KRONIKOS III TOMAS

Europą jau pasiekė tretysis tomas kny
gos Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos, kurioje sudėti septyni to paties var
do pogrindžio leidiniai, pasirodę 1975-1976 
m. (Nr. 16-22).

Knygą išleido (tiražas 5.000) L. K. Re
liginės šalpos Rėmėjų Sąjunga, Chicago- 
je. Kaina (minkštais viršeliais) tiktai 4 
doleriai.

Leidėjų žodyje sakoma:
„LKB Kronikos“ yra nepaprastos reikš

mės istorinis dokumentas, liudijąs apie 
lietuvių tautos kovą už tautinį išsilaiky
mą ir tikėjimo laisvę. Teisingai a. a. prof. 
Juozas Brazaitis („'LKB' Kronikos“ I-mo 
tomo redaktorius) įvade rašo: „Kova prieš 
religiją, Bažnyčią, ėjo kartu su kova prieš 
tautinę sąmonę. Religinė ir tautinė sąmo
nė visuomet buvo glaudžiai sutapusios 
Lietuvoje, o ypačiai išorinio pavojaus me
tu“ (9 p.). „LKB Kronika“ yra tautinės ir 
religinės gyvybės bei jos kovos išraiška. 
Ji yra taip pat kovos priemonė už tautinį 
bei religinį išlikimą“ (10 p.).

Persekiojamų brolių ir sesių lietuvių 
noras yra atskleisti laisvajam pasauliui 
tikrąją religinę padėtį pavergtoje Tėvynė
je ir išsklaidyti okupanto skleidžiamą me
lą apie tikėjimo laisvę.

Kiekvienas lietuvis privalo jausti pa
reigą įsigyti visas ,;LKB Kronikas, jas 
įkaityti, semtis iš jų dvasinės stiprybės 
ir jungtis į didžiąją kovą už Tautos ir re
ligijos laisvę“.

Knygą Anglijoje bus galima gauti pas 
„Dainorą“, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

J. Kuzmionis 
SESUO NAKTIS

Tavęs aš nieko tie prašau, 
tamsi naktie, sesuo tyli!
Nors man žvaigždutėm prabyli, 
nors tavo kuždesio klausaus, — 
tavęs aš nieko neprašau.

Nepakviesta tu ateini, 
be džiaugsmo ir be šypsenos. 
Neuždainuoji man dainos, 
visas šviesas užgesini, — 
nepakviesta tu ateini.

Pro tavo sutemas matau, 
kaip tiesia ilgesys rankas, 
paliečia jos gelmes pačias, 
bet nieko niekam nesakau, 
kai jas pro sutemas matau.

Ir mano sieloj neramu, 
naktie tamsi, sesuo tyli! 
Kai sutemų daugiau pili, 
dainuoja man tamsos gausa------------
vėl mano sieloj neramu.

kią, giliai viską apgalvojusi. Vakare, mąsčiau, kai 
mamatė, paskaičius, norės užgesinti žvakę, jos pas
kutinis žvilgsnis puls ant mano staltiesėlės ir ji už
migs apie mane mąstydama... O rytą pirmutinis 
daiktas, jos žiūrimas, yra laikrodis ant spintelės... 
Ir čia vėl turės mane atsiminti.

Viršum mano galvos gieda ir čiulba paukšte
liai; toli, antrame tvenkinio krante, kalena gandras; 
ties mano kojomis mėlynuoja dangaus ašarėlių gi
ria, stebėdamos savo atvaizdus tvenkinio veidrody
je. Kažkoks saldus, tarsi medaus kvapas kutena 
man nosį — bet nepaisau nieko ir vis tiek siuvu 
kuo uoliausiai. Taip man saldu, linksma, mąstant, 
kaip nudžiugs mamatė, šį mano darbelį pamačius. 
Ir didžiuodamosi žiūriu į savo veikalą — iš tikrųjų 
menką ir ydingą, bet mano akyse labai gražų. O 
paskui atsimenu mamatės norą, kad man čia sė
dint, tik geros mintys teateitų į galvą, ir mąstau, 
kad juk negali būti minčių geresnių už tą, kaip pa
tiekti džiaugsmo savo mamatei.

— Irusia!
Krūptelėjau išgirdusi mamatės balsą. Greit su

dėjus darbą, paslėpiau jį už krūmų ir nubėgau.

(bus daugiau)

Su lietuviais 
pasaulyje

T. VENCLOVA AMERIKOJE

Poetas Tomas Venclova, Lietuvoje suor
ganizuoto Žmogaus teisių gynimo komite
to narys, vasario 24 d. Washingtone liudi
ja specialioje JAV Atstovų rūmų komisi
joje Helsinkio akto vykdymui tirti. Vasa
rio 15 d. atvykęs į JAV, T. Venclova va
sario 18 d. dalyvavo ir tarė žodį Lietuvos 
generalinio konsulo New Yorke ir VLIKo 
surengtame Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo metinių priėmimo Carnegie 
Endowment International Center Mianhat- 
tane, o vasario 20 d. buvo Nepriklauso
mybės minėjime Kultūros Židiny Brook- 
lyne. (ELTA)

J. BALTRUŠAITIS ITALIŠKAI

Vasario mėn. italų leidykla Arnoldo 
Mondadori „O.3lcar“ serijoje išleido Jur
gio Baltrušaičio knygą „U Medioevo Fan- 
tastico“ (Fantastinis viduramžis“). Kny
ga reklamuojama italų spaudoje.

KARALIŠKA KAVUTĖ

Šiaurės Anglijos spaudoj („The North
ern Echo“) pasirodė iliustruotas aprašy
mas, (kaip Lietuvoje gimusi, o dabar jau 
102-jų metų sulaukusi Annie Abrahams 
buvo pakviesta kavutės pas karalienės 
motiną. Tuo metu, kai jos sūnus, Newcast
le miesto patarėjas, Buckinghamo rūmuo
se buvo pakeltas į riterius, senutė Annie 
gėrė kavą Clarence House su karalienės 
motina ir valgė šokoladinius biskvitus... 
Senutė Abrahams, kuri dabar gyvena 
Brightone, buvusi šiuo vizitu nepaprastai 
patenkinta.

LIETUVIAI TEISME

Australijoje leidžiamas savaitraštis 
„Mūsų Pastogė“ (Nr. 8, 1977 m.) per
spausdino iŠ vietos laikraščio („The Age“) 
lietuvių bylos aprašymą anglų kaliba. Ten 
pasakojama, kaip teismas (NSW Supreme 
Court) nubaudė buvusį „'Mūsų Pastogės“ 
redaktorių ir vieną bendradarbę už gar
bės nuplėšimą iš viso 11.000 austr. dole
rių. Ieškovai taip pat buvo lietuviai — vy
ras ir žmona. Tai ne dažnas, bet labai ap
gailėtinas įvykis lietuviškosios išeivijos 
spaudos istorijoje.

ENCYCLOPEDIA LITUANICA 
LEIDIMAS ARTĖJA PRIE PABAIGOS

Encyclopedia Lituanica V tomas (S-U) 
baigiamas įrišti; kovo mėn. bus siuntinė
jamas prenumeratoriams ir bibliotekoms. 
Paskutiniame tome bus papildymai, pa
taisos if platus dalykinis indeksas. Kas 
būtų pastebėjęs išleistuose tomuose stam
besnių .praleidimų ar klaidų, malonėkite 
pranešti leidyklai ne vėliau š. m. gegužės 
1 d. Redaktoriams reikia iš anksto žinoti, 
kiek papildymai galėtų užimti vietos. Vė
liau kokių nors pageidavimų nebus gali
ma patenkinti. Ta pačia proga norime pri
minti, kad dabar dar yra pats lailkas užsi
sakyti pilną ENCYCLOPEDIA LITUANI- 
CA komplektą. Visų 6 tomų kaina $120. — 
plius persiuntimas. Rašyti šiuo adresu:

Encyclopedia Lituanica Press
395 W. Broadway, P. O. :E'ox 95, South 
Boston, Mass. 02127. Tel. (617) 268-7730, 
vakarais — 282-2759.

DAIL. V. ŽILIAUS PARODA

Iš okup. Lietuvos atvykusio dail. Vla
dislovo Žiliaus darbų parodą Jaunimo 
Centre esančioje Čiurlionio galerijoje su
rengė „Santaros-Šivesos“ federacija. Į pa
rodos atidarymą sausio 14 d. susirinlko ne
tikėtai daug žmonių. Dar parodos neužda
rius, 20 dail. V. Žiliaus kūrinių buvo par
duota.

Dail. V. Žilius gimė 1939 m. Tauragės 
aps., Varsnelių km. Meno mokyklą baigė 
Telšiuose. 1964 m. baigė Lietuvos Meno 
Akademiją Vilniuje. 1976 m. emigravo į 
JAV. Okup. Lietuvoje buvo suruošęs ke
lias individualias parodas; 1972 m. val
džios uždrausta neoficiali paroda įvyko 
privačiame bute Vilniuje.

