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įVASARIO i<»
’(X ta pati ir kiek kitokia

R Kaip skardus 'varpo dūžis .žadina mus 
Lietuvos nepriklausomybės atkūri- 

Dck> metinė sukaktis. Ką ji mums mena? 
'Agi labai daug ką. Kitaip juk lengvai su- 
Arastume pakankami (pasiteisinimų, kad 

nereikėtų jos prisiminti.
ml1 Kad >r kaip norėtume, neįstengiame iš 
^Ttmintics išstumti nepriklausomybės, ku- 

esame jautresni negu kitos laimin
gesnės tautos. Nepriklausomybės šventę 
fenime, skaičiuodami 47-sius nelaisvės 
ketus.

' . j Kiek kitokių prasmę Vasario 16-ji tu- 
filįėjo atkovotos nepriklausomybės metais 

k ;(arp dviejų pasaulinių karų. Tada ji 
..jeiškė lemtingą istorinį laimėjimą, kuris 

rių»inikavo 123-jus metus trukusią kovą 
įž Lietuvos valstybingumo .atkūrimą.
į Tai buvo ir pasilieka istorijos faktas,

Šio niekas pakeisti negali. Todėl ir 
ftrio 16-sios prasmė negali keistis, 

_ įtiek ji remiasi šiuo faktu. Ji mums nuo
lat reiškia (šviesų, džiaugsmingą ir dva- 

Į7ii;l stiprinantį lietuvių tautos istorijos 
, Ūkį.
kq| •» . . . . , .. ; Naujos nelaimes nesumenkino musų 

įepriklausomybės šventės prasmės, tik 
jraplėtė ir pagilino jos turinį.

’ • Kaip alkis, šaltis ar liga, taip ir ne- 
ąisvė •— tai toks blogis, kuris nuolat 

''^tankina, kol jo nepašaliname. Netekę ne- 
anriklausomybės, negalime be jos nurim- 
,: ’j, mokame ją (labiau branginti ir vertin- 
P<
zllį Jei mūsų pirmtakai per 123-jus metus 
ų jesusitaikė Su vergija ir rado savyje pa- 
ai mai jėgos nepriklausomybei atkur

tai kaip galima įsivaizduoti, kad da- 
r, nepraėjus dar nė pusei šimto metų, 
ndieniniai lietuviai būtų jos išsižadėję. 
Prisitaikėlių ir pasidavėlių buvo visais 

is. Jų netrūko nė 1918-tais metais.
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LIKIME LIETUVIAIS laisvojo pasaulio

XLI

etėjusių lietuvių, kurie neįsivaizdavo 
ietuvos ateities be glaudžių priklauso- 
ybės ryšių su revoliucine Rusija, nau- 
i prisikėlusia Lenkija (ar su (Vokietija, 
e jie išreiškė atgimusios tautos valią, 
t dvidešimties susipratusių lietuvių ak- 

Vilniuje, skelbdamas Lietuvos valsty- 
ičs atkūrimą ir jos atskyrimą nuo visų 

—įuvusių priklausomybės ryšių su kitomis 
/i&alstybėmis.

į Laiku palankiomis istorijos sąlygomis 
jartas Vasario 16-sios žodis tapo kūnu. 
įTas kūnas, kad ir neilgai gyvenęs, ne 
Viską su savimi nusinešė į kapą.

Nepriklausomos Lietuvos palikimas 
prasišviečia ir sovietinės respublikos 
S,valstybingume“, kad ir kaip jį varžytų 

R (centralizuota Maskvos galybė. Kraštas, 
Sttauta, vyriausybė — svarbiausi valstybės 
„Bradai reiškiasi ne taip, kaip reikštųsi 
’t įhisvės ir nepriklausomybės sąlygomis, 

bet jie egzistujoja ir pajėgiau reiškiasi, 
I jhegu caro priespaudoje.
"U Beje, tik porą dešimtmečių gyvavusi ne- & L
j? priklausomybė iki šiandien yra nuolatinis 

(mastas (visiems pavergėjų propagandis- 
j'tams, kurie juodina šį laikotarpį, kad 

^baltesnis atrodytų 'okupacijos jungas.
ŽJĮ Nuo 1940 metų tęsiama priespauda su 

nesulaikomo laiko tėkme nepakeitė pir- 
<įjjl niykštės Vasario 16-sios prasmės, bet ją 

Pavertė neišsenkamo ryžto ir įpareigoji- 
tnio šaltiniu naujoms lietuvių kartoms.

Kaupiamas (naujausiųjų kovų už laisvę ir 
nepriklausomybę patyrimas papildo ir 
(turtina nepriklausomybės siekį ir jį sim- 

■ j bolizupjančią šventę nauju turiniu, nau- 
sįč j'l didvyrių vardais, naujomis daugybės 

nežinomų sukilėlių, partizanų ir pogrin- 
(dilo veikėjų aukomis bei pasišventimu.

štai kodėl kasmet švenčiame Vasario 
16-ją tą pačią ir kiek kitokią. Galingais 
varpo dūžiais ji mus žadina, ragina kel- 

tpjj lis ir nenuilstamai darbuotis „vardan tos 
p]f lietuves“. Nepaskutinėje (vietoje — ieš- 

\ boti pajėgaus pakaitalo tiems, kurie mi- 
, rė, pavargo, nusivylė.

Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lie- 
da> tuva!
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Staugia vilkas geležinis
A mžių glūdumoj,
Šaukdamas sūnus T dvynės
Susitelki krūvoj...

Daug, labai daug šimtmečių prabė
go nuo to laiko, kai pirmosios lietu
vių gentys apsigyveno tame krašte, 
kuris laiko bėgyje buvo pavadintas 
Lietuva. Daug, labai daug vandens 
nutekėjo Nemunu ir Dubysa, Nerimi 
ir šventąja, daug ašarų ir kraujo su
gėrė mūsų žemė, daug raudų ir daug 
dainų girdėjo mūsų miškai ir mūsų 
laukai. Ir nė veltui visiems žinomoje 
dainoje išgirstame mūsų gimtąją žemę 
apibūdinančius žodžius:

...graži tu savo dangaus mėlyne, 
brangi, nes daugel vargų patyrei.
Niekas taip nesujungia žmonių, 

kaip bendras džiaugsmas ir bendri 
vargai, niekas taip nesulydo jų į kietą, 
atsparų plieną, kaip bendri siekiai ir 
bendri tikslai, šimtmečių eigoje, sau
lėtų ir debesuotų dienų, vargo ir 
džiaugsmo, bendro darbo ir bendros 
dainos, bendrų ašarų ir bendros mal
dos krūvon sulydyta žmonių grupė ir 
yra tauta.

Galbūt šis palyginimas perdaug 
poetiškas, galbūt jis per trumpas, kad 
išaiškintų giliąją tautos žodžio pras
mę, bet jis pakankamai gyvas, jog su
virpintų mūsų širdis ir pabrėžtų, ko
kiai bendruomenei mes priklausome, 
kokia jėga jungia mus krūvon ir ko
kios jėgos amžių bėgyje išlaikė mus 
mūsų tautos vaikais — lietuviais.

Amžių glūdumos, karai ir gyveni
mo audros, klasta, apgaulė, priespau
da ir jungas neįveikė mūsų tautos. Ji 
gyva, kaip gyva mūsų žemė, kaip gy
vas mėlynas gimtinės dangus, kaip gy
vas berželis-svyruonėlis kaimo palau
kėje. Tauta gyva todėl, 
jog kiekvieno jai priklausančio žmo
gaus gyslose teka protėvių kraujas, 
kad juos jungia bendra kalba, bendri 
papročiai ir bendras gyvenimo būdas.

Kai mūsų senoliai ir mūsų tėvai dė
jo aukas ant Tėvynės laisvės aukuro, 
kai jie nuo darbo ir vargų pūslėtomis 
rankomis ėmėsi ginklo gimtojo kraš
to nepriklausomybei apginti — visi 
jie tikėjo savąja ir savo vaikų ateiti
mi. Jie tikėjo, jog savo ryžtu, darbais 
ir kovomis deda stiprų pagrindą lie
tuvių tautos augimui, šis tikėjimas 
įdavė jiems jėgų, nepalaužiamo pasi
ryžimo eiti pasirinktuoju keliu.

Bet mes buvome ir esame maža tau
ta, tik nedidelė sauja veik visų kitų 
Europos tautų pamirštame užkampyje. 
Mus prisimindavo tik tada, kai kieno 
nors kelias vesdavo per Lietuvą iš 
vakarų į rytus, ar atvirkščiai — iš ry
lų į vakarus. Ir kieno tik kojos netry- 
pe mūsų žemės dar ne taip jau toli
moje praeityje? Ir skaudžiausia, kad 
visi tie, kurie trypė mūsų žemę, visi 
tie, kurie bandė ją pasiglemžti, pa
jungti savo valiai — visi kalbėjo, jog 
išvaduoja mus. Nuo ko gi? Nuo mūsų 
pačių, nuo mūsų laisvės, nuo mūsų 
tikėjimo Tėvynės ir tautos ateitimi?

Visi tokie žodžiai ir juos lydintie
ji darbai priminė tik nešvarų, įžūliai 
atpasakotą anekdotą, kuris nieko ben
dro neturėjo nei su gyvenimo tikrove, 
nei su mūsų visų svajonėmis bei sie
kiais.

Kas gi buvo tas mažytis kraštas 
prie Nemuno? Ko jis nerimavo, ko 
jis ieškojo?

Kaip dažnai mūsų kaimynai, kaip 
dažnai net įtakingi vyrai Europoje 
pamiršdavo, jog prie Nemuno taip 
pat gyveno tauta, kuriai buvo bran
gus gimtasis kraštas, kuri taip pat 
troško laisvės, kaip ir visos kitos tau
tos.

Štai Čia ir norisi pasikviesti į pagal
bą jausmus tų žmonių, kurių širdyse

J. Vd.
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Ilgamečiu! klubo (nariui 
KAZIUI GALUBICKUI mirus, 
žmonai Gertrūdai ir sūnums 
Romui ir Jonui nuoširdžią 

užuojautą reiškia
Vyties klubo valdyba ir nariai

Ilgametei klubo narei 
MARIJAI ŽALIENEI mirus, 

vyrui Jonui jnuinširilžią 
užuojautą reiškia

Vyties klubo valdyba ir nariai

dega negęstanti meilė Lietuvai ir jos 
tautai, kurių širdyse krauju įrašytas 
troškimas matyti gimtąjį kraštą lais
vu, žydinčiu ir pilnateisiu kitų kraš
tų šeimoje.

Mūsų pasididžiavimas gimtuoju 
kraštu, savąja tauta, savaisiais žmo
nėmis, ne be pagrindo. Kas tuomi ne
tiki, kas svyruoja, nežinodamas kokį 
vaidmenį Lietuva vaidino amžių bė
gyje, tegu pavarto istorijos lapus, te
gu paskaito apie tą praeitį ir tegu pa
daro savo išvadas! Gaila tik. kad lai
ko bėgyje mes likome vieni kovose 
už mūsų laisvę. Tiesa, moralinės pa
ramos gal ir netrūksta, bet, deja, tik 
žodžiais.