VALŲ DIENA

Tuo tarpu kai Anglija beveik jau pa
miršo savo patroną šv. Jurgį, škotai ir va
lai dar labai savuosius tebegerbia. Kovo 
pirmoji yra valų globėjo šv. Dovydo die
na. Vali joje tai yra tautinė šventė, kurios 
būtiniausias atributas yra porai (leeks). 
Porai yra tautinė valų daržovė, turinti 
būti ant kiekvieno stalo kovo pirmąją. 
Kariuomenėje yra speciali porų valgymo 
ceremonija. Jauniausias kareivis ar kari
ninkas turi atsistoti ant kėdės ir, padėjęs 
vieną koją ant stalo, suvalgyti 12 colių il
gumo porą. Tada apvedamas apie stalą 
dalinyje laikomas ožys ir ceremonijos bai
giamos. Valai turi savo himną — Land of 
My Fathers (Mano tėvų kraštas).

UŽSISAKYKITE IR DRAUGUS 
PARAGINKITE UŽSISAKYTI 

VIENINTELĮ LAISVOJE EUROPOJE 
LIETUVIŠKĄ SAVAITRAŠTĮ — 
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Kreivas veidrodis
Tokiu vardu žinomas ir gabus Lietuvos 

rašytojas Juozas Baltušis išspausdino 
sieksninį straipsnį rusiškame žurnale 
„Sovetskaja kultūra“, kurį išsivertė „Tie
sa“ (Nr. 27). Straipsnio paantraštė — 
„Ko buvo atvykęs į Lietuvą „Figaro“ ko
respondentas?“

Straipsnio pradžioje bent per keturias 
skiltis rašytojas sodriais žodžiais, gražiu 
stiliumi papasakoja apie Lietuvos grožį, 
tarybinę santvarką, visų rūšių pažangą, 
kultūrą ir mokslą. Tai pasakęs, jis prade
da pamokslauti.

„Tokia dabar Lietuva. Laisva, nepri
klausoma, tarybinė.

Ir būtent tokia ji neduoda ramybės bu
vusiems buržuazinės Lietuvos vadeivoms, 
nūnai atsidūrusiems už Lietuvos ribų, su- 
radusiems prieglobsti ten, kur surado iš
sivadavusios liaudies nuvainikuoti kara
liai ir diktatoriai, engėjai ir išnaudotojai: 
po imperialistinių naujo karo kurstytojų 
šiltu sparneliu. Rėkia, šaukia, grasina jie 
per spaudą bei radiją, rašo nesibaigian
čius skundus kapitalistinių valstybių va
dovams, daro demaršus, telkia jėgas inter
vencijai į Lietuvą, šmeižia, juodina šiuo
laikinį lietuvių tautos gyvenimą, iškraipy
dami faktus ir realią tikrovę, skelbia artė
jant tariamąjį lietuvių tautos ir Lietuvos 
išlaisvinimą.
■ Vien šypseną sukelia šiandien lietuvio 
veide „vaduotojų“ pasiūlos, pažadai, gra
sinimai. Žinome tikrąją jų vertę ir tikrąją 
jų prasmę. Praeities pamokos nė vienam 
mūsų nepraėjo veltui.

Juo tad keisčiau, kad šito nepajėgia su
prasti tie, kas šiandien globoja apsišaukė
lius „vaduotojus“, remia jų kliedėjimus, 
deda pastangas sukelti jiems užsienio vi
suomenės simpatijas bei pirtarimą, klai
dinti ir kelti nerimą dorų žmonių širdyse. 
Tokie rėmėjai dedasi didžiais lietuvių 
„pavergtos“ tautos draugais, reiškia jai 
užuojautą ir tiek įkaitina patys save, jog 
nebepastebi atsidūrę juokingoje padėtyje. 
’ Būtent šitaip atsitiko ir su laikraščiu 
„Figaro“, atsiuntusiu net savo korespon
dentą į Lietuvos respubliką. Pastarasis, 
pagautas didžiausio entuziazmo, puolė ieš
koti Lietuvoje tikrovės, žinoma, ne tos, 
kuri yra iš tikrųjų ir kurią mato kiekvie
nas geros valios žmogus, atvykęs į Lietu
vą, o tiktai tos, kurią norėtų pamatyti jo 
bosai iš „Figaro“ ir šitų bosų bosai Vaka
ruose. Ir jau iš pirmųjų žingsnių ap
stulbsta, pamatę tai, ko mažiausiai tikėjo
si pamatyti. „Vaikštant Vilniaus gatvėmis, 
— priverstas jis pripažinti, - krenta į 
akis lietuvių vakarietiškas europietišku
mas, ypač jaunimo, tiek elgesyje, tiek ir 
apsirengime.“

Šitas vardu nepavadintas „Figaro“ ko
respondentas aiškina, kad lietuviams gra
žiai apsirengti labai daug padeda savo 
siuntiniais Vakaruose gyvenantieji tautie
čiai. Rašytojas Baltušis dėl to labai rūs
tauja.

„Pabėgusiems nuo liaudies rūstybės 
buržuazinės Lietuvos vadeivoms ir jų pa
kalikams, reakcingiausių partijų šulams, 
policijos ir žvalgybos agentams, pasak- 
,.Figaro“ korespondento, „...pavyksta ap
rūpinti gyvenančius Lietuvoje (ypač rū
bais, taip pat įvairiais dirbiniais ir vaka
rietiškais žurnalais)“. Neblogi tiekėjai,

Kasdieniškos 
smulkmenos

METINIAM DBLS ATSTOVŲ IR L. N. 
B-VĖS AKCININKŲ SUVAŽIAVIMUI 

ARTĖJANT

lEeveik kasmet po metinių DBLS atsto
vų ir L. Namų b-vės akcininkų suvažiavi
mų, kurie užtrunka net dvi dienas, girdisi 
nusiskundimų, kad mažai būta laiko, pro
vincijos žmonės negavę progos pasisakyti, 
daugelis klausimų tik apkramtyta, bet ne- 
sugromuluota. Panašaus dalyko galima 
laukti ir šiais metais, nes, kaip girdisi, su
važiavimas turės užbaigti nebaigtąjį ne
paprastą DBLS atstovų suvažiavimą, o 
taip pat atlikti visus eilinio suvažiavimo 
darbus ir formalumus.

Atrodo, atėjo laikas pasvarstyti, kaip 
mūsų suvažiavimo darbą patobulinti ir 
pagreitinti. Sekdami metai iš metų tuos 
suvažiavimus, matome, kad juose aktyviai 
dalyvauja tik prezidiumas ir valdybų na
riai. Pusvalandį užsitęsiąs praėjusių metų 
protokolo skaitymas, sieksniniai valdybos 
narių ir komisijų pranešimai „suėda“ di- 

į džiausią laiko dalį, o jau žinomų dalykų 
(balansas ir apyskaitos skelbiama iš anks
to) pasakojimas atbukina dėmesį. Po visų 
tų pranešimų atstovai laukia nebe disku
sijų, o pertraukos ir vakarienės ar pietų.

Ar negalėtų DBLS — L. Namų b-vės 
centro valdyba pabandyti vieną suvažia
vimą padaryti ne valdybos, o atstovų ir 
akcininkų suvažiavimu? Atrodo, tai nebū
tų labai sunku.

Kaip žinoma, L. N. b-vės balansas ir 
apyskaita paskelbiama iš anksto, kad at- 
vykstantieji galėtų susipažinti. Paskuti
nius porą metų iš anksto buvo išspausdin
ta !r L. N. b-vės valdybos pirmininko kal
ba, nors per suvažiavimą ji vistiek buvo 
kartojama. Savo kalbas iš anksto galėtų 
paskelbti ir DBLS c. v. pirmininkas, ir 

■* i I

pasakytume, pajėgiantys viskuo aprūpin
ti tris milijonus lietuvių, niekur neemig
ravusių, gyvenančių ir dirbančių gimtoj 
Lietuvoj!“

Gal trijų milijonų savo brolių tie „bur
žuazinės Lietuvos vadeivos“ visiškai ir 
neaprengia, tačiau galima neperdedant sa
kyti, kad apie pusmilijonis vyriškų eilu
čių jau yra praėję per Sovietų muitines į 
Lietuvą. O kur moteriški drabužiai, batai, 
apsiaustai ir kitokį reikmenys. Pridėjus 
visa tai prie Lietuvoje pagaminamo apda
ro bei avalynės, nereikia stebėtis, kad Vil
niaus gatvėse vaikštanitieji lietuviai atro
do elegantiškiau apsirengę, negu, sakysim, 
Rusijos miestų gyventojai. „Figaro“ ko
respondentas čia niekuo nedėtas.

lAnba kad ir tikėjimo reikalai.
„Žurnalistas, pasidairęs Vilniuje, tuoj 

paskelbia, esą, 50 prcc. Lietuvos gyvento
jų viešai tiki, „nors tarybinis režimas ir 
smarkiai varžo tikybą (uždarė bažnyčias, 
seminarijas, vienuolynus, negali viešai ti
kėti tie, kas nori turėti gerą darbą)“ 
Vaizdas iš tikrųjų nuožmus. Vos ne kata
kombų laikai beatėję į Lietuvą!“

Pyksta J. Baltušis dėl tokio pareiškimo 
visiškai be reikalo. Jis pats gerai žino, 
kad tikėjimas varžomas, vienuolynai už
daryti, seminarija išleidžia vos penkis ku
nigus per metus. Jis taip pat sutinka su 
„Figaro“ korespondentu, kad i neuždary
tąsias bažnyčias (šv. Onos Vilniuje) 
„kiekvieną sekmadienį žmonės plūste 

■plūsta“. Tad kam či'a be reikalo lieti raša
lą ir gaišti laiką?