Uždėkime ranką ant širdies ir pa
galvokime kokiais būtų tie žodžiai, 
kokiais būtų tie patvirtinimai ir ra
minimai, jei gimtosios Lietuvos lau
kus puoštų ne palinkę, nuo senatvės 
samanoti ir sutrūniję kryžiai, o naftos 
gręžimo bokštai? Jei mūsų paupių 
smėlynuose spindėtų ne akmenimis 
pavirtusios ašaros, o aukso trupiniai? 
Jei po mūsų pievų ir krūmynų velėna 
ilsėtųsi ne protėvių, ne didvyrių, ne 
kankinių kaulai, o akmens anglies 
sluoksniai?

Tikriausiai tada viso pasaulio spau
da nepamirštų kalbėti apie nuostabų, 
laisvę praradusį kraštą, išminčiai ra
šytų knygas ir prisimintų turtingus to 
krašto laukus; politikai varžytųsi vie
nas su kitu, įrodinėdami, jog to kraš
to tauta teisėtai trokšta laisvės.

Daugeliui mūsų kartos žmonių, gy
venančių svetur, atrodo, jog Tėvynės 
meilė nebėra moderni gyvenimo iš
raiška. Tačiau nepamirškime vienos 
gyvenimo tiesos: norint būti kitų ger
biamu, reikia sugebėti ir save patį 
gerbti. Ne egoistinė, perdėta ir išpūs
ta meilė gimtajam kraštui ir savajai 
tautai turi lydėti mūsų gyvenimo 
žingsnius, bet gilus nuoširdumas ir no
ras būti lygiu žmogumi laisvųjų žmo
nių tarpe. Turėti Tėvynę, kaip lašelį 
gintaro, reiškia turėti save patį, reiš
kia būti tokiu pačiu, kaip tas lašelis 
tyro gintaro.

Nesudarydami rimtos politinės jė
gos išeivijoje, negalėdami tiesiogiai 
paveikti savo kraštą, mes vis dėlto 
neturėtume nustoti optimizmo, netu
rėtume nuleisti rankas ir laukti galu
tinės mūsų krašto užmaršties. Išlikti 
lietuviais, išsaugoti savąją kalbą ir bui
tį, puoselėti savuosius papročius, sa
vąją kūrybą bei meną — štai garbinga 
visų užsienyje gyvenančių lietuvių už
duotis. Kaip dažnai sutinki svetur, ro
dos, ir išsilavinusius jaunesnės kartos 
žmones, kurie baisiai nustemba išgir
dę, jog Lietuvoje kalbama lietuviškai, 
o ne rusiškai, kad lietuvių kalba ne
santi slavų kalbų šaka. Kai kurie iš tų 
žmonių nutyla, išgirdę paaiškinimus 
apie mūsų tautą. Kiti gi nusisuka į 
Šalį netikėdami tuo, kas jiems pasako
jama. šie žmonės netiki todėl, jog jie 
nieko nežino aipie Lietuvą. Kai kas yra 
girdėjęs apie tautas, gyvenančias prie 
Baltijos jūros; girdėjęs, kad jos vadi
namos baltų tautomis. Tačiau jų nuo
mone baltai yra tik vokiečiai, kurie ži
loje senovėje paliko savąją teritoriją ir 
įsikūrė Baltijos pajūry.

štai čia ir pasidaro skaudu išgirdus 
tokius pokalbius. Ne tiek, kad jau
tiesi įžeistas, kad nemaloniai buvo pa
liestas tavo tautiškumas, bet kad jau 
taip esi pamirštas, jog, rodos, iki ta
vo Tėvynės, iki Nemuno krantų, yra 
ne keli šimtai ar tūkstančiai, bet šim
tai tūkstančių kilometrų!

O ar mes negalime didžiuotis savą
ja tauta, jos sena, labai sena kalba, 
kuri nedaug pasikeitusi išliko iki mū
sų dienų ir kuri daugiau nei kas kita 
pabrėžia mūsų, lietuvių, ištvermingu
mą, mūsų norą išsaugoti savąją kul
tūrą ir savuosius papročius?

Ir ar ne mūsų, lietuvių, šventa pa
reiga saugoti gimtąją kalbą, neduoti 
jai žūti kitų kalbų maišatyje, nesutep
ti jos kitais, lietuviams visai sveti
mais žodžiais ir išsireiškimais? Ar ne 
mūsų pareiga lyg didžiausią turtą sau
goti tai, kas tikrai mus daro skirtin
gais nuo kitų — lietuviškąją šneką, 
kuri pergyveno viską: ir priespaudą, ir

LIETUVIAI!
Lietuvos Nepriklausomybės 

mo 69 m. išvakarėse Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas ir Tau
tos Fondas sveikina lietuvius visame 
pasauly.

Visų pirma mūsų žvilgsnis krypsta 
į Sovietų Sąjungos okupuotą Lietuvą 
ir ten gyvenančius mūsų tautiečius, ne
šančius sunkią vergiją jau 47-ius me
tus.

Mūsų visų didžiausia pagarba ir pa
dėka Tėvynėje pagrindinių žmogaus 
teisių gynėjams, kalinamiems tolimo 
ištrėmimo lageriuose, psichiatrinėse 
ligoninėse ir kalėjimuose.

Visi gėrimės ir didžiuojamės ok. 
Lietuvos pogrindžio leidiniais — L.K. 
Bažnyčios Kronika, Aušra ir kt. ■— 
liudijančiais nepalaužiamą Tautos

atkūri- ryžtą išsaugoti savo kilniąsias dvasi-

draudimus, ir nenumalšinamas au
dras?

Įsivaizduokime valandėlei, kad ka
da nors, jei ne po metų, tai po kitų, 
jei ne mes patys — tai mūsų vaikai, 
jei ne jie — tai mūsų anūkai, aplan
kys laisvą Tėvynę. Ar nebus gėda 
jiems prisipažinti, kad nebemoka tos 
kalbos, kuria kalbėjo, dainavo, skun
dėsi, meldėsi mūsų tėvai ir protėviai? 
Ar nebus gėda prisipažinti, jog naudo
damiesi laisve, mes nesugebėjome iš
saugoti savo asmenybės ir virtome 
mums patiems ir mūsų kraštui sveti
mais žmonėmis?

Tegu tas, kuris šiandien dar netiki, 
kad nelengvas mūsų kelias išeivijoje, 
kad ir pamažu, bet vis dėlto veda į nu
tautėjimą, pasiklauso tautiečių kalbos, 
persunktos anglų, vokiečių ir prancū
zų išsireiškimais, mūsų ausiai ir šir
džiai svetimais skiemenimis!

Aš nekaltinu, kuriuos likimas priver
tė pasisavinti tas svetimybes, bet krei
piuosi į kiekvieną lietuvį, kad kiek
viena jų gyvenimo diena būtų tautinio 
susipratimo diena!

Jei kas nors kovą už lietuvybę, už 
mūsų tautos susipratimą, laiko tik 
tuščiais žodžiais, tegu ir nekalba apie 
prarastą nepriklausomybę, tegu neau
šina burnos tuščiais pažadais ir prie
saikomis, tegu nelaukia „stebuklų iš 
dangaus“, kurie grąžintų mums lais
vę. Tie, kurie atitrūko nuo tautos ka
mieno -— nepriklauso mūsų šeimai ir 
ne jiems skirta rūpintis tos šeimos li
kimu.

Mes, lietuviai išeiviai, gyvename 
kraštuose, kurie mus priglaudė, davė 
tokias pat teises, kaip ir jų žmonėms, 
sudarė galimybes dirbti, mokytis, la
vintis, naudotis visais tais vaisiais, ku
riuos išsikovoja laisvi kraštai. Būkime 
verti tų kraštų, kuriuose gyvename, 
būkime geri piliečiai, nes to reikalau
ja ne tik mūsų pareiga, mūsų dėkingu
mas, bet ir mūsų išdidumas. Parody
kime visam pasauliui, kad mes esame 
pilnateisiai ir supratingi žmonės, ku
rie sugeba gyventi kitų tautų draugė
je, bet nė valandėlei nepamirškime esą 
lietuviai. To reikalauja mūsų praeitis 
ir mūsų prigimtis. „Miško paukštis į 
mišką žiūri“ — sako sena lietuviška 
patarlė. Prisimindami šią paprastą 
tiesą, nuolatos stenkimės, jog mūsų 
žvilgsnis būtų nukreiptas į mūsų Tė-» 
vynę Lietuvą, jog mūsų mintys ir dar
bai būtų su ja surišti.

Susitelkime lietuviškon krūvon skai
tydami mūsų spaudą ir mūsų rašyto
jų knygas, remkime tą spaudą pagal 
mūsų išgales, neleiskime jai dingti už
marštyje. Susitelkime lietuviškon krū
von lankydami mūsų lietuviškuosius 
renginius, vakarus, minėjimus, lietu
viškos dainos ir muzikos koncertus. 
Tegu lietuviškas žodis, meilė Tėvynei, 
meilė gimtajai tautai visiems laikams 
lieka mūsų gyvenimo, mūsų veiklos ir 
mūsų kūrybos pagrindu! Susitelkime 
į dar didesnę lietuviškąją krūvą, kad 
mūsų Tėvynės sūnūs ir dukros susi
lydytų į dar kietesnį plieną, ir įveik
dami visus gyvenimo sunkumus, iš
liktų tauria ir neatskiriama mūsų tau
tos dalimi. Likime lietuviais, nes jais 
mes esame gimę!

G.Š.

1 nes vertybes.
VLIKas daro viską, kas įmanoma, 

ok. Lietuvos laisvės bylai ginti ir Tau
tos valstybinio suverenumo atstatymui 
priartinti. VLIKas ir toliau vykdo 
1944 m. vasario 16 atsišaukime VLi-
Ko pareikštą visiems geros valios be
tuviams kvietimą „nusiteikti tarpusa
vio bendradarbiavimo ir vieųybės dva
sia nelygstamoje kovoje dėl Lietuvos“. 
Šio pareiškimo siekimą ir toliau vyk
dykime.

VLIKas bendradarbiauja ir su pa
grindinėmis bendro likimo Baltijos 
tautų — latviais ir estais — organiza
cijomis. šio junginio darbo vaisiai bu
vo 1985 m. SSSR teismas Kopenha
goje ir Laisvės Ryžto Žygis Baltijos 
jūra ir Skandinavija ir pernai Vienoje 
(Austrijoje) demonstracija už Balti
jos tautų laisvę.

Visiems suprantama, kad VLIKo 
darbams reikia ne tik didelio žmonių 
ir grupuočių ryžto ir pasišventimo; 
reikia jiems ir finansinio pagrindo.

Lietuvos laisvinimo veiklai finan
suoti pagrindinis lėšų teikėjas yra 
Tautos Fondas. Jo nariai ir rėmėjai 
savo pinigine auka įgalina ELTA biu
letenių leidimą keliomis kalbomis, pa
remti radijo transliacijas į ok. Lietuvą, 
išlaikyti Informacijos įstaigą Washing
tone ir kitus VLIKo atliekamus dar
bus.

Dėkodami Tautos Fondo rėmėjams, 
prašome visus lietuvius, ypač vasario 
16-sios proga atsiminti Tautos Fondą 
savo dosnia parama. Kiekviena auka 
prisideda prie Lietuvos laisvės artėji
mo.

Su savo sveikinimais norime pakar
toti VLIKo 1944.11.16 deklaracijos 
Lietuvoje pirmąjį teiginį: „Lietuvių 
Tautos laisvė ir Lietuvos valstybės ne
priklausomybė yra Tautos egzistenci
jos ir jos visokeriopos gerovės būtino
ji sąlyga“, šio pareiškimo siekimą ir 
toliau vykdykime vieningai.

Vardan tos Lietuvos vienybė težy
di!

Prel. Jonas Balkūnas, P.A.
A.L.B. ir Tautos Fondo garbės 

pirmininkas
Dr. Kazys Bobelis 

VLIKo pirmininkas
Juozas Giedraitis

Tautos Fondo Valdybos pirmininkas

Sustiprinkime kovą!
Lietuvos Nepriklausomybės atsta

tymo šventės proga kviečiame laisvo
jo pasaulio lietuvius sustiprinti mūsų 
bendrą kovą už Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę, kurią sėkmingai veda 
visų kraštų Bendruomenės.

Kviečiame tautiečius gausiai daly
vauti Vasario 16 dienos minėjimuose 
ir su savo moraline bei materialine 
parama tą laisvės kovą tęsti ir Ben
druomenių atliekamus darbus remti.

Vytautas Kamantus
PLB valdybos pirmininkas

Algimantas S. Gečys
JAV LB Krašto valdybos pirmininkas

Algis Bacevičius
Kanados LB Krašto valdybos 

pirmininkas

ARKIVYSK. L. POVILONIS ROMOJE

Iš Lietuvos į Romą sausio 28 d. atvyko 
Lietuvos vyskupų konferencijos pirmi
ninkas, Kauno ir Vilkaviškio vyskupijų 
apaštalinis administratorius arkivysku
pas Liudas Povilonis, lydimas Jėzno kle
bono kunigo Broniaus Bulikos. Romos 
aerodrome svečius pasitiko Bažnyčios 
viešųjų reikalų Tarybos atstovas kun. 
John Bukovsky ir būrelis Romos lietu
vių kunigų..

1
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JIS SAVO TREMTI ĮPRASMINO r*
KELIOS MINTYS PRIE ANTANO MACEINOS KAPO

IR TU, ar jau ir tu
Su jais visais kartu:
Su nerimu, su seserim kančia.
Su rūpestingu ilgesiu — į čia, 
Į mus tu .kelią suradai, 
Tu, manu pirmas peleninis gruode?

A. J a s m a n t a s

Sausio 27, savo 79-jo gimtadienio an
goje, Miunsterio mieste, Vakarų Vokieti
joje, po ilgos ir sunkios ligos, mirė filo
sofas ir rašytojas Antanas Maceina. Dar 
per anksti ir per sunku įvertinti, kokio 
dvasios milžino netekome. Perdaug arti 
jo stovėjome, todėl jo didybės nematėme. 
Jo asmenį ir darbus tinkamai įvertins tik 
tie, kurie laikui bėgant galės jį pamatyti 
iš deramo nuotolio, kaip akiratyje išniru
sį didingo kalno siluetą.

Velionis gimė 1908 sausio 27 Bagrėnų 
kaime, Ašmintos valsčiuje, Marijampolės 
apskrityje. Mokėsi Prienų Žiburio gimna
zijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje, 
Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos- 
filosofijos fakultete, filosofijos ir peda
gogikos studijas gilino Lėvene, Freibure, 
Strasbūre, Briuselyje. 1934 metais apgy
nęs disertaciją apie tautinį auklėjimą ga
vo filosofijos daktaro laipsnį, 1935-tais 
parašė habilitacijos darbą apie ugdomąjį 
veikimą. 1935-40 metais buvo VDU Teolo
gijos-filosofijos fakulteto privatdocentas, 
1942-43 Filosofijos fakulteto dekanas. 
Dėstė filosofiją Freiburo universitete 
1956-59 ir Miunsterio universitete 1959- 
70, ligi išėjo pensijon.

Labai anksti pamėgo spaudą ir su ja 
iki mirties nesiskyrė. Dar būdamas stu
dentas išvertė kelias vengrų jaunimo ra
šytojo Tihamer Totho knygas, vadovavo 
studentų ateitininkų meno draugijai 
Šatrija, 1930-31 redagavo žurnalų Ateitis, 
buvo populiaraus katalikų dienraščio XX 
Amžius steigėjas ir redakcijos narys. 
Daug rašė nepriklausomos Lietuvos ir 
užsienio lietuvių periodinėje spaudoje, ta
čiau publicistika neužgožė jo gilios filoso
finės minties, kuri originaliai ir produk
tyviai reiškėsi gausiomis studijomis ir 
veikalais.

Antanas Maceina visų pirma buvo fi
losofas, ir tuo žodžiu galėtų būti viskas 
pasakyta, jei pridėsime, kad buvo iki 
kaulo smegenų krikščionis filosofas. Tai 
jaučiama visuose jo raštuose. Keletą me
tų kunigų seminarijoje jis ne šiaip sau 
praleido. Kunigu netapo ir teologu savęs 
nelaikė, tačiau teologijos ir Bažnyčios 
klausimai jį visuomet jaudino, kaitino jo 
augustiniškai neramią širdį, netgi vėliau
siuose raštuose tiesiog viršų ėmė. Tačiau 
ir teologiškus klausimus jis nagrinėjo sa
vitu filosofo žvilgsniu. Krikščionis filoso-

KAILINIO MEMUARAI II-JI DALIS
M

10
RUZAJEVKOS KALĖJIME

Auštant traukinys jau buvo Mordo
vijos sostinėje Saranske. Netrukus pa
siekėme ir Ruzajevką. Geležinkelio 
stotyje visus kalinius susodino į voro- 
nokus ir vežė Į tolokai nuo miesto es
antį Ruzajevkos kalėjimą, čia, rūpes
tingai iškratę, išdavė tik čiužinius (pa
talynės nedavė) ir suvarė į kameras. 
Kamerose nebuvo lovų, o tik ištisiniai 
dviejų aukštų narai.

Prisiminė B. Pranskaus-Želionio ei
lės:

Duonos kąsniai, juodos kruopos 
avižinės.

Narų lentos, durų spynos 
geležinės.

Šaltos sienos, dienos purvinos, 
vienodos —

Gyvas supelysi, rodos.

O krūtine! Tu vėl kovai sutvirtėji.
Mes — eiliniai surakinti prometėjai. 
Mes vis nešime į laivą kaitrią ugnį. 
Nors iš požemių, bedugnių.

(Į ateitį šviesią, 1959, p.30).

Turbūt dėl to, kad šis kalėjimas pa
statytas laukuose, arti nėra gyvenamų
jų namų, todėl languose nėra antvožų 
ir pro langus patenka saulės šviesa, 
matosi mažas dangaus lopinėlis, pyli
mas bei aukštos tvoros. Saulės šviesa 
mus labai džiugindavo: ir melstis bu
vo lengviau, ir nuotaika buvo geresnė. 
Nei Vilniaus saugumo kalėjime, nei 
Pskovo, Jaroslavlio bei Gorkio kalėji
muose saulė į kameras nepatekdavo. 
Kaip liūdna, kad kaliniams neleidžia
ma džiaugtis net saulės šviesa!..

Ruzajevkos kalėjime visai neatsi- 
žvelgdvo į kalinių skaičių, — ryte duo
davo po pilną baką (apie pusantro ki

fas Antanas Maceina buvo ir kituose sa
vo raštuose, nagrinėdamas pedagogikos, 
sociologijos ar politikos problemas.

Juozas Girnius yra teisingai pastebėjęs, 
kad Maceinos kūrybos filosofijos proble
mos neatsiejamai lydomos su teologo 

žvilgsniu, sąvokų išraiška su poeto intui- nevykęs ar abejotinas bebūtų „nepasaulė-
cija, teoriniai sprendimai su visuomenės 
reformatoriaus aistra. Maceina visą gy
venimą išlaikė gilią pagarbą savo moky
tojui filosofui Stasiui Šalkauskiui, bet sa
vo temperamentu ir filosofavimo stiliu
mi nuo jo labai skyrėsi. Maceinos visiš
kai nedomino abstrakčios sąvokos, sausi 
samprotavimai. Jis buvo jautrus vaiz
duotę uždegantiems palyginimams, kon
krečioms situacijoms, iš jų kylantiems pa- 
dirginimams, egzistencinei tikrovei, kurią 
jis norėjo perskrosti mintimi ir išreikšti 
užburiančiai įtaigiu žodžiu. Sistema jo 
nedomino, jos nekūrė, jos ir nepaliko. 
Skyrė daug dėmesio minties ir žodžio 
aiškumui bei įtaigumui, nes buvo ir poe
tas. Poeto nuojauta jam ypač praversda
vo interpretuojant kitų veikalus (Didysis 
inkvizitorius, Jobo drama, Saulės giesmė, 
Niekšybės paslaptis).

Visuomenės ir politikos klausimais ra
šydamas Maceina turėjo dovaną dalykus 
giliai užgriebti ir juos taip aktualiai tarsi 
savaime suprantamus išdėstyti, kad re
tas kas galėdavo likti abejingas. Tokie 
buvo jo dar nepriklausomoje Lietuvoje 
pasirodę visuomeniškos kritikos veikalai 
Socialinis teisingumas ir Buržuazijos 
žlugimas, užsienyje —- pilnutinės demo
kratijos, kitaip dar „nepasaulėžiūrine“ 
politika vadinamos, siūlymas. Būdinga ir 
tiesiog paradoksiška, kad jo mintys kėlė

biro) arbatos. Tiesa, arbata — tai 
murzinas vanduo.

Maistas Ruzajevkos kalėjime geres
nis, negu Pskovo ar Jaroslavlio kalė
jimuose, bet prastesnis, negu Gorkio 
kalėjime.

Kameroje pasivaikščioti beveik ne
galima, nes maža vietos. Kamera la
bai ilga, vienoje pusėje per visą kam
barį dviejų aukštų mediniai gultai, o 
viduryje įbetonuotas stalas ir iš abie
jų pusių įbetonuoti suolai. Praėjimai 
yra labai siauri, todėl kaliniams visą

Vladas Lapienis

laiką tenka gulėti ar sėdėti ant narų. 
Tualetas nuo gyvenamosios patalpos 
neizoliuotas...

šiame kalėjime teko išbūti savaitę 
laiko.

Iš Ruzajevkos į Potmą mus vežė ne 
naktį, kaip iki šiol, bet dieną.

POTMOS KALĖJIME
Išlipus iš voronokų, dar nemažą ke

lio gabalą teko eiti aptvertu spygliuo
tomis vielomis taku iki kalėjimo var
tų.