„Figaro“ korespondentas buvęs apstul
bęs, kad „Lietuvoje lietuviai kalba... lie
tuviškai“. O pirmam apstulbimui praėjus, 
jis skubėjęs „paaiškinti šį reiškinį kaip... 
Lietuvių kovos prieš Maskvą, prieš kraš
to rusifikacijos reiškinį“.

Be reikalo tas korespondentas apstulbo. 
Jis nežinojo, kad lietuviai yra kietaspran
džiai patriotai. Jie ypačiai priešinasi, jei 
kas brukama per prievartą. Pats J. Baltu
šis pripažįsta, kad rusų kalba privaloma 
mokyklose (galima pridėti ir gyvenime). 
Tikėkime, kad ji lietuviškosios taip greit 
neišstums.

Ypatingai rūstauja garbusis rašytojas, 
kam anas prancūzas 1940 metų okupaciją 
vadina aneksija arba „prievartiniu inkor
poravimu“. O kaip kitaip vadinti? Kai 
Hitlerio neprašyti tankai antrojo pasauk 
karo metu ritosi per prancūzų žemę arba 
stovėjo prie Maskvos vartų, ar tai nebuvo 
„prievartinis inkorporavimas?“

Reikia sutikti su rašytoju J. Baltušiu, 
kad „Figaro“ korespondentas tikrai kly
do, sakydamas, kad „Lietuva niekada per 
savo istoriją nebuvo rusų įtakoje“. J. Bal
tušis tą klaidą šitaip pataiso:

„Kas domisi Lietuvos istorija, tas gerai 
žino, kad rusų ir lietuvių tautas riša stip
ri, daugelio dešimtmečių ir istorijos skers
vėjų išbandyta draugystė, bendros kovos 
prieš kryžiuočių ir kalavijuočių antplū
džius, bendri šitų tautų plačiųjų masių 
troškimai, bendri žygiai dėl laisvės, švie
saus, laimingo gyvenimo.“

Tačiau pamiršta ar nenorėta paminėti 
carų valdininkų siecutėjimo, spaudos drau
dimo, trėmimų į Sibirą, Kražių skerdynių 
ir Muravjovo koriko „nuopelnų“. Tai pa
darius, veidrodis būtų pasirodęs visiškai 
nekreivas.

politinių reikalų atstovas, ir Tarybos pir
mininkas bei visos kitos komisijos. Visos 
tos kalbos šiaip ar taip yra vėliau spaus
dinamos, tad kodėl negalima būtų jas pa
skelbti iš anksto, kad suvažiavę atstovai 
iš karto galėtų kibti į jas ir pradėti ke
denti. Tada nebereikėtų tų kalbų ištisai 
kartoti per suvažiavimą.

Taip pat nevertėtų ištisai skaityti pra
ėjusiųjų metų suvažiavimo protokolo, o 
atrinkti tuos punktus, kurie kalba apie 
valdybos neįvykdytus nutarimus. Visa, 
kas padaryta, jau bus paaiškėję iš valdy
bų pirmininkų ir komisijų pranešimų.

Suvažiavimo eigai pagreitinti ir kalbė
tojų pasikartojimams išvengti, būtų ver
ta iš anksto pakviesti gerai nusimanantį 
mūsų veikloje, ypačiai L. N. b-vės reika
luose, asmenį, kuris suvažiavimui referuo
tų pastabas bei pageidavimus, surinktus 
i'š anksčiau paskelbtųjų apyskaitų ir kal
bų. Tokių „velnio advokatų“ galėtų būti 
net du — vienas DBLS, o kitas L. N. b-vės 
veiklai „pablusinėti“. Juk valdybų nariai 
negali savo darbo kritiškai vertinti, jie iki 
nuobodumo kartoja ir gina paskelbtas 
apyskaitas ar kalbas, nors, gal būt, kar
tais ir patys suvažiavimo metu būtų ki
taip įtikinti. Tad kodėl neleisti plačiau pa
reikšti „opozicines“ nuomones visuomenės 
atstovams, kuriuos papildytų pavieniai as
menys?

Šis metodas, regis, tiktų ir neseniai vy
kusiam nepaprastajam suvažiavimui už
baigti. Gal tada greičiau būtų priimtas pa
keistų įstatų projektas ir būtų galima 
griebtis kitų darbų.

Siūlant išbandyti šią kiek pakeistą su
važiavimų tvarką, nenorima įtaigoti, kad 
parinktieji kalbėtojai būtinai turi iešoti 
„kabliukų“ ir kritikuoti visa, kas Centro 
valdybos padaryta. Šių pastabų tikslas 
yra racionalizuoti pačius suvažiavimus, 
kad besiskirstantieji atstovai galėtų pasa
kyti, jog vis dėlto šis tas buvo padaryta 
ar nutarta.

B. Šarūnas

Gerk, broleli, gerk...
Kada žmonės pradėjo vartoti svaigina

muosius gėrimus, tiksliai yra sunku pa
sakyti. Spėjama, kad alkoholinių gėrimų 
jau būta apie 30 tūkstančių metų prieš 
Kirstaus gimimą. Svaigalų pavadinimas 
yra kilęs iš arabų kalbos. Jį išvertus į 
mūsų kalbą, reikštų kažką malonaus ar 
švelnaus. Gėrimus gamino iš įvairių su- 
raugintų sulčių. Vėliau egiptiečiai ir babi
loniečiai pradėjo gaminti alų, vyną ir ki
tus panašius gėrimus. 0 Romos imperijos 
žydėjimo laikais vynas buvo seikėjamas 
statinėmis.

Alkoholį pradėjo gaminti iš cukrinių 
augalų, o vėliau — iš bulvių ir javų, šie 
produktai turi daug krakmolinių medžia
gų, kurias lengva cheminiu būdu paversti 
į cukrų. Apie alkoholio naudą ar žalą čia 
nekalbėsime, nes apie tai prirašyta storų 
knygų tomai.

Senovės lietuviai, keldami puotas, vai
šinosi svaiginamaisiais gėrimais, kuriuos 
gėrė iš tauro ragų. Lietuvoj nuo senų lai
kų buvo žinomas midus. Galima sakyti, 
kad tai buvo mūsų prosenių tautinis gėri
mas, kurį žinojo ir svetimieji. Jį gamino 
iš medaus ir Vandens, sumaišydami su 

vaisių sultimis ir įvairiais kvapsniais. 
Ypatingai stiprus ir skanus buvo keletą 
metų išlaikytas uždaruose induose. Nepri
klausomoje Lietuvoje midus buvo gamina
mas Prienų alaus darykloje. Midus gami
namas Lietuvoje ir dabar.

Senosiose lietuvių liaudies dainose gre
ta midaus yra minimas ir alus. Enciklope
dijose rašoma, kad Lietuvoje alus buvo 
pradėtas plačiai vartoti nuo XVI a. Kar
tu su bravoruose gamintu, buvo paplitęs 
ir naminis alus. Alų gaminantieji bravo
rai turėjo gauti D. Lietuvos Kunigaikščio 
specialų leidimą. 1939 m. Lietuvoje buvo 
11 alaus daryklų. Naminio alaus gamyba 
daugiausia buvo paplitusi vidurio ir šiau
rės Lietuvoje, žemaičiai ir suvalkiečiai 
gero naminio 'alaus padaryti nemokėjo.

Vynas Lietuvoje buvo žinomas jau apie 
XII a. Senovės lietuvių dainose jis vadi
namas žaliuoju vynu. Todėl ir spėjama, 
kad jis buvo gaminamas iš laukinių obuo
lių sulčių. Iš obuoliu ir kitokių vaisių sul
čių naminis vynas buvo gaminamas ir 
mūsų laikais. 1926 m. B. Karazija įsteigė 
Anykščiuose vyno gamyklą. Ji gamino vy
ną iš obuolių, serbentų, mėlynių ir kitokių 
vaisių. Šios įmonės vynas 1937 m. tarp
tautinėje Paryžiaus parodoje buvo apdo
vanotas dviem aukso medaliais. 1937 m. 
Lietuvoje veikė 23 vyno gamybos įmonės, 
šiuo metu Lietuvoje labai populiarus deg
tine pastiprintas vaisių vynas, vadinamas 
„rašalu“.

Spiritą ir degtinę Lietuvoje pradėjo ga
minti XV a. pabaigoje, šiems svaigalams 
gaminti reikėjo gauti privilegiją, paremtą

Vokietija
VASARIO 16-JI PIETINĖJ VOKIETIJOJ

Karlsnihėje — anksčiau negu kitur — 
prisimintas Lietuvos likimas: vasario 5 d. 
Pirmiausia bažnyčioje, giedodami ir mels
damiesi, Lietuvos sūnūs ir dukros kreipė
si į Aukščiausiąjį, kuris tvaiko pasaulio 
ir tautų likimą, prašydami Lietuvai lai
mingesnės ateities. Ekumeniškas pamal
das, šv. Mišias, celebravo kat. kun. A. 
Bernatonis, OHMC. Evang.-kun. Fr. Skė
rys savo pamoksle pažėrė gražių padrąsi
nančių žodžių. Rėmėsi biblinių pažadu: 
„Kas ištesės iki galo, bus išgelbėtas“ (Mt 
10, 22; Mk 13, 13). Paaiškino, kad šitas 
„galas“ nėra pabaiga, o tikslas, atliekant 
konkrečius uždavinius, didinti gėriui, ku
ris nugali blogybes. Esama kliūčių. Dažna 
kliūtis viltingai žiūrėti į ateitį esanti bai
mė; ją kelia laisvės, priešai ir Lietuvos 
okupantai, įvairūs demonstrantai ir tero
ristai. Tačiau mus ramina galingas aukš
čiausias pasaulio Viešpats, kurio pusėj — 
Jo Bažnyčioje — mes esame. Kristus pra
našiškai pramatė pasaulio neramumus ir 
liepė neklausyti kiršintojų ir jų klaidi
nančių pažadų. Viešpaties žodžiai — Jo 
Evangelija — nesikaitalioja ir nieko ne
klaidina. Jie yra mūsų tvirtas ramstis, ši
tuo ramsčiu galime pasitikėti. Juo pasiti
kėdami, ištversime geroje kovoje iki ga
lo.

propinacijos teise. Gavusieji tą privilegi
ją galėjo gaminti svaigalus, juos parda
vinėti ir net versti baudžiauninkus, kad 
jie pirktų nustatytą jų kiekį. Degtinės 
bravorai buvo steigiami dvaruose, vysku
pijų, parapijų ir vienuolynų centruose. 
Gal kai kam šiandien bus labai nuostabu, 
kad katalikų kunigai ir vienuoliai taip pat 
gamino ir pardavinėjo degtinę. O kad taip 
buvo, rodo ši kun. K. Prapuolenio parašy
tos knygos ištrauka:

.Čia visų pirma puola į akį papikti
nanti anomalija, kad nuo 1600 m. jėzuitai 
savo aptiekoje turėjo užtvirtintą ir Au
gusto III-jo (1758 m.) užgirtą „išskirtiną 
teisę (wylączne prawo) pardavinėti viso
je Lietuvoje ir Vilniuje degtinę ir spiritą, 
kas atnešdavo jiems kasmet 30 tūkstančių 
auksinių pelno. Gi Vilniaus kapitula, vie
noje tiktai Lietuvos sostapilėje, 1629 m. 
turėjo 440 karčemų ir Šimkų“. („Lenkų 
apaštalavimas Lietuvoje“).

Turėjo karčemų ir kitų vyskupijų kle
bonai bei vienuolynai, o ką jau bekalbėti 
apie dvarininkus. Už tai ir kaimuose buvo 
tiek daug atsiradę smuklių ir užvažiuoja
mųjų namų. Jų savininkai prievarta siūlė 

degtinę, ir iš to turėjo gražaus pelno. It 
tie taip negailestingai surinkti pinigai bu
vo skiriami palaikyti baudžiavai ir lietu
viams lenkinti. Apie 1841 m. bažnyčioms 
priklausančias degtinės varyklas ir smuk
les perėmė valstybė savo žinion. Prie 
smuklių naikinimo ir blaivybės įvedimo 
daug prisidėjo tuo metu gyvenęs didysis 
blaivybės apaštalas vysk. M. Valančius.

Nepriklausomoje Lietuvoje nuo 1923 m. 
degtinės ir spirito prekyba buvo valstybės 
monopolizuota. 1939 m. veikė 38 spirito 
varyklos. 1931 m. vienam Lietuvos gyven
tojui teko 2,5 litro degtinės ir 4,5 litro 
alaus.

Naminę degtinę varyti Lietuvoje buvo 
griežtai draudžiama. Bet valstybės kūri
mosi pradžioje pasitaikė ir toks įvyki®. 
Vykstant nepriklausomybės kovoms, fron
to vadas vienam ūkininkui davė oficialų 
leidimą kariuomenės reikalams gaminti 
naminį spiritą. Jis tuo leidimu naudojosi 
ir pasibaigus kovoms. Po kurio laiko už 
degtinės gaminimą jį suėmė policija ir už
vedė bylą. Teisėjas jo paklausė: „Ar žinai, 
kad yra uždrausta gaminti naminę degti
nę?“ „Žinau“, —atsakė užklaustasis. „Tai 
kodėl varai?“ „Todėl, kad aš turiu degti
nei varyti leidimą“. Tokiu jo atsakymu 
susidomėjo teisėjas ir paprašė parodyti tą 
leidimą. Tai buvo kariuomenės duotas lei
dimas su pik. V. Grigaliūno-Glovackio pa 
rašų ir patvirtintas antspaudais. Teisėjas 
ūkininko nebaudė, tik atėmė leidimą, pa
reikšdamas, kad kovos jau seniai pasibai
gusios, ir jis juo nebegalįs naudotis.

V. Vytenietis

Vadovaujant kun. K. Senkui, giesmės 
garsiai skambėjo. Vargonais jas palydėjo 
vok. vargonininkas Schuler.

Salėje programai pradžią davė kun. K. 
Senkus, pasveikindamas svečius ir visus, 
gana skaitlingai susirinkusius. Turiningą 
ir aktualią paskaitą skaitė pulkininkas — 
vyresn. įeit. D. Skučas. Dalyviai susikau
pę klausėsi šios įdomios paskaitos ir nuo
širdžiai dėkojo paskaitininkui.

Po paskaitos, linksmą fašingo nuotaiką 
pranašaudamas, ansambliukas iš Pfozhei- 
mo atliko kuklią, bet įdomią meninę dalį. 
Ansambliuką sudarė: .ponios Neumeyer, 
Liepienė su dukryte ir Lokaitienė, taipgi 
vyrai Cesevičius ir K. Senkus su akordeo
nistu Ptašinsku. Publika ir juos apdova
nojo gausiomis katutėmis. Būtų girtina, 
kad toks ansambliukas vėl pasirodytų, pa
dainuodamas ar pavaidindamas.

Užbaigos žodį tarė kun. Bernatonis, vi
siems padėkodamas už gražų lietuvišką 
bendradarbiavimą. Trumpai kalbėjo dar 
ev. kun. Skėrys, buvo sugiedotas Lietuvos 
himnas. Sekė linksmavakaris iki vidunak
čio. Grojo H. Ptašinskas. Alkstančius bei 
trokštančius uoliai aptarnavo broliai Gus- 
tainiai su taikintojais.

Rengėjų vardu — dar kartą ačiū vi
siems!

Stuttgarte lietuvių laisvės diena minėta 
vasario 19 d., užgavėniško įkarščio sūku
ryje. Į šitą didžiausią lietuvių šventę at
vykti nesutrukdė nė lietus, nė šlapi keliai. 
Dalyvavo arti dviejų šimtų.

Kaip laibai prasminga savo didžiausią 

tautinę šventę minėti, mes ją pradėjome 
su pamaldomis, nors išsiuntinėtuose pa
kvietimuose pamaldos kažkodėl nebuvo 
paskelbtos. Pritaikytą pamokslą apie dva
sinį atgimimą sakė ir maldą už Tėvynę 
sukalbėjo kun. Fr. Skėrys, o šv. Mišias 
atlaikė kun. K. Senkus. Giesmes vargo
nais palydėjo jaunas vok. vargonininkas 
Schwab. Užbaigai prie vargonų atsisėdo 
W. (Banaitis, ir bažnyčioje nuaidėjo Lie
tuvos himno melpdija.