Šiame kalėjime tvarka prasta. Kalė
jimas nešvarus, gultuose pilna blakių. 
Administracijai, matyti, negaila ..liau
dies priešų“ — tegul pasikankina. 
Naktį blakės neduoda miegoti— geria 
kalinių kraują, kurio pas juos ir taip 
maža. Pasivaikščioti išvesdavo į mažą 
kiemą, prie pat tualeto, todėl oras la
bai dvokdavo, nesinorėdavo nė pasi
vaikščioti. Kameros langas, kaip ir ki
tuose Rusijos kalėjimuose, kuriuose 
man toko būti (išskyrus Ruzajevkos), 
buvo su antvožu, todėl saulės spindu

didžiausią opoziciją ten, kur mažiausiai 
būtų turėjusios sulaukti pasipriešinimo. 
Dėl to jam kartais būdavo metamas net 
„skaldytojo“ kaltinimas. Kaip dažnai ne
susipratimuose. kaltininkų nereikia ieš
koti tik vienoje pusėje. Ir vis tiek koks 

žiūrinės" politikos terminas, jos dar lau
kia ateitis, ypač tada, kai vėl Lietuvoje 
bus lemta skleistis demokratijai. Macei- 
niškasis pilnutinės demokratijos suprati
mas remiasi nuosekliu asmens pirmumo 
teigimu prieš kapitalą ir kolektyvą valsty
bės, ūkio, visuomenės ir kultūros srityse.

Be grynai filosofinių raštų — Kultūros 
filosofijos įvadas, Religijos filosofija, 
Filosofijos kilmė ir prasmė — pažymėti
ni Maceinos mąstymai ir atsiliepimai į 
Bažnyčios sunūdieninimo klausimą, kurį 
ypač suaktualino Antrasis Vatikano susi
rinkimas. Tai įspūdinga eilė veikalų, ku
rie rodo gilų autoriaus sentire cum Eccle- 
sia: Didieji dabarties klausimai, Bažny
čia ir pasaulis, Krikščionis pasaulyje, 
Asmuo ir istorija, Dievas ir laisvė, Išlais
vinimo teologija ir dar tik spausdinamas 
paskutinis velionio veikalėlis, skiriamas 
Lietuvos krikšto jubiliejui — Orą et la- 
bora.

Kam patinka ar ne, bet Antanas Macei
na yra ir pasiliks vienas žymiausių šio 
šimtmečio Lietuvos mąstytojų. Neištrina
mi jo pėdsakai publicistikoje, poezijoje, 
visuomeninėje katalikų veikloje. Gal ir 
netiktų jam visuomenės veikėjo vardas, 
ypač vėlesniais dešimtmečiais, kai vedė 
savotišką atsiskyrėlio gyvenimą, atsida
vęs rašymui ir griežtai prižiūrėdamas jau 
nuo seno nestiprią sveikatą. Tačiau jis

liai neįeidavo. Vienas prižiūrėtojas 
mordvinas kalinius labai bardavo ir 
keikdavo pačiais negražiausiais žo
džiais.

Mitome kruopomis ir labai sūriomis 
kilkėmis.

Potmos kalėjime jau sutikau politi
nių kalinių. Jų buvo net iš Lietuvos. 
Su jais teko gyventi net toje pačioje 
kameroje. Jie dainuodavo:

Gal kalėjime numirsiu, 
O gal lageriuos tenai — 
Bet gyvuosius kova mūsų 
Ves į pergalę tikrai!
Prižiūrėtojas pasakojo, kad Mordo

vijos autonominėje respublikoje gyve
na apie milijoną gyventojų, o jos teri
toriją sudaro apie 26 tūkst. kvadr. ki
lometrų. Jis sakė, kad Mordovijoje 
yra daugiau kaip dvidešimt konclage- 
rių (kalinių kolonijų) įvairiausių rū
šių, pradedant bendruoju režimu ir 
baigiant katorginiais režimais (vadina
mais speclageriais). O kur dar Sarans- 
ko, Ruzajevkos, Potmos kalėjimai. 
Aš buvau 19-ame konclageryje, Les- 
noj gyvenvietėje.

Lietuvoje dabar taip pat daug dau
giau yra valgančių valdiškų duonų, 
negu prieš karą. Tai Lukiškių, Šiaulių 
kalėjimai, Vilniaus, Alytaus, Kapsu
ko griežtojo režimo konclageriai, Pa
nevėžio moterų konclageris, Pravie
niškių konclageris, kuriame yra ben
drojo, sustiprinto režimo zonos, o taip 
pat alkoholikams zonos (administra
cijos darbuotojai pasakojo, kad šiuo 
metu vien tik Pravieniškių konclage- 
riuose yra daugiau, negu 5 tūkst. kali
nių). O kiek yra už grotų, už spygliuo
tų užtvarų nepilnamečių Vilniaus, 
Čiobiškio. Veličionių (už Naujos Vil
nios) ir kitose kolonijose. O kur dar 
spec, profesinės technikos mokyklos. 

iki mirties domėjosi viskuo, kas vyko 
tėvynėje ir išeivijoje, ne kartą energingai 
ir iškalbingai reaguodamas viešais ir pri
vačiais laiškais. Savo metu, dar nepri
klausomoje Lietuvoje, Maceina buvo Lie
tuvių krikščionių darbininkų sąjungos 
valdybos narys. Tik visuomeniškas ir 
tautiškas 'įsipareigojimas atlikti pilietinę 
pareigą vertė jį du kartus trauktis iš Lie
tuvos — 1940 ir 1944 metais. Pirmosios 
tremties metais Berlyne 1940 Maceina 
dalyvavo Lietuvių aktyvistų fronto stei
gime. Vokiečių okupacijos metais jis bu
vo naujo rezistencinio sąjūdžio Lietuvių 
frontas dvasinis įkvėpėjas. Nuo jaunys
tės reiškėsi Ateitininkų sąjūdyje, buvo 
Federacijos tarybos pirmininkas, ėjęs ir 
Federacijos vado pareigas. Pagaliau ir 
Vakarų Europos lietuviškųjų studijų sa
vaitės, kasmet rengiamos nuo 1954 metų, 
buvo jo įkvėptos ir liudija, kad jis buvo 
ne tik visuomeninės minties, bet ir vi
suomeninio darbo žmogus, tiesa, ne para
dinis, bet veiksmingas.

Filosofo Maceinos visuomeniškumą aiš
kiausiai liudija jo nuolatinis rūpestis iš
laikyti gyvą lietuviškosios rezistencijos 
mintį. Įspūdingas buvo jo tarsi pranašo 
raginimas priešintis tremties dvasiai. Jis 
ragino mus būti krikščioniškos dvasios 
tremtiniais, paversti tremtį liudijimu, tap
ti pasaulio sąžine, keleivinę tremtinio bū
seną prisiimti kaip savo pašaukimą. Dai- 
rymąsi atgal pakeisti žvilgiu priekin, 
laukimą veikimu, delsimą kūryba, išsivež
tųjų vertybių konservavimą nauju kūry
biniu entuziazmu.

1958-tais metais, kai išeivija minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo ke
turiasdešimtąsias metines, Maceina kėlė 
uždavinį suvokti kultūros reikšmingumą 
kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, ragindamas apsispręsti eiti ne tik 
politikos, bet ir kultūros keliu. Maceina 
rašė: „Mums reikia nugalėti iš Lietuvos 
atsineštą kultūros idealo stoką ir prieš 
bolševikų kuriamą materialistinę bei ko- 
lektyvistinę kultūrą pastatyti krikščio
niškai humanistinę kultūrą kaip laisvės ir 
asmens pirmenybės nešėją. Jeigu tai 
įstengsime ir tokių vertybių sukursime, 
mūsų gyvenimas bus įprasmintas, ir mes 
neveltui būsime palikę savąją žemę".

Išliekamais kūrybos darbais velionis 
Antanas Maceina savo buvimą užsienyje 
pateisino ir įprasmino. J. Vidzgiris
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arba spc. vidurinės mokyklos (Juodši
liuose ir kt.), kur mokiniai gyvena be
veik kalinių režime, valgo valdišką 
duoną...

Užsienio duomenimis šiuo metu 
Tarybų Sąjungoje kalėjimuose ir la
geriuose yra keturi milijonai kalinių, 
iš jų apie 10 tūkst. politinių. O kur 
dar nepilnamečiai, paaugliai...

Būnant Potmos kalėjime, beveik 
kiekvieną dieną girdėdavosi pro langą, 
kaip šaukdavo pavardėmis atvarytuo
sius etapu kalinius, ar
ba rikiuodavo išvežimui į kitus kalė
jimus ar konclagerius.

Lietuvos TSR Pataisos darbų ko
dekso 18 str. pasakyta: „Izoliuoti nuo 
kitų nuteistųjų, taip pat atskirai laiko
mi: nuteistieji už itin pavojingus val
stybinius nusikaltimus“. Tačiau nei 
konvojininkai, nei kalėjimų adminis
tracijos šių įstatymų visai nepaiso 
juos ignoruoja, nes kalėjimuose, trau
kiniuose mane vežė ir laikė drauge su 
kriminaliniais kaliniais.

Bendrai, kriminaliniai kaliniai ma
nęs neskriaudė. Jie tik dažnai prašy
davo maisto, nes buvo gerokai išalkę. 
Savo maistu dalindavausi su jais. Ne
suprantu. kodėl taip prastai maitina 
kalinius? Juk jie, būdami sotesni, ge
riau dirbtų, būtų atsparesni ligoms, 
mažiau mirtų nelaisvėje, mažiau grįž
tų į laisvę suluošintų žmonių. Krimi
naliniai kaliniai irgi keiksnoja tokią 
santvarką, kuri įstūmė juos į tokį var
gą, kančias, paskatino eiti klystkeliais.

Vilniaus saugumo kalėjimo prižiū
rėtojai mane tikino, kad, patekęs į la
gerį, aš atsigausiąs, sveikata ir savi
jauta pagerėsianti. Tačiau čia atvykus 
paaiškėjo, kad jie sakė netiesą, čia su
darytos tokios gyvenimo sąlygos, kad 
sveikata gali tik pablogėti, bet ne pa
gerėti.

(Bus daugiau)

jis 
metais pakeltas į dekanus ir c*

.'ii
..........................pai

, . Jia sunkią masL

A.A. Dek. V. Sarti
Gimė 1922 metais gegužės 5 dienąj 

niūkų kaime, Dūkšto valse., ūkinį Į 
šeimoje, pirmas berniukas iš keturių,ja 
kų. Vienas brolis ir dvi seserys gyįe 
Lietuvoje. Mokslą pradėjo pradžios aj 
kykloje ir vėliau tęsė Vytauto Did^e 
Gimnazijoj Vilniuje. fes

Nuo 1942 metų iki 1944 lankė 
seminariją Kaune ir Vilniuje. 1944 bįu( 
mas jaunas klierikas, artėjant froL. 
pasirinko pabėgėlio ir vargo kelią. ja! 
buvo pirmutinis klierikas, kuris pasL] 
kunigų seminariją Eichstaete, Bavarijoj 

1946 metais birželio 21 dieną vysb < 
dr. Michel buvo įšventintas į kuniguųe]

Kaip jaunas vikaras paskirtas į 
gėlių stovyklą Spakenberge. Po to gr^£ 
pakeltas kapelionu pabėgėlių ir emig^aj 
jos stovykloj Bremen Grohn.

1951
skirtas Dvasos vadu Hamburge ir apLt 
k«se- L

1955 metais dekanas Šarka, prie 
burg-Bergedorf, turėjo sunkią mali,a 
katastrofą, laimingai pasveiko, nors L 
kos iki mirties negalėjo kaip reikia L, 
a,U. £

1977 atidarė savo biurą Holzdamnu. 
pradėjo darbą Šiaurės Vokietija 
išsklaidytiems lietuviams — nuo Fl^ 
bungo iki Goettingeno ir Lauenburgo^ 
Bremeno ir toliau.