Graži ir erdvi salė prisipildė žmonių iš 
arti ir toli, net iš Koelno apylinkės. Pir
mininkė E. Lucienė visus pasveikino, gar
bės svečius paminėdama pavardėmis. Jų 
tarpe buvo ir Kanados konsulas, V. Mei
lus. Vasario 16 gimnazijos direktorius sa
vo kalboje minėjo eilę faktų iš istorijos. 
Seniau Lietuva sėmėsi stiprybės iš savo 
tolimos garbingos praeities, ryžosi, dirbo 
ir laimėjo. Dabar lietuviai stiprybės se
miasi daugiau iš laisvosios Lietuvos pra
eities. Tenai buvo sėkmingai pravesta že
mės reforma, atkurtas universitetas, 
įsteigtos mokyklos, įkurtos kultūrinės or
ganizacijos. Atsigavusi tauta žengė kartu 
su savo kaimynais, Lietuvos valstybė bu
vo atstovaujama kitų valstybių tarpe. Ne
žiūrint naujos okupacijos. Lietuvių tauta 
viliasi vėl laimėti ir pilnoje laisvėje tęsti 
savitą gyvenimą. Paskaitininkas pabrėžė 
lietuviškos mokslo įstaigos, Vasario 16 
gimnazijos, mums nepakeičiamą svarbą 
ir kvietė visus, o ypač tėvus, šią institu
ciją paremti visokiais būdais, o pirmiau
sia — naujais mokiniais.

Už įdomią paskaitą direktoriui padėko
ta gausiomis katutėmis ir gėlių puokšte.

Iš atvykusiųjų svečių bei lietuvių drau
gų sveikinančius žodžius tarė šie asme
nys: Vokietijos L. Bendruomenės vardu 
jos pirmininkas Barasas reiškė viltį į ne
sibaigiančią tautos egzistenciją. Lietuvos 
Vokiečių Draugijos vardu Spertal dėkojo 
už pakvietimą ir pabrėžė paskaitininko 
Natkevičiaus žodžius, kad Lietuva — mū
sų bendra tėvynė — vėl gyventų pilnoje 
laisvėje. Ponas Burmeisters, sveikindamas 
latvių vardu, kalbėjo apie bendrą abiejų 
tautų likimą, priminė Helsinkio nutarimus 
žmonių teisėms palengvinti ir linkėjo nau
jos laisvės Lietuvai. Panašiai kalbėjo 
estų vardu ponia Kalninlš. Ukrainiečių at
stovas Towamyckyj pabrėžė solidarumą 
tarp kovotojų už laisvę, priminė kritusius 
laisvės kovose; jų pasiaukojimas padaręs 
daug daugiau kovoje prieš tironiją, negu 
konferencijos ir susitarimai, kurių komu
nistai nesilaiką. Vok. ev. klebonas Bo
rowski, kilęs iš Rygos, linkėjo tikros tai
kos, kurioje Lietuva — tarp Rytų ir Va
karų — galėtų naujai atgimti pilfiojė lais
vėje.

Puikią meninę programą atliko ponios 
Stasiulienės tautinių šokių ansamblis 
VILTIS, sudarytas vien iš švėįcariško jau
nimo. Gražiai muzikai iš magnetofono 
juostelės grojant, meniškais, pačios Stasiu
lienės gamintais rūbais pasipuošę, šveica- 
riukai vikriai ir darniai pašoko Suktinį, 
Lenciūgėli, šustą, Sukčių ir Gyvatarą, 
(arba Gyvatvorę). Kad šokėjai Ir publi
kos akys galėtų „atsikvėpti1', lietuviški 
gimnazistai — I. Šlyžytė, A'. Panzeris ir J. 
Barasaitė — gražiai pakaitomis' deklama
vo mokytojos Lipšienės sudėstytą poezijos 
pynę, užvardintą „Šalis ta Lietuva vadi
nas". Paskui Vilties ansamblio merginos 
sėjo Linelį, visi .akrobatiškai audė Aštuo- 
nytlį, vėl vienos merginos, lyg žaizdamos, 
gamino Abrūsėlį, visi vaikinai šoko Dži-'' 
gūną („’arklinį“), trys vaikinai ir trys“ 
merginos suvaidino Subatėlę. Vėl lietuviš
koji trejukė deklamavo, ir tada VILTIS 
savo šokių pynę užbaigė Malūnėliu, Kubi
lu ir Rezginėle; ypač šis paskutinis šokis 
sukėlė publikoje džiugią ovaciją. Ansamb
liui dėkota ilgais plojimais ir gėlėmis.

Ilgoką ir įdomią programą užbaigė vi
cepirmininkės dr. A. Veigel tartas padė
kos žodis ir visų sugiedotas Lietuvos him
nas.

Po pertraukos, kurios metu žmonės už
kandžiavo, prasidėjo užgavėniškas links
mavakaris, nusitęsdamas į nakties antrą
ją pusę. Ponų Spertal ir Sasse iniciatyva, 
talkinant dr. dr. Norkaičiams, buvo pre
mijuoti trys fašingo kostiumai. Ponios Še- 
reikienės vadovybėje pravesta loterija. 
Tomas Veigel tvarkė bufetą, o virtuvėje 
dirbo ponios SuOkienė, Eolcienė ir kitos.

Šį renginį suorganizuoti ir pravesti rei
kėjo visos eilės pasitarimų ir talkininkų 
bei rėmėjų. Šalia programos atlikėjų, di
džiausia padėka už tai turėtų tekti pa
tiems organizatoriams, su ponia Luciene 
priešakyje, o taipgi talkininkams, ypač 
jauniesiems: Alf. Lutzui, Tomui bei Regi
nai Veigel, Jonelaičių Virginijai ir Moni
kai, Mačionių Verai. Atrodo, kad šis ren
ginys ilgai pasiliks dalyvių ir organizato
rių atmintyje. Dar kartą ačiū visiems!

Dalyvis KS

VEIKALAS APIE VILNIAUS 
UNIVERSITETĄ

Ryšium su artėjančia Vilniaus universi
teto 400 metų sukaktimi ruošiamas dide
lis trijų tomų veikalas „Vilniaus Univer
siteto istorija". Jį ruošia autorių kolekty
vas. Redakcinės kolegijos pirm. — rekto
rius, prof. J. Kubilius. Pirmasis tomas, ap
imąs 1579-1803 metų laikotarpį, jau pasi
rodė. Ruošiami antrasis ir tretysis tomai.

CHORŲ KONKURSAS
Kaune buvo suruoštas tris dienas tru- 

kęs chorų konkursas, pavadintas .Dainuo
ja darbo Lietuva“. Konkurso varžybose 
dalyvavo daugiau kaip pusšimtis savi
veiklinių kolektyvų.
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DR. VALIŪNAS LIETUVIŲ NAMUOSE

Baigdamas savo trijų savaičių kelionę 
po Europą, Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas keletą dienų buvo sustojęs Londo
ne. Kovo 4d. jis apsilankė Lietuvių Na
muose, kur vakarienės metu pasidalijo 
kelionės įspūdžiais su būriu Londono lie
tuvių. Iš viso buvo susirinkę apie 20 veik
lesnių lietuvių ir organizacijų atstovų.

Savo suglaustame pranešime dr. K. Va
liūnas kiek ilgiau sustojo ties pasikeitu
siais politiniais vėjais, išrinkus naują 
JAV prezidentą. Esą, atėjęs metas, kai Va
karų politikos vadovai pradėjo prisiminti 
įspėjimus tų žmonių, kurie turi tiesioginį 
patyrimą apie gyvenimo sąlygas tuose 
kraštuose, kuriuose mindžiojamos žmo
gaus teisės. Po disidento V. Bukovskio 
priėmimo Balt. Rūmuose ir prezidento J. 
Carterio laiško dr. Sacharovui, įtampa 
tarp Rytų ir Vakarų padidėjusi. Vyksta 
žodinė konfrontacija, kurios pasėkų nie
kas negali numatyti.

Vliko pirmininkas papasakojo apie liu
cernos Komitetą žmogaus teisių pažeidi
mams sekti, į kurį įeina ir Baltijos išeivių 
atstovai.

Atsakinėdamas į paklausimus, dr. K. 
Valiūnas nušvietė Vliko atliekamus dar
bus ir paneigė būgštavimus, kad Vliką su
darančioms partijoms nykstant, atsiran
dąs pavojus ir pačiam Vlikui.

Be kita ko, Vliko pirmininkas pasižadė
jo atvykti ar bent atsiųsti atstovą į šią 
vasarą Anglijoje ruošiamąją Studijų Sa
vaitę.

AUKOS •
Lietuviškajai spaudai paremti aukojo:
V. Andrijauskas — 4.50 sv., Vi. Girėnas 

— 1.00 sv., P. Pupaiaigis — 1.00 sv., J. 
Mockus — 0.50 sv., A Stašaitis — 0.50 sv., 
P. Povuiunas — 0.50 sv.

Stambi auka Tautos Fondui

Nottinghamo DBLS skyrius Vasario 16- 
sios minėjimo metu Tautos Fondui surin
ko £85. 50 .

Atsiųstuose aukų lapuose esama apie 
60 pavardžių. DBLS skyriui už iniciatyvą 
ir minėjimo dalyviams už aukas nuošir
džiai dėkojame.

Tautos Fondo Atstovybė

KAZIMIERINĖS L. NAMUOSE
Kovo 4 d. šauniai atšvęstas Lietuvių 

Namų ir baro „patrono“ K. Makūno gim
tadienis ir kartu vardinės. Kazimierinių 
pobūvis L. Namuose yra virtęs metine 
tradicija, kurią rūpestingai palaiko baro 
lankytojai ir draugai.

Šiais metais svečių ypačiai buvo gausu. 
Visi jie buvo šiltai priimti ir pavaišinti.

Latvių gabus karikatūristas V. Sarkans 
(Sax) prisiuntė spalvotą šaržą, kuris šiais 
metais sumaniai pagavo viengungio sole- 
nizanto slapčiausias mintis... Tokius šar
žus V. Sarkans pagamina per kiekvienas 
kazimierines. Ateityje pageidaujama su
ruošti jų parodą, kuri tikrai sudomintų 
abiejų lyčių baro lankytojus.

24-OJI STUDIJŲ SAVAITĖ
Jau laikas užsirašyti į Lietuviškųjų Stu

dijų Savaitę,, kuri šiais metais įvyks Ang
lijoje, Londono pietų-vakarų pakraštyje, 
nuo liepos 31 d. iki rugpiūčio 7 d.

Savaitės programoje: paskaitos lietu
viams įdomiomis temomis, diskusijos, li
teratūros vakaras, koncertas ir pasilinks
minimai. Paskaitas skaitys įvairių sričių 
žinovai, kurie atvyks iš įvairių Vak. Eu
ropos kraštų ir užjūrio, tarp jų bent vie
nas visai neseniai atvykęs iš Lietuvos. 
Moderatorium yra pakviestas gimn. dir. 
V. Natkevičius.

Studijų Savaitei yra nusamdyta univer
sitetui priklausanti „sodyba“ — Kings- 
wood Hali, Ęgham, prie pat didžiojo 
Windsoro parko, kur Savaitės dalyviai ga
lės ne tik naudingai praleisti laiką, bet 
taip pat labai gražioje aplinkoje atsigai
vinti. Kiekvienas dalyvis turės patogų at
skirą kambarį (studentų bendrabutyje) ir 
gerą maistą ten pat esančioje valgykloje. 
Mokestis už kambarį ir maistą kiekvienam 
dalyviui — 60 sv. sterlingų per savaitę.

Pageidaujantieji Studijų Savaitėje da
lyvauti, kviečiami tuoj pat užsirašyti. 
Smulkesnių informacijų teikia: Studijų 
Savaitei Rengti Komitetas, 2, Lad-broke 
Gardens, London, Wil 2PT.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — kovo 13 d., 12.15 vai
LEEDSE — kovo 13 d., 3 vai. p. p., H. Ro

sary bažn.
NOTTINGHAME — kovo 13 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAME — kovo 20 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBYJE — kovo 20 d., 14 vai., Bridge 

Gate.

LONDONAS
J, Paruliui 65 m.

Daugumai tautiečių gerai pažįstamas 
londoniškis J. Parulis šiomis dienomis 
įsijungė į pensininkų gretas.

Jonas Parulis yra gimęs 1912 m. vasario 
26 d. Londone. Baigė anglišką šv. Onos 
R.K. mokyklą. Vėliau lankė Londono mu
zikos mokyklą ir baigė smuiko Masę. Tar
navo Anglijos kariuomenės Royal Army 
Medical Corpe. Sugrįžęs iš kariuomenės, 
visą laiką vertėsi siuvėjo amatu.

Jaunystėje dalyvavo Londono bažnyti
niame chore, kuriam tuomet vadovavo P. 
Jonušą. Mėgo vaidybos meną ir dalyvavo 
„Laisvės keliais“ pastatyme Londone. Da
lyvavo Lietuvių šv. Kazimiero sporto klu
bo futbolo komandoj. Toji komanda yra 
laimėjusi kard. Bourne taurę. Anglijos lie 
tuvių sporto atstovai dalyvavo 1938 m. 
Lietuvos Tautinėje Olimpiadoje. Keturi 
sportininkai iš Londono ir viena iš Man- 
chesterio laimėjo sportinius prizus.

1941 m. sukaktuvininkas sumainė žie
dus su Mikalina Kaladauskaite. Užaugino 
lietuviškoje dvasioje ir išmokslino 3 sū
nus. Visa Paruliu šeima yra muzikos ir 
dainų mėgėjai. Jie su savo sukurta prog
rama dažnai pasirodydavo Londono ir ki
tose lietuvių kolonijose. Todėl Paruliu 
šeimą pažįsta beveik visi Anglijos lietu
viai, ją myli ir yra dėkingi už jų muziki
nę veiklą. Ir tenka pasidžiaugti, kad Pa
ruliu jau trečioji karta jungiasi į lietuviš
ką veiklą. Sukaktuvininkas remia pinigi
nėmis aukomis ir darbu Londono lietuvių 
bažnyčią, suteikė nuoširdžią paramą po 
antrojo pasaulinio karo į Londoną atvy
kusioms lietuviams. Jis yra Sporto ir So
cialinio klubo globėjas ir kitų organizaci
jų aktyvus narys.

J. Parulis savo tėvų žemę pirmą kartą 
aplankė 1937 m. ir 3 mėnesius ten atosto
gavo. Tai buvo jo geriausios atostogos, nes 
galėjo laisvai visur važinėti ir džiaugtis 
atsistačiusios Lietuvos žmonių .gyvenimu. 
Sukaktuvininkui teko aplankyti ir šiandie
ninę Lietuvą, bet atsivežtieji įspūdžiai yra 
skirtingi.

Mielas Jonai, nuoširdžiai sveikinu su
laukusį 65 m. amžiaus, linkiu geros svei
katos, ilgiausių metų, ištvermės ir geriau
sios sėkmės visuose Jūsų darbuose.

V. Vytenietis

DAINAVIEČIŲ SUSIRINKIMAS

Kovo 13 d., sekmadienį, 4 vai. p. p. Lie
tuvių Namuose įvyks metinis dainaviečių 
susirinkimas. Visos dainavietės ir Dana- 
vos rėmėjos prašomos į šį svarbų susirin
kimą atvykti.

Gegužės 14 d., šeštadienį, Dainava ruo
šia tradicinį Pavasario Balių. Dainavietės 
prašo visus tą dieną rezervuoti ir gausiai 
baliuj dalyvauti.

Dainavos valdyba

ŠV. ONOS DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

Kovo 27 d. 4 vai. Lietuvių Socialinio 
Klube (Victoria Park Rd.) kviečiamas 
metinis narių susirinkimas.

Valdyba

IEŠKO PLUNKSNOS DRAUGO

20 metų lietuvaitė, gyv. Lietuvoje, no
rėtų susirašinėti su panašaus amžiaus jau
nuoliais. Moka anglų kalbą.

Norintieji susirašinėti, adresą gali gauti 
DBLS Lituanistikos Skyriuje, 2 Ladbroke 
Gardens, London, Wil 2PT.

MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 16 d 7.30 vai. Lietuvių Soc. 
Klube (Victoria Park Rd.) šv. Onos drau
gija ruošia tradicinį Margučių Balių.

įėjimas — 80 p.
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Valdyba

ROCHDALE
MIRĖ ANTANINA BANAITIENĖ

Kovo 2 d. Rochdalėje po sunkios opera
cijos staiga mirė A. Banaitienė, žinomo 
visuomenininko, veikėjo D. Banaičio žmo
na.

Antanina Banaitienė-Jonūnaitė gimė 
1912 m. spalio 14 d. Vartų km., Balbieriš
kio vlsč., Marijampolės apsk., ūkininkų 
šeimoje. Mokėsi Prienų gimnazijoje ir 
mergaičių mokytojų seminarijoje Kaune. 
Sėkmingai baigusi, buvo paskirta į Gudo
nių pradžios mokyklą, Alytaus apskrityje. 
Vėliau dirbo Demeniškių, Būdos, Butri
monių, Krikštonių ir Jiezno mokyklose. 
Demeniškiuose ištekėjo už Domo IB’anai- 
čio.

Be tiesioginio darbo mokyMose, daug 
dirbo su jaunalietuviais ir organizavo jau
nimo kultūrinius ratelius.

Artinantis antrajai bolševikų okupaci
jai, drauge su šeima pasitraukė į Vokieti
ją ir apsigyveno Greveno lietuvių stovyk
loje. Ten pat įsijungė į lietuvišką kultū
rinį darbą. Kartu su vyru Domu suorga
nizavo pradžios mokyklą, kuri po metų 
jau turėjo daugiau kaip šimtą mokinių 
ir penkis mokytojus.

Su šeima atvažiavusi Anglijon, apsigy
veno Rochdalėje. Ligi pensijos dirbo teks
tilės pramonėje. Kiek laiko dirbo sekma
dieninėje mokykloje Manchesteryje. Lais
vą laiką praleisdavo prie lietuviškų laik
raščių, žurnalų ir knygų.

Išaugino gražų kaip ąžuolą sūnų, kuris 
puikiai kalba lietuviškai ir nesitraukia 
nuo lietuvių bendruomenės.

Dideliame nuliūdime paliko vyras Do
mas, sūnus Vaidotas ir jo šeima.