1985 metais dekanas V. Šarka tuį 
daug sunkių operacijų. 1986 metais f 
šventė savo 40 metų jubiliejų Hambiful

Dekanas šarka nebuvo vien tik f11 
sios vadas, bet iir didelis patriotas lilu' 
vis. Daugelį metų jis buvo Vokietijos F® 
tuvių Taryboj. Kaip Krašto Valdyac 
Įgaliotinis jis gynė lietuvių reikalus/05

Lietuviai prarado gynėją, kurio nij311’ 
gal nepakeis. , 0

Jo gyvenimas ir jo darbai buvo s)Pa< 
Dievui, artimui ir tėvynei, niekada Į**3 
kreilpė dėmesį į save ir savo sveikatą.lev 
buvo tiesus lietuviškų reikalų gynėja50!
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LIETUVOS KRIKŠTO 600 METįi->< 
JUBILIEJAUS IŠKILMĖS ROMOJlU

ĮVYKS TĄ PAČIĄ DIENĄ KAIfTik 
LIETUVOJE: 1987 METŲ 

BIRŽELIO 28 D.
Popiežius Jonas Paulius II nori,

Lietuvos KrikSto (šešių šimtų metų |int 
biliejus Romoje būtų iškilmingai miniįres 
tą pačią dieną kaip Lietuvoje, tai pia 
1987 metų birželio 28 d. šį Šv. Tėvo Be 
tarimą paskelbė Vatikano valstybės deri 
retoriatas. Sujungti ta pačią datą abirlai 
kilmingus minėjimus — Lietuvoje ir»— 
moję — buvo apsispręsta po to, kai Į 
aiškėjo, kad į Romoje rengiamas jubt 
jines iškilmes iš Lietuvos vis tiek niek 
nebus leidžiama vykti. Nesant vilties1 
laukti iš Lietuvos delegacijų, lieka dvi 
nė maldos vienybė, šventojo Tėvo įsitj g 
nimu, dvasinė visuotinės Bažnyčios fgiu 
nybė su Lietuvos katalikų bendruonjsyt: 
galės būti stipriau išreikšta, jei jubilietn 
nės iškilmės vyks tą pačią dieną Lietiietn 
sostinėje Vilniuje ir krikščionybės šilkai 
je Romoje. 2E7

DR. A. STATKEVIČIUS LAIKOMA"1^ 
PSICHIATRINĖJE KLINIKOJE ma

Tarptautinės Amnestijos Organizaci 2 
biuletenis, spalio mėnesio numeryje, ipra 
žinės belaisvių sąrašuose išskirtinai įlnt( 
mini Lietuvos Helsinkio grupės narį naz 
Algirdą Statkevičių. 63-jų metų amžipro 
dr. Algirdas Statkevičius nuo 1980 n»po 
yra įkalintas psichiatrinėje klinikojeJpor 
Algirdas Statkevičius, rašo Amnesty'b™ 
ternational biuletenis, buvo įkalintas vtvo 
už tai, kad taikiu būdu pasinaudojo kiU°j 
vieno asmens teise išreikšti savo įsiti^aL 
nimus. Dr. Algirdas Statkevičius psicK ® 
trinėje yra kalinamas jau antrą kainea 
Pusantrų metų jis iškalėjo už trijų sotpas 
tinei vyriausybei nepriimtinų mokslisar 
studijų rankraštį. 1951-56 metais, priikla

St T1 na Amnesty International biuletenis,1 
Statkevičius buvo kalinamas Sibire. 
informacijų, Amnesty International tzerr 
letenis pateikia dr. Algirdo StatkevičiiSve 
nuotrauką. a*®-
------------------------------------------------------------- i sier

VAKARUS IŠ LIETUVOS PASIEK P
„AUŠROS“ 52 NUMERIS liet 

Lietuvių Informacijos Centras $ diei 
Yorke praneša, kad Vakarus yra pasiekė 
naujas Lietuvos pogrindžio leidiiį isto 
„Aušra“ 52-ras numeris. Leidinio turi! dar. 
je yra tokios antraštės: Tik Kristaus 1 Vali 
rodytu keliu; Lietuvos tikinčiųjų sVac 
šaukimas; eilėraštis „Meilės ateitis“;1 skii 
lėraštis 60-tajam Balio Gajausko gini rėki 
dieniui „Su laisvės ir tiesos dvasia“; e’Mei 
raštis atsisveikinant su kunigu Jufsuti 
Zdebskiu „Tu dar sugrįši“; Kun. Amt'na 
ziejus Jakavonis — gimimo šimtųjų f A 
tinių proga; Tarybinio kalinio Vlado 1 kėje 
pienio memuarai — tęsinys. Juk

„Aušros" 52-ras numeris yra išėjęs F! sluc 
ėjusių metų vasario mėnesį, apima 31 Paž; 
puslapį. kai

2



!8j 1987 m. vasario 12 d. Nr. 7 (1842) EUROPOS LIETUVIS

^Dr. Jonas Basanavičius (1851-1927 m.)
I, •

J. KOKŠTAS

nii šiemet sukanka 60 m. nuo Lietuvos pat-

iži

1 i pareito dr. Jono Basanavičiaus mirties. 
W( Neminėsiu jo nuopelnų mūsų tautai ir val-
■ i stybei, kadangi, paėmus, pvz., į rankas Pr.

Čepėno „Naujųjų laikų Lietuvos istoriją", 
jis minimas dviejuose leidiniuose per 60

U!Ukartų„ jo visuomeninė ir mokslinė veikla 
bėfeuglaustai aprašyta LE penkiuose psl. ir 
°Mt.t. Tačiau patriarcho mirties dieną — va-
■ Isario 16-tąją — mėginsiu nors mintimis 
tsHipersikelti į gimtąjį Vilniaus miestą, į ne- 
’^trūpestingas vaikystės ir jaunystės dienas. 
5M Šalta buvo 1927 m. žiemužė. Nors dar 
ls lnelankiau mokyklos, tačiau, gerai atsime- 
pa 
r ei

pinus. Ir Vilniaus vaivadijos policija ne
vaikė Rasų kapinėse minios, giedant Lie
tuvos himną.

Dr. J. Basanavičius palaidotas priešais 
Rasų kapinių koplyčią. Kiekvienais me
tais, Vėlinių dieną, prie patriarcho kapo 
uniformuoti Vilniaus lietuviai skautai sto
vėjo garbės sargyboje. Vėlinių dieną Vil

1!lnu, kad tėvas dažnai likdavo namuose.
! Mat, lenkams atleidus tėvą iš miesto savi- 

=r" valdybės tiltų taisymo prižiūrėtojo darbo, 
jis perėjo ;į namų statybos verslą, žiemą 
nuomodamas tarp Kūdrų ir Subačiaus g- 
vių tris prūdus. Samdydavo vežikus ir 
darbininkus, kurie pjovė metro ilgio sta
čiakampius ledo gabalus. Juos tėvas pri
statydavo „Šopeno“, „Lipskio“ (Lipskis ■— 
žydų tautybės, vedęs stačiatikę) alaus da
rykloms, ligoninėms, mėsinėms. Kaip mi
nėjau, 1927 m. žiema buvo šalta. Darbi
ninkams traukiant pjūklus vandenyje, jie 
tuoj pat įšaldavo 
ir darbas tokiom 
manomas.

Vasario 16-sios 
buvo rengiamas tą pačią dieną) visuomet 
sutraukdavo beveik visus Vilniaus lietu
vius, grupę Vilniiaus gudų, kurie, po Lie
tuvos himno, giedodavo taip pat ir savo. 
Neatsimenu, kur 1927 m. minėjimas vyko, 
tačiau gerai atsimenu, kad 9-toji Lietu
vos nepriklausomybės minėjimo sukaktis 
buvo nutraukta dėl didelio Lietuvos pat
rioto dr. Jono Basanavičiaus mirties. Tai 
padaryta gedulo ženklan. O aš taip lau
kiau meninės programos! Deja, einant su 
tėvais į namus, iš sesers pokalbio su tėvu 
supratau, kad mirė žymus lietuvis.

s Nors jau buvau 6 m., tačiau tik sesuo 
ggtsu motina dalyvavo dr. J. Basanavičiaus 
lŲ j laidotuvėse. Su tėvu likau namuose, nes 
ijri tą dieną net tvoros traškėjo nuo šalčio! 
(P j Tik vėlokai, po pietų, sušalusi grįžo moti

na ir sesuo. Pasakojimui nebuvo galo: mi
nia žmonių, atstovai net iš nepriklauso- 

1 mos Lietuvos, daug vainikų. Einant gedu
lingai eisenai net ir žydai nuimdavo kepu- 

lin res, kadangi dr. J. Basanavičius buvo ger
biamas ir mylimas visų tikrų vilniečių. 
Be abejo, laidotuvės buvo kartu tautinė
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siaurame ledo take. Tad 
šaltom dienom buvo neį-

minėjimas (Vilniuje jis

s demonstracija musų sostinėje, kadangi
tu daugumas vainikų turėjo trispalvius kas

niaus lietuviai aplankydavo 1920 m. ko
voje už Vilnių žuvusių lietuvių karių ka
pus, dr. J. Basanavičiaus, P. Vileišio, K. 
Čiurlionio ir kt., sugiedodami „Viešpaties 
Angelas“ ir Lietuvos himną. Labai daž
nai, ypač vaivados Bocianskio laikais, len 
kų policija išvaikydavo susirinkusius lie
tuvius.

Dr. Jono Basanavičiaus laidotuves savo 
leidinyje atžymi Suvalkijos sūnus, Var
šuvos u-to prof. Bronislavas Makauskas 
„Litwini w Polsce 1920-1939“ (Lietuviai 
Lenkijoje 1920-1939, Valstybinė Mokslo 
Leidykla, Varšuva 1986).

Jis rašo: „1927 m. vasario mėn. 16 d. 
Vilniuje mirė lietuviškos tautinės veiklos 
didelis veikėjas Jonas Basanavičius, šį 
momentą nutarta išnaudoti, paskubinant 
jau nuo pradžios 1927 m. vedamus lietu- 
vių-lenkų pasitarimus. Lenkiška spauda, 
o ypač vilniškė, plačiai informavo lenkų 
visuomenę apie velionį, iškeldama jo 
nuopelnus lietuvių tautai bei velionio vie
tą ir rolę lietuvių mažumos Vilniaus 
krašto gyvenime. Atidaryta iki šiol stan-

S&aityto-ju taikliai
Ivsl PO PIETŲ KRYŽIUMI
at* Sidnėjus. Mes skaitome save privile-
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giuotais sykį j savaitę gaudami pasiklau
syti lietuviškos programos, duodamos per 
etninio radijo stotlį 2EA. Tai stotis skirta 
etninių grupių, kurių Australijoje pris- 
kaitoma apie šešiasdešimt, reikalams. 
2EA stotis išlaikoma valdžios, jos skiria
mų ir apmokamų pareigūnų aptarnauja
ma.
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2EA vadovybė, nuo savo egzistencijos 
pradžios, tarnautojus skyrė pagal savo 
interesus. Įsigalėjus rytietiškam perso
nažui vadovybėje, vedė „sovietizacijos“ 
programą. Bendruomenių pastangomis, 
po ilgos kovos pasiekta laimėjimo. Prieš 
porą metų pradėta atsižvelgti į tautinių 
bendruomenių reikalavimus, kurioms bu
vo skiriamos tos programos. Tuo pasinau
dojo ir lietuviai. Pagaliau gavo pagei
daujamus asmenis valandėlei vesti.

Rekomenduoti žmonės bendruomenės 
neapvylė. „Lietuviais esame mes gimę", 
pasklido radijo bangomis. Rugsėjo 8, Va
sario 16, Lietuvos kunigaikščių ir nepri
klausomybės kovų didvyrių vardai nu
statė einamąją programą, žadino atbun
kančius jausmus toli nuo tėvynės, pietų 
žemyne gyvenančių. Lietuvių tautinių 
švenčių minėjimai ir istoriniai įvykiai 
atėjo į lietuviškus namus, kitaip ne vi
siems pasiekiami.

Praėjo metai, įpusėjo antri. Apsipratę, 
lietuviškas transliacijas ėmėm kaip kas
dienę duoną (savaitinę). Ir štai pasitrau
kė koordinatorė Genovaitė Kazokienė ir

Per anksti vertinti, daryti išvadas, bet 
pirmoji programa klausytojus apvylė. 
Laukiamos naujovės nebuvo. Ir vėl buvu
sios koordinatorės įvestas trafaretas, kar
tojimas tų pačių garsų, galima sakyt, tų 
pačių sakinių, skaitymas žinių iš dauge
lio gaunamos periodinės lietuviškos spau
dos.

Agnė Meiliūnienė inteligentiška, sveikų 
tautinių įsitikinimų ir kūrybingų siekių, 
neeilinė, talentinga aktorė teatro pasta
tymuose, ginkluota proistorės žinojimu, 
jautri dabartinėms problemoms. Tikėtina, 
klausytojų neapvils. Linkime jai geriau
sios sėkmės. Ava Saudargienė
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istorinių įvykių pasakotoja Ava Sau- 
dargienė. Nutilo bendradarbių Rūtos Ka
valiauskaitės ir Jūratės Reizgytės balsai. 
Vadovavimą perėmė 2EA vadovybės pa
skirta, lietuvių bendruomenės vadovybės 
rekomenduota, nauja koordinatorė Agnė 
Meiliūnienė. Jei talkininkauti ir toliau

uo sutiko nenuilstama žinių skaitytoja Aldo- 
ibi na Jablonskienė.

n Atkutę klausytojai laukė naujovės, ti- 
I kėjosi sensacijos iš naujos koordinatorės.

Juk lietuviškas priežodis sako: Nauja 
pi šluota gražiai šluoja. Taip, naujas žodis 

IV pažadins prisnūdusius subtropikiniame 
karštyje.

VISI KARTU NOTTTNGIIAME
Su malonumu „Europos Lietuvyje“ 

skaitėme apie gražiai pasisekusį DBLS 
Tarybos suvažiavimą sausio 10 d. Not- 
tinighame. Atrodo, kad visi buvo paten
kinti., visi turėjo progos išreikšti savo 
nuomones, pasitarti.

Iš 58 atstovų suvažiavime dalyvavo 30, 
taigi tik truputėlį daugiau kaip pusė (!) 
pakviestų. Tiems, kurie ten negalėjo bū
ti, klausimas kilo, kodėl toks suvažiavi
mas buvo padarytas sausio pradžioje, kai 
oras yra blogiausias, dienos trumpiau
sios? šiaurės Anglijos lietuvių atstovų ja
me nebuvo, bet ir mes šiaurėje turime 
reikalų ir nuomonių su kuriomis norėtu
mėme su. kitais pasidalyti. Nepamirški
me, kad šiaurėje, Škotiją įskaitant, yra 
trys lietuvių klubai, trys gražūs lietuvių 
centrai, keli Sąjungos skyriai ir organi
zacijos, kurie taip pat stengiasi lietuvy
bę Anglijoje išlaikyti. Argi mūsų garbin
gi vadai ateityje negalėtų tokius suvažia
vimus padoresniu metų laiku, ne pačia
me žiemos viduryje, padaryti?

Nesinorėtų tikėti kad mūsų garbinga 
valdžia su šiauriečiais susitikti nebenorė
tų. Taigi tegul kitas toks Anglijos lietu
vių atstovų susirinkimas įvyksta geresniu 
laiku — be trijų žiemos mėnesių, dar yra 
likę devyni mėnesiai, per kuriuos pana
šius suvažiavimus būtų galima suorgani
zuoti ir 'į kuriuos ir mes, iš šiaurės, gal
būt galėtumėm atsilankyti.

Henrikas Vaineikis

driai iš abiejų pusių blokuota Lietuvos- 
Lenkijos siena, leidžiant iš Kauno atvyk
ti gausiems lietuviškų organizacijų at
stovams. Delegacijos sąstate buvo artimi 
dr. J. Basanavičiaus žmonės, tikrovėje 
vaidinantieji svarbią rolę Lietuvos vi
daus gyvenime: Vytauto Didžiojo u-to 
rekt. prof. M. Biržiška, seimo atstovas inž. 
Steponas Kairys, Kauno burmistras Jo
nas Vileišis, matematikos-gamtos fakul
teto dekanas prof. Zigmas Žemaitis, kun. 
prof. Juozas Tumas, prof. Augustinas Ja
nulaitis ir kt. Vilniaus vaivadijos val
džia bei kurija išleido specialų patvar
kymą, palengvindama dalyvavimą laido
tuvėse kuo didžiausiam Lenkijos lietuvių 
skaičiui. Sutikta taip pat su atvykimu 
ištremto iš Lenkijos vysk. Juozo Kuktos 
(autorius rašo ksiądz — kunigas). Vasa
rio mėn. 20 ir 22 d. gedulingas pamaldas 
celebravo arkivysk. Romualdas Jalbžy- 
kovski, pamokslus lenkiškai ir lietuviškai 
sakė kun. prof. Petras Kraujalis. Laido
tuvių eisenoje dalyvavo šimtas lenkiškos 
spaudos, literatūros ir mokslo atstovų.

Iškilmingai, velionio atminčiai skirtai 
akademijai, vadovavo Laikinojo Lietu- 
tuvių Komiteto pirm. dr. Danielius Alsei
ka. Joje dalyvavo gausios vietinės ir Lie
tuvos respublikos delegacijos. Užuojautų 
telegramas atsiuntė Vilniaus vaivada 
Vladislovas Račkievič ir ministras Vytau
tas Stanievič. „Kurier Wilenski" pažy
mėjo, kad lietuviai iš Kauno ii- Vilniaus 
lenkų adresu nepasakė jokio blogo žo
džio. Tas pats dienraštis toliau rašė, kad 
prie didelio lietuvio karsto buvo surasta 
bendra kalba — tarpusavio simpatijos ir 
pagarbos kalba.

Vasario mėn. 24 d. vaivada V. Račkie
vič priėmė laikino Lietuvių Komiteto at
stovus, kurie jam išreiškė padėką už glo
bą ir paramą atvykusiai į dr. Jono Basa
navičiaus laidotuves Lietuvos respublikos 
delegacijai.

Tas pats „Kurier Wilenski“ vasario 
mėn. 22 d. rašė, kad dr. J. Basanavičiaus 
kapą dengė nesuskaitomas skaičius vaini
kų. Vien tik lietuvių jaunimo organizaci
jos sudėjo prie kapo 63 vainikus. Vaini
ką, padėitą lenkų „krajovcų“ studentų, 
puošė trys kaspinai su lenkišku, gudišku 
ir lietuvišku užrašu.
Sąmoningai pradžioje nutylėjau dr. J. Ba 

sanavičiaus iniciatyva įkurtą Lietuvos 
Mokslo D-ją. Tai buvo pirmoji institucija 
caro laikais užmezgusi tarptautinius moks
linius ryšius su garsiais Europos moksli
ninkais. Lenkų okupacijos metu d-ja jun
gė Vilniaus krašto intelektualus, šaukda
ma suvažiavimus, skaitant juose paskai
tas įvairiais mokslo klausimais, nagrinė
jant, kiek leido veiklos sąlygos, ateities 
darbo planus. Taip pat dideliu LMD-jos 
nuopelnu reikia laikyti lietuviškų vadovė
lių leidimą mokykloms ir gimnazijoms,ka
dangi karo ir pokario metais buvo jaučia
mas tikras vadovėlių badas.

Puikiuose rūmuose Antakalnyje, netoli 
šv. Petro ir Povilo bažnyčios, buvo įsikū
rusi LMD-ja. Pirmą kartą į jų vidų teko 
įžengti jau lankant Vilniaus Vytauto Di
džiojo gimnazijos antrą klasę. Klasės auk
lėtojas, lietuvių kalbos mokytojas ir 
„Slownik Litewsko — Polski“ (Vilniaus, 
1940 m. leidinys) autorius dr. J. Šlapelis 
priklausė LMD-jos valdybai, gaudamas 
leidimą parodyti mums, mokiniams, dr, J. 
Basanavičiaus kambarį. Jis buvo dešinėje 
pagrindinių įėjimo durų, su išeinančiu 
langu į Antakalnio g-vę. Kambarys buvo 
paliktas koks ir buvo jo paskutiniais gy
venimo metais: apkrautas knygomis, žur
nalais, laikraščiais. Berods, prie lango sto
vėjo paprastas, didelis stalas, prie jo — 
kėdė su aukšta atrama.

šiandieną čia yra įsikūręs kalbos ir li
teratūros institutas, o buvę muziejaus eks
ponatai (etnografiniai, archeologiniai ir 
t.t.) išskirstyti po įvairius Lietuvos muzie
jus bei mokslo įstaigas. K. Baronas

ANTISTA LININIS FILMAS

Rusų poetas Jevtušenko, kaip infor
muoja užsienio spaudos agentūros, išgy
rė gruzino režisieriaus Abouladzės su
kurtą antistalininį filmą „Atgailojimas". 
Šis filmas dar nepasirodė Maskvos kino 
teatruose, nors jau yra duotas valdžios 
leidimas, bet jau kelis mėnesius yra de
monstruojamas Stalino gimtajame kraš
te — Gruzijoje. Poetas įžvelgia šio fil
mo pagrindinę mintį ta prasme, kad žmo
nės, nekaltųjų krauju susitepę savo ran
kas, nėra verti, kad juos žemė nešiotų. 
Jis pažymi, jog filme išryškėja ir kita 
mintis, būtent, kad tėvai, kurie auklėja 
savo vaikus besiremdami apgaule ir melu, 
vaikams nepatarnauja, bet, priešingai, 
juos žudo. Jei nuo vaikų ir anūkų yra 
slepiama tiesa apie praeitį, gali atsitikti, 
kad praeityje padarytieji nusikaltimai 
kris ant jų pačių ir juos sužlugdys.