Amžinai užsimerkė a. a. Antaninos mė
lynos akys, kurios dar taip labai norėjo 
pažvelgti į gimtuosius namus, Prienų šilą 
ir žavingąjį Nemuną nuo aukštų Balbie
riškio krantų.

Ilsėkis ramybėje.
V. M.

NOTTINQHAMAS
DVEJOS IŠKILMĖS

Vasario 26 d. Nottinghame, St. Bamado 
katedroje susituokė William Spirrett su 
Angela Gudliauskaite.

Jungtuvių apeigas atliko du kunigai: 
vietos anglų klebonas ir kun. S. Matulis, 
MIC. Apeigos užtruko visą valandą, o ka
tedra buvo laabi šalta, tad vietoje ašarų, 
kai kurie ėmė drebėti...

Pagal šio krašto papročius, jaunosios 
tėvai, T. A. Gudliauskai iškėlė šaunią ves
tuvių puotą savo vyresniajai dukrai „Bal
tojo erelio“ klube, čia buvo sukviesta apie 
šimtas svečių.

Angelė seniau buvo skautė ir tautinių 
šokių 'šokėja. Paskutiniuoju laiku dirba 
vaikų klinikoje. Todėl jai netrūko sveiki
nimų, dovanų ir sutartinių lietuviškų dai
nų.

Bet tai dar ne viskas... Tą patį vakarą 
lietuviai svečiai buvo pakviesti į T. A. 
Gudliauskų sidabrinių vestuvių jubilieji
nes iškilmes jų namuose. Čia jau laukė 
gražiai papuoštas stalas ir tortas. Jubilia
tai buvo sutikti su druska ir duona.

Greitai prasidėjo sveikinimai, kalbos, 
pokšėjo butelių kamščiai, nubraukta aša
ra... Sugiedota Ilgiausių Metų jaunajai ir 
„senajai“ Jaunavedžių porai.

Iškilmės baigėsi tik gaidžiams pragydus.
k. b.

BRADFORD AS
JAUNIMO IR VISUOMENĖS 

SUSIRINKIMAS
Kovo 19 d., šeštadienį, šaukiamas jau

nimo ir liet, visuomenės susirinkimas, ku
riame dalyvaus ir darys pranešimus 
DBLS-gos lituanistinės veiklos atstovai 
Tarybos pirm. R. šova ir inž. A. Vilčins
kas.

Šiais paskelbtais jaunimo metais, pa
grindinai susirūpinkime jaunimo organi
zavimu ir lituanistine veikla, kurią turė
tų paremti visa mūsų visuomenė.

Kviečiame visus, jaunimą ir senimą, su
sirinkime dalyvauti.

Pradžia 7 vai. vak. Vyčio klubo salėje.
įBradf. skyr. Valdyba

GLOUCESTERIS
NAUJA DBLS SKYRIAUS VALDYBA

Atsistatydinus senajai Gloucester- 
Stroud skyriaus valdybai, šių metų vasa
rio 26-tą dieną Ukrainiečių klube įvyko 
naujos valdybos rinkimai. Rinkimuose 
dalyvavo 11 narių.

I naująją valdybą išrinkta: V. Cibuls
kis — pirm., A. Biliūnas — ižd., J. Vili
mas — sekr. Į revizijos komisiją išrinkti 
Jonas šlepertas ir Stasys šuliauskas.

Tad sėkmės naujajai Valdybai.
J. Vilimas

VOKIETIJA
VASARIO 16 VESTFALIJOJE

Šiaurės Reino-Vestfalijos lietuviai Va
sario 16 paminėjo šeštadienį, vasario 12 
d. Minėjimas pradėtas pamaldomis — 
VI .FT, vicesenjoro J. Urdzės pamokslu ir 
kun. K. Gulbino mišiomis. Giesmes vargo

nais palydėjo didelį patyrimą iš Lietuvos 
atsivežęs A. Bučinskas, o B. Gailiutė-Bpies 
solo pagiedojo Apsaugok, Aukščiausias.

Po pamaldų šventės dalyviai susirinko 
į didžiąją Anabergo rūmų salę, kur atsi
rado ir daugiau svečių. PLB VKV atsto
vas prie Š. Reino-Vestfalijos krašto Darbo 
ir Socialinių reikalų ministerijos M. R. 
Kiužauskas pakvietė paskaitos iš Ham
burgo atvykusį R. Baliulį. Prelegentas pri
siminė prieš 50 m. Vilniuje mirusį dr. Jo
ną Basanavičių ir jo sukurtą mūsų tautos 
kilmės teoriją, pagal kurią lietuviai buvę 
artimai giminingi su trakais, ir išdėstė 
dar kelias, bet jau žymiai senesnes lietu
vių kilmės legendas, randamas Dlugošo 
istorijoje ir senovės Lietuvos metraščiuo
se.

Meninę dalį pradėjo Br. Gailiutė-Spies. 
Palydima belgės E. Salm, ji padainavo 
Bramso rapsodiją ir .tris liaudies dainas, 
o ketvirtą — Plaukė sau laivelis — atliko 
duetu kartu su akompaniatore. Solo dai
nas pakeitė tautinių šokių ir dainų pynė, 
kurią supynė š. Reino-Vestfalijos lietuviš
kas jaunimas ir neseniai tame krašte įsi
steigęs moterų kvintetas. Pynę dar paįvai
rino Kudžmos ir Kabliauskaitės duetas. 
Jaunimo šokių grupė, vadovaujama I. 
Mauzienės, pašoko Kubilą, Džigūną, Len
ciūgėlį ir Jonkelį, o A. Bučinsko vadovau
jamas moterų kvintetas padainavo visą 
eilę dabartinėje Lietuvoje paplitusių, pa
bėgėlių ir išeivių tarpe mažai arba ir vi
sai dar negirdėtų dainų: Kregždutė, Kur 
Šatrija, Rambynas, Lauksiu tavęs atei
nant, O ramunėle.

Užbaigos žodyje Br. Gailiutė-Spies pa
sidžiaugė ir priešvedybinio, bet ypatingai 
povedybinio jaunimo pastangomis — pen
kių jaunų ponių daina padovanotu šviežiu 
Lietuvos krašto ir jo žmonių pajautimu.

Meninė dalis baigta visų programos at
likėjų ir šventės dalyvių bendrai sudai
nuota Maironio .Lietuva brangi“.

Dabar, kas norėjo, Petrikaičiui grojant, 
galėjo pasišokti, o kas pasijuto ištroškęs, 
ten pat prie bufeto ir atsigerti. Ponių 
Ivinskienės ir Strumulienės pravestoje 
loterijoje visi laimės ieškotojai galėjo su
žinoti, kiek bilietų buvo „tuščių“, o kiek 
„pilnų“.

ks

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAI
Muenchene Vasario 12 d. „Sutikimo 

namuose“ Muencheno Liet. Bendruomenės 
valdyba surengė minėjimą Lietuvos Ne
priklausomybės 59-sioms metinėms pažy
mėti. Minėjimą atidarė Bendruomenės 
pirm. K. Ausiejus. Gausiai susirinkę žiū
rovai sugiedojo Tautos Himną. Buvo gau
ti pasveikinimai iš latvių ir estų bendruo
menių Muenchene, Bavarijos Darbo ir so
cialinių reikalų ministerijos (Dr. Sing- 
bartl) bei Vokiečių-Baltų draugijos gen. 
sekr .A. Gruenbaumo. žodžiu susirinku
sius pasveikino „Susitikimo namų“ kura- 
torijos pirmininkas msgr. dr. G. Adam. 
Paskaitą apie savo santykius su Lietuva, 
iškeldamas ypač lietuvių kalbos svarbą 
ir grožį, skaitė prof. dr. J. Eretas iš E'aze- 
lio. Prieš keletą mėnesių atšventusį gar
bingą 80-ties metų sukaktį, prof. Eretą 
pasveikino Muencheno „Ratuko“ seniūnė 
K. Pauli ukevičiūtė, padėkodama profeso
riui už nuopelnus auklėjant ir organizuo
jant besikuriančios Lietuvos jaunimą. Ne 
vien tik žodžiais buvo pagerbtas svečias 
iš Šveicarijos. „Ratuko“ mergaitės išraiš
kingai atliko „Gėlių“ šokį, pabaigoj įteik- 
damos jubiliatui kiekviena po gėlę.

Antroji dalis buvo pradėta A. Grinienės 
paruoštu meninio žodžio, dainos ir poezi
jos montažu „Žemaičių žemė“ (atliko „Ra
tuko“ mergaitės; žemaitiškai skaitė plun
giškė Milda Land'ienė).

Akompanuojant A. Hermanui, solistė 
Marija Panse-Slmaniukštytė iš Bonos dai
navo St. Šimkaus, M. K. Čiurlionio harm, 
liet, liaud. dainas, B. Dvariono bei kitų 
kompozitorių vokalinius kūrinius.