Stalino teroras
KODĖL PRIEŠ 50 METŲ STALINAS PRADĖJO DIDŽIUOSIUS VALYMUS 

RUSIJOJE?
(Tęsinys iš pr. numerio)
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Kad Rusija laukė ypatingų įvykiij bu

vo galima suprasti iš to fakto, kai 1935 
m. gegužės 13 d. tapo sudaryta speciali 
saugumo komisija, į kurią įėjo Stalinas, 
Ježovas, Ždanovas, škirjatovas ir Vyšins- 
kis. Ji turėjo, šalia jau kitų egzistuojan
čių organų, užsiiminėti „liaudies priešų“ 
sunaikinimu. Kartu nuspręsta visus par
tijos narius patikrinti. Stalinas tais pa
čiais metais uždraudė įtakingas politines 
draugijas, kaip „Senoji bolševikų drau
gija“, „Draugija buvusių politinių belais
vių ir kalinių“ ir „Komunistinė akademi
ja“, kurios visos buvo pasisakiusios prieš 
mirties bausmės pritaikymą partijos na
riams. Stalino patikėtiniai Ježovas ir 
Škirjatovas konfiskavo tų draugijų aktus. 
Stalinas žinojo, kad šita revoliucionierių 
generacija jį visą laiką laikys komunisti
nių principų klastotoju. Jis žinojo, jog 
visose šiose įstaigose galima aptikti seno
jo priešrevoliucinio bolševizmo dvasią. 
Tame pačiame laikotarpyje Stalinas atsi
skaitė ir su filosofijos sektorium. Rusijo
je buvo dėstoma filosofija, remiantis 
Plechanovo filosofiniais raštais, ypač jo 
išvedžiojimais apie dialektiką. Kaip žino
ma, Leninas, nežiūrint nuomonių skirtu
mo su Plechanovu politiniais klausimais, 
visą laiką aukštai vertino Plechanovo fi
losofinius raštus ir patardavo kitiems 
juos skaityti. Stalinas iškvietė vieną dieną 
žymiausius Rusijos filosofus, su prof. De- 
borinu priešakyje, į savo darbo kabine
tą Kremliuje, apšaukė juos sugedusiais 
liberalais ir pašalino iš filosofijos kate
drų. Jiems buvo taip pat uždrausta ben
dradarbiauti filosofiniuose žurnaluose.

Tarp 1935 m. liepos mėn. ir 1936 m. 
liepos mėnesio Stalinas užsiiminėjo visai 
nauju dalyku ■— parodomuoju procesu. 
Kai kurios tokio proceso technikos Rusi
joje jau buvo išmėgintos 1928-1933 m. 
taip vadinamajame šachty — inžinierių 
procese, kur kaltinamieji buvo neparti
niai žmonės. Stalinas pavedė Jagodai ir 
NKVD paruošti tokius procesus prieš 
partijos narius. Stalinas nusprendė pa
sauliui parodyti tuos žymiuosius bolševi
kus kaip didžiausius nusikaltėlius, pri
versdamas juos viešuose teismo procesuo
se prisipažinti, kad jie yra padarę dide
lius nusikaltimus.

Stalinas-Džugašvili, kaip žinoma, buvo 
gruzinas ir, po savo išėjimo iš Tifliso ku
nigų seminarijos (1899 m.), daugiausia 
visą laiką praleido pogrindyje. Taip Sta
linas slapstėsi apie 14 metų, visada su ne
tikru pasu, tai su barzda, tai be barzdos. 
Per tokį gyvenimo būdą, jis įsigijo tą pa
tirtį, kuri padėjo jam iškilti, išsilaikyti 
valdžioje, šalinant savo varžovus. Ameri
kiečių istorikas Isaak Deulscher palygina 
Staliną su Rusijos priešrevoliuciniais val
dovais. Savo žymioje biografijoje apie 
Staliną jis teigia, kad šitame gruzinų bol
ševike galima atpažinti net kelių carų 
charakterių bruožus. Dažnai buvę galima 
pastebėti pas jį caro Nikolajaus I-mojo 
bruožus, kartais tiesiog manyti, kad tai 
Petro Didžiojo tiesioginis palikuonis, ku
ris jėga ir brutalumu sukūrė Rusijos 
sunkiąją pramonę. Antrojo pasaulinio ka
ro metu Stalinas lyg kiek panašus į carą 
Aleksandrą I-ąjlį, pamėgdžiodavęs net jo 
gestus. Didžiųjų valymų metu, jis labai 
panašus į Ivaną žiaurųjį, kuris susidoro
jo su savo bajorais. Stalino saugumą 
(GPU-NKVD) galima palyginti su Ivano 
Žiauriojo „Oprinčnina“. 1936-38 m. įvyko 
trys pagrindiniai parodomieji procesai, 
kuriuose apkaltinti 54 asmenys. Šitie 
procesai, įvykę Maskvoje, suvaidino di
delę reikšmę, kadangi jie davė terorui 
racionalinį foną. Tiktai šitų procesų pa
galba provincijoje likviduota milijonai 
žmonių.

Pirmasis parodomasis procesas įvyko 
1936 m. rugpjūčio mėnesį. Jame apkaltin
ta 16 asmenų, žymiausieji iš jų buvo ar
timiausieji Lenino bendradarbiai ir mo
kiniai Sinovjevas ir Kamenevas. Vyriau
sioji teismo kolegija posėdžiavo Profsą
jungų rūmų mažojoje salėje. Teismui pir
mininkavo Ulrich, buvęs čekos valdinin
kas, su raukšlėtu pasmakriu ir mažomis 
kiaulės akimis. Kitoje salės pusėje sėdėjo 
prie mažo stalo Vyšinskis, apsirengęs ge
rai pasiūta eilute. Jis ir perskaitė kaltina
mąjį raštą. Konkrečiai jie buvo kaltina
mi, kad esą trockinio-sinovjevinio centro 
nariai, suorganizavę Kirovo nužudymą, 
o taip pat užplanavę Stalino, Kaganovi- 
čiaus, Vorošilovo ir kitų likvidavimą. Di
džiausioji publikos dalis salėje buvo NK
VD tarnautojai, kurie turėjo įsakymą 
pradėti triukšmą, jeigu kaltinamieji nesi
laikydavo jiems nustatytų gairių. Teismo 
eigą galėjo stebėti apie 30 užsienio žur

nalistų. Lygiagrečiai su šiuo procesu pra
vesta kampanija mirties bausmės klausi
mu. Šitame pirmajame parodomajame 
procese 16 kaltinamųjų nuteisti mirties 
bausme ir sušaudyti. Sakoma, kad Sta
linas sąmoningai nukėlęs šitą procesą j 
vasaros vidurkį, kai didelė valdininkijos 
dalis atostogavo, o jis pats praleido ato
stogas prie Juodosios jūros.

Tų pačių metų rugsėjo 26 d. Jagoda at
leistas iš NKVD komisaro pareigų ir pa
skirtas komisaru pašto reikalams. Jo pa
reigas perima Nikolaj Ježov.

Gruodžio 20 d. (1936), sąryšy su Čekos 
įkūrimo metinėmis, Stalinas surengė ma
žą banketą vadovaujantiems NKVD ben
dradarbiams. Apie šitą banketą NKVD 
įstaigoje cirkuliavo aplinkraštis iš kurio 
įsidėmėtinas vienas atsitikimas. Kai vi
sa kompanija buvo gerokai išgėrusi, če
kistas Paukeris, vengrų kilmės, parodė 
Stalinui Sinovjevą dviejų karininkų vel
kamą sušaudyti. Iš šitos imituotos sce
nos buvo galima suprasti, kad Sinovjevas 
puolęs ant kelių, apkabinęs vieno sargo 
batą ir prašęs, kad jis paskambintų Sta
linui. Toliau, pasak Paukerio, Sinovje
vas, kuris buvo žydas, iškėlęs rankas 
šaukė: „Išklausyk Izraeli, mūsų Dievas 
yra vienintelis Dievas". Stalinas labai 
juokęsis ir davęs rankų mostu čekistui 
suprasti, kad jis baigtų išdaigas. Kaip 
žinoma, Sinovjevas buvo kominterno pre
zidentas, politbiuro narys, o po Lenino 
mirties 1924 m. Stalino sąjungininkas kai
tų su Kamienevu prieš Trockį.

(Bus daugiau)

SAVAITGALIO PABIROS
AR ŽINOTE, KAD:
— Leonardo da Vinci tuo pačiu 

metu galėjo viena ranka piešti, kita 
— rašyti.

— Pietų Afrika pagamina du treč
dalius pasaulio aukso.

— Amazonės vandens kiekis yra 
didesnis, negu kitų aštuonių didžiau
sių pasaulio upių sudėjus kartu.

— Danija turi seniausių tautinę vė
liavų pasaulyje.

— Buckingham Palace — D. Bri
tanijos karalių rūmuose Londone — 
yra 602 kambariai.

— Jungtinės Tautos turi penkias 
oficialias kalbas: anglų, prancūzų, ru
sų, ispanų ir kiniečių.

— Saudo Arabijoj nėra upių.
— Beveik ketvirtis Lenkijos gyven

tojų žuvo Antrajam pasauliniam ka
re.

— Anglijos karalius Jurgis V-sis 
buvo uolus filatelistas. Jis paliko dau
giau kaip 300 albumų pašto ženklų.

— Milano katedros statyba vyko 
beveik 600 metų.

— „Jumbo“ lėktuvo bakuose telpa 
liek benzino, kad vienam automobiliui 
užtektų apvažiuoti pasaulį keturis 
kartus.

— Downing Street Nr. 10 — brilų 
min. pirmininko namų — durys at
rakinamos tik iš vidaus.

— Laidotuvių metu kiniečiai dėvi 
baltos spalvos drabužius.

— Kai D. Britanijoje buvo įvestas 
paštas, ne laiško siuntėjas, bet gavėjas 
turėjo užmokėti.

PLAUČIAMS
Susitiko Reaganas su Gorbačiovu.
Reaganas; — Pas mus beveik visi 

piliečiai turi savo automobilius!
Gorbačiovas: — Pas mus Estijoj be

veik tas pats!
Reaganas: — Dauguma amerikiečių 

turi savo vasarnamius.
Gorbačiovas: — Ir Lietuvoje labai 

daug kas turi savo „dačas“!
Reaganas: — Turime įvairiausių 

maisto produktų — nereikia stovėti 
eilėse.

Gorbačiovas; — Mūsų Gruzijoj 
žmonės taip pat visko turi!

Reaganas: — Kų čia tamsta kalbi 
apie Estiją, Lietuvą ir Gruziją! Man 
įdomu, kaip gyvena patys rusai?

Gorbačiovas: — Aš gi neklausiu, 
kaip gyvena negrai Amerikoje!
Filmas „Tiktai tiesa“

Centrinė televizija priėmė rodyti ma
žuosiuose ekranuose dviejų serijų spal
votą meninį filmą „Tiktai tiesa", sukurtą 
Lietuvos kino studijoje.

Pagal prancūzų rašytojo Žano Polio 
Sartro pjesę-pamfletą filmą sukūrė reži
sierius A. žebriūnas. Dailininkas — A. 
Šiugžda, kompozitorius — L. Vilkončius.
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Centrinis Vasario 16 minėjimas Huet
tenfelde — vasario 14 d. Iškilmingos pa
maldos Huettenfeldo kat. bažnytėlėje. 
Meninė programa Buergerhause. šokiams 
gros didelis orkestras iš Rastatto.

Vokietijos LB tarybos narių nuvažia
vimas — kovo 7 ir 8 d. Vynmedžio (Reb- 
stock) svetainėje, Huettenfelde. Pradžia 
9 vai.