Šiuo metu gyvenanti ir dirbanti Muen
chene .poetė Eglė Juodvalkytė subtiliai 
prabilo į susirinkusius V. Mykolaičio-Pu
tino („Montuos voco“) ir Vyt. Mačernio 
(„Penktoji vizija“) eilėmis.

Programos pabaigoje „Ratukas“ sušoko 
„Kubilą“, „Kadrilinį šustą“ ir „Subatėlę“.

Į minėjimą atvyko NRD televizijos bri
gada, kuri šiuo metu suka filmą apie Lie
tuvą, o ypač apie Katalikų Bažnyčios pa
dėtį joje.

Be čia aprašytojo Bendruomenės ruošto 
minėjimo vasario 12 d., „Laisvės“ radijo 
lietuviškasis skyrius suruošė minėjimą- 
priėmimą vasario 16 d., į gražiai tautiškai 
dekoruotą salę pakviesdamas apie 50 įvai
rių tautybių ir vadovybės atstovų. Vedė
jas J. Laučka apžvelgė kelią į Lietuvos 
nepriklausomybę, dabartinę Lietuvos pa
dėtį bei supažindino svečius su skyriaus 
tarnautojais. Porą valandų svečiai vaiši
nosi lietuviškais lašiniuočiais bei kitais 
patiekalais, tautiškų melodijų fone.

Vasario 27 d. buvo atlaikytos prel. J. 
Avižos pamaldos už Lietuvą Muenchen- 
Ludwigsfelde.

Menuningene Nepriklausomybės mi
nėjimas čia įvyko vasario 19 d. Įvairiapu
sišką programą memmingeniškiams patei
kė Muencheno jaunuomenė. Vietos ben
druomenės pirmininkas Eduardas Dresle- 
ris sveikinimo kalboje iškėlė mintį, jog 
dabartinį išeivių gyvenimą reikėtų sieti 
su praeities patirtimi ir ateities vizijomis.

Apie neseniai atvykusį iš Vilniaus poe
tą, publicistą bei žmogaus teisių gynimo 
Lietuvoje k-to narį Tomą Venclovą kalbė
jo E. Juodvalkytė. Buvo paskaitytas T. 
Venclovos .atviras laiškas Lietuvos kom-

PRANCŪZIJA
T. VENCLOVOS SVEIKINIMAS 

PRANCŪZIJOS LIETUVIAMS
Vasario 16-sios minėjimo proga Tomas 

Venclova prisiuntė Prancūzijos lietuviams 
tokio turinio laišką.
„Brangūs tautiečiai,
iš patyrimo žinau, kad daugumai Lietu
vos gyventojų vasario šešioliktoji tebėra 
viena svarbiausių istorijos datų. Su ja ir 
šiandien siejame savarankiško, demokra
tinio gyvenimo viltį. Tokios vilties netu
rėdami, būtume dvasiškai mirę. Laimė, 
taip nėra. Jūs, užsienio lietuviai, vieninte
liai minite žymiąsias mūsų istorijos datas 
niekieno nevaržomi. Jūs didele dalimi už
tikrinate ir mūsų kultūros, ir valstybin
gumo tąsą. Naujasis demokratinis sąjųdis 
Lietuvoje kreipiasi ir į jus: nenuleiskite 
rankų, neužmirškite šios savo misijos.

Jūsų T. Venclova
Laukiama platesnio Paryžiaus lietuvių 

Vasario 16-osios minėjimo aprašymo.

partijos centro k-tui, kuriame konkrečiai 
išdėstytos autoriaus pažiūros, nulėmusios 
jo norą išvykti. Po to sekė istoriko V. 
Trumpos, gyv. Vašingtone, atviras laiškas, 
išspausdintas žurnale „Akiračiai“, įspė
jantis Tomą Venclovą .apie nelengvas išei
vių rašytojų kūrybines sąlygas svetur. 
Pabaigoje Tomo Venclovos laiškas-atsaky- 
mas istorikui V. Trumpai (išsp. ten pat), 
kuriame rašytojas pasisako esgs pakanka
mai susipažinęs su lietuvių išeivijos kul
tūrinio gyvenimo sunkumais, toli gražu 
neprilygstančiais dabartinėje Lietuvoje 
norinčių nevaržomai reikšti savo mintis 
rašytojų, poetų, menininkų sunkumus.

Programos eigoje poetė Eglė Juodvalky
tė įtaigiai ir dinamiškai parteikė V. My
kolaičio-Putino eiles.

„Ratuko" šokėjai atliko „Sadutę“ (prieš 
pradedant šokį, vadovė A. Grinienė pa
sveikino kaimynus memmingeniškius, pa
dėkodama už jų kultūrinį įnašą Muenche
no minėjimuose), „Rugučius“, „Kubilą“, 
„Šustą“. Daugiausia plojimų susilaukė * 
„senių" šokis .Kinam, bobut“ ir finalinė 
„Subatėlė“.

Nemaža programos dalis buvo užpildyta 
įvairių Lietuvos kompozitorių estradinė
mis dainomis. Memmingeno lietuviai pir
mą kartą išgirdo dainuojant solistę Viole
tą Rakauskaitę-Landienę, kuri trumpai 
apibūdino atliekamas dainas, autorius ir 
jų vietą lietuvių estradinės muzikos rai
doje. Publika šiltai priėmė betarpiSką 
Violetos Rakauskaitės-Landienės pasiro
dymą, nepagailėdama plojimų pavasariš
ka nuotaika dvelkiančioms dainoms 
„Kregždės“, „Gegužinė“, „Senos gatvelės“, 
„Svajonė“, jūros ir žmogaus likimą ap
dainuojančioms „Kada išsiskiria laivai“, 
.Krantų gėlė“, susikaupimo, rimties bei 
švelnaus lyrizmo kupinoms „Tau, mama“ 
„Barkarolė“, „Tėvynė“.

Sekantį rytą, sekmadienį, vyko ekume
ninės pamaldos. Mišias atnašavo prel. dr. 
P. Celiešius, pamokslą sakė ir maldas 
pravedė evang. kunigas F. Skėrys. Pilna 
bažnyčia stipriai giedojo katalikų ir evan
gelikų giesmes.

Po pamaldų vietos kapelionas kun. A. 
Rubikas pavaišino pietumis Muencheno 
„Ratuką“ ir kitus svečius bei vietinius 
veikėjus. V.

BREMENO LIETUVIAI PAGERBĖ 
SAVANORIUS-KŪRĖJUS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖJE

Čia buvo lietuviškos pamaldos labai 
gražioje ir jaukioje koplyčioje. Lietuvos 
Šventės proga buvo pakabintas Aušros 
Vartų Dievo Motinos paveikslas ir uždeg
tos visos žvakės. Pamaldų metu gražiai 
giedojo giesmininkai iš Bad Zwischenahn 
lietuviškosios kolonijos. Lietuvis kunigas 
atlaikė pamaldas ir pasakė pamokslą.

Svečių kambaryje buvo susirinkimas, 
kurį atidarė Lietuvos savanoris-kūrėjas 
Kazimieras Jocys. Jis papasakojo Lietu
vos atkūrimo eigą ir suminėjo daugelį au
kų, kurias sudėjo savanoriai-kūrėjai, par
tizanai, tautos darbuotojai. Toliau sekė 
mirusiųjų-žuvusiųjų pagerbimas, sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Vaišių metu buvo kuklios diskusijos, 
kurių metu buvo prisiminta dabartiniai 
didieji žmonės, drįstą viešai užstoti nu
skriaustąsias tautas, jų tarpe ir Lietuvą. 
Buvo pareikšta simpatijų Amerikos pre
zidentui J. Carteriui, kuris stengiasi mo
rališkai paremti skriaudžiamuosius. Kai 
kas pasigedo popiežiaus Pauliaus VI stip
resnio ir aiškesnio žodžio Lietuvių tautos 
skriaudikams, kad jie greičiau paleistų 
Nijolę Sadūnaitę, Povilą Petronį, Joną 
Matulionį ir Vladą Lapienį iš kalėjimų. 
Prieita išvados, kad reikia daugiau rašyti 
ir šauktis viso pasaulio pagalbos persekio
jamiems lietuviams.

Vokiečių jaunimo sudarytas „Nijolė Sa- 
dūnaitė Komitetas“ išspausdino lapus, 
kur renkami parašai išlaisvinti Nijolei Sa- 
dūnaitei. Prašymas su parašais bus siun
čiamas TSRS prezidentui Podgornui ir KP 
generaliniam sekretoriui L. Brežnevui. 
Šiuos lapus pasirašė visi Bremeno lietu
viai.

Pabaigoje šio minėjimo buvo pagerbtas 
savanoris-kūrėjas, bažnytinio komiteto 
pirmininkas, Kazimieras Jocys vardinių ■ 
ir gimtadienio proga. Jo garbei sugiedota 
Ilgiausių Metų.

4


	1977-03-08-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1977-03-08-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1977-03-08-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1977-03-08-EUROPOS-LIETUVIS-0004