Vasario 16 minėjimas Nottingham*: — 
vasario 21 d., Ukrainiečių klube. Pra
džia 6.30 vai. vak. Programoje: VI. Dar- 
gio paskaita, sol. V. Gasperienė, „Ginta
ro" choras', „Rūtos" duetas, orkestrėlis.

DBLS-goe Visuotinis suvažiavimas ■— 
balandžio 4-5 d. Lietuvių Namuose, Lon
done.

BalUškosios draugijos lietuvių-vokiečių 
sekcijos suvažiavimas — vasario 15 d., 
10.30 vaL, Huettenfelde, Pater A. Delp 
centre.

Lietuvių literatūros būrelio Annaberge 
suvažiavimas — balandžio 3-5 d.

LSS Europon Rajono 38-oji tradicinė 
vasaros stovykla — liepos 25 — rugpjū
čio 2 dienomis, D. Britanijos Lietuvių 
Sodybos kalnelio beržynėlyje. Stovyklos 
mokestis .— 25 sv. Atsisveikinimo laužas
— rugpjūčio 2 d., sekmadienį.

D. Britanijos lietuvių kelionė į Romą
— birželio 25 — liepos 2 d.

Pr. LB Paryžiaus lietuvių susirinkimai
— kovo 7 (Vasario 16 Dienos minėji
mas ir šv Kazimiero šventė), 32, rue du 
Petit-Musc, Paris 4e (metro Bastille ar 
Sully-Morland), 12 vai. pamaldos, paskui 
bendri pietūs.

įdėt. Studijų Savaitė Londone — lie
pos 26 — rugpjūčio 2 dienomis, Digby 
Stuart College, Roehampton Lane, Lon
don, SW15 5PH. LSS reikalais kreiptis 
šiuo adresu: M. Bajorinas, Lithuanian 
House, 2 Ladbroke Gardens, London, Wil 
2PT. Gt. Britain. Kaina: registracijos mo
kestis — 25 svarai, pragyvenimas vienam 
asmeniui — 165 sv.

Derby
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Pranešame, kad vasario mėn. 14 d. 
DBLS-gos Derby Skyriaus rengia kuklų 
Vasario 16-sios Dienos

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks 6 vai. vakaro, Ukrai

niečių klubo patalpose, 27 Charnwood St., 
Derby.

Visus vietos bei apylinkės tautiečius ir 
svečius maloniai kviečiame į minėjimą 
atsilankyti ir bendrai atšvęsti šią mūsų 
Tautos garbingą šventę. Sk. Valdyba

METINIS SUSIRINKIMAS
Kovo 21 d. DBLS Derby Skyrius šau

kia visuotinį-metinį narių susirinkimą, į 
kur; mielai kviečiami ir akcininkai bei 
visi tie, kurie pritaria lietuviškai veiklai. 
Dalyvaujantieji bus pavaišinti sumušti
niais.

Skyriaus Valdyba

AUKOS GIMNAZIJAI
J. Kvietkauskas — 5 sv. 
Dėkojame.

VASARIO 16 LONDONE
Lietuvos Nepriklausomybės šventės minėjimas Londone 

prasidės vasario 15 d., sekmadienį, 11 vai. ryto, šv. Kazimiero 
bažnyčioje pamaldomis už Lietuvą.

Po pamaldų priėmimas bažnyčios svetainėje.
Tą pačią dieną, 2.30 vai. p.p., BISHOPSGATE INSTI

TUTE salėje. 230 Bishopsgate, įvyks Šventei skiriamas kon
certas.

Bishopsgate Institute salė yra netoli Liverpool Street po
žeminių traukinių stoties.

Koncerto programą atliks DBLS-gos Kultūrinės komisijos 
įsteigtas ansamblis, sudarytas iš „Harmonijos“ dainininkų, 
„Lietuvos“ jaunimo šokėjų ir kitų lietuviškos dainos ir muzi
kos mėgėjų, gyvenančių vidurio ir pietų Anglijos apylinkėse.

Programoje dalyvaus žinoma Londono aktorė Živilė šleky- 
tė-Roche. Ansamblis atliks tautinių šokių, liaudies dainų ir 
muzikos montažą.

Visi Londono ir apylinkės lietuviai kviečiami minėjime 
dalyvauti.

Vasario 16-tą, pirmadienį, 7.30 v. vak., Lietuvių Namuose 
rengiamas oficialus svečių priėmimas, į kurį kviečiami visi 
lietuviai.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 6.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo
monę.

AUKOS SPAUDAI
J. Glemža — 50 DM.
Kun. dr. J. Juraitis — 19 sv.
Alg. Palavinskas — 13 sv.
A.S. Vaivada — 10.50 sv.
Elena Blažys — 11 sv.
Z. Vencus — 25 DM.
X. Petrauskas — 10 sv.
L. Vilčinskas — 6.40 sv.
Po 5 sv. — L. Songaila, V. Vasaitis, L. 

Ašmega.
Po 4 sv. — J. Plepys, M. Gelvinauskie- 

nė, E. Tamašauskas, S. Žilinskas, J. Kviet
kauskas, K. Rimaitis.

Po 3 sv. — J. Dirvonskis, V. Bernata
vičius.

Visiems nuoširdi padėka.

AUKOS TAUTINĖS I1ARAMOS 
FONDUI

J. Kvietkauskas — 5 sv.
Lietuvių Namų B-vės pusmetinė para

ma (vietoj nuošimčių) — 450 sv.
Už aukas nuoširdžiai dėkoja

TPF Valdyba

Manchesteris
VASARIO 16 MINĖJIMAS

DBLS-gos Manchesterio skyriaus val
dyba vasario mėnesio 14 dieną, šeštadie
nį, 6 vai. vak., Manchesterio lietuvių klu
bo patalpose rengia Vasario 16 minėjimą.

Paskaitą skaitys svečias iš Boltono H. 
Vaineikis.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius 
kviečiame ir kartu prašome kuo gausiau 
minėjime dalyvauti, o vietos klube užteks 
visiems. Ligi malonaus pasimatymo pas 
mus Manchestery. Skyriaus Valdyba

Bradfordns
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Minėjimas rengiamas vasario 21 d., 
šeštadienį, 6 vai. v., Vyties klubo salėje.

J. Adamonio paskaita ir meninę pro
gramos dalį atliks vietinis vyrų sekste
tas, P. Vasiui vadovaujant.

Maloniai kviečiami visi dalyvauti.
Vyties klubo ir skyriaus valdybos

Sodyba
VAŽIUOJAME Į LONDONĄ

DBLS-gos Sodybos skyrius rengia iš
vyką į Londoną, Vasario 16-tos minėjimo 
iškilmėms. Iš Sodybos išvyksime sekma
dienį, vasario 15 d., 12.30 vai. Kelionės 
kaina 3 sv. vienam asmeniui. Pensinin
kams pusę kainos — 1.50 sv.

Dar neužsirašiusieji, bet norintieji iš
vykoje dalyvauti, prašome pranešti So
dybos vedėjui Pauliui Podvoiskiui.

ATSTOVŲ DĖMESIUI
DBLS-gos atstovai, atvažiuojantieji į 

Londoną balandžio 4-5 dienomis posė
džiauti ir norintieji nakvoti Sodyboje, 
prašomi pranešti Sodybos vedėjui Pauliui 
Podvoiskiui, kaip galima anksčiau. Sek
madienio ryte, po Mišių, atstovai, kaip ir 
pereitais metais, bus nuvežti į Londoną. 
Rašyti šiuo adresu: Sodybos Vedėjui, 
Headley Park, Picketts Hill, Headley, 
Bordon, Hants, GU35 8TE arba telefonuo- 
ti: 04203 2810. Sodybos Vedėjai

MIRĖ M. ŽALIENĖ

Sausio 27 d. mirė Marija Žalienė. Gi
musi 1904 m. spalio 28 d., ūkininko šei
moje, Raseiniuose. Turėjo 2 seseris ir 3 
brolius. Buvo Šaulių Sąjungos narė-šaulė. 
Su kitais pabėgėliais ir su broliu pasi
traukė Vokietijon ir iš ten atvyko Angli- 
jon 1947 m. Manchestery dirbo ligoninėje, 
o vėliau tekstilėje. 1960 m. ištekėjo už Jo
no Žalio ir persikėlė gyventi į vyro na
mus Bradforde. Buvo gera šeimininkė, 
paruošdavo maistą pobūviuose Manches
terio liet, klube ir vėliau Vyties klube, 
Bradforde. Iškilmingai šventė ne vieną 
savo gimtadienį ir tik pr. metais atšven
tė 25 metų vedybų jubiliejų.

Kan. V. Kamaitis laidotuvių Mišias at
laikė Bradforde ir palydėjo į Mancheste
rio kapines, kur buvo įsigiję kapui vie
tą. Gausūs laidotuvių dalyviai sunešė 
daug gėlių Bradforde ir seni draugai 
Manchestery. Prie kapo atsisveikino Man
chesterio klubo pirm. J. Podvoiskis, 
Bradfordo Vyties klubo pirm. V. Gure
vičius ir Boltono sk. pirm. H. Vaines. Tuo 
pačiu metu Vyties klube, Bradforde, čia 
sukviestiems laidotuvių dalyviams tarė 
žodi; A. Bučys ir J. Adamonis.

Liko liūdintys vienišas vyras Jonas ir 
plačios apylinkės lietuviai.

A-tas B.

Nottinghamas
VASARIO 16-TOS MINĖJIMAS

Vasario 21, Ukrainiečių klube, DBLS- 
gos Nottinghamo skyrius rengia Vasario 
16-tos minėfjimą. Minėjimo pradžia 6.30 
vai. vakaro.

Programoje „Gintaro" choro dainos. 
„Rūtos“ duetas ir jaunimo „Tautinių ins
trumentų“ orkestrėlis. Solo dainuos — 
Vida Gasperienė. Paskaitą skaitys VI. 
Dangis.

Po programos, pasilinksminimas, turtin
ga loterija ir šokiai.

Visus lietuvius kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

BLYNŲ BALIUS
Nottinghamo Moterų Draugija vasario 

14 d., 6.30 v. vak., Latvių klube, 1A 
Standhill Rd., Carlton Hill, rengia

Blynų balių.
Įėjimas 3 sv. asmeniui. Prašom užsi

rašyti iki vasario 12 d. Tel. 505686 (F.
Damaševičienė).

Kviečiami visi iš arti ir toli atsilanky
ti.

Moterų valdyba

Londonas
ŠEIMYNINIS VAKARAS

Vasario 14 dieną (šeštadienį), 8 vai. 
vakaro, Sporto ir Socialinis klubas savo 
patalpose 345A Victoria Park Road. 
London E.9. rengia Lietuvos Nepriklau
somybės Paskelbimo 69 metų sukakties 
proga šeimyninį vakarą.

Visi lietuviai kviečiami atsilankyti.
Maisto bufetas ir įėjimas nemokamai.

Klubo valdyba

VOKIETIJA
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ATSTATYMO 69-JŲ METINIŲ 
MINĖJIMAS

Įvyks vasario 14 d. Huettenfelde.
14.30 vai. — Katalikų pamaldos Huet

tenfeldo kat. bažnyčioje. Vysk. dr. A. 
Deksnys.

Evangelikų pamaldos Huettenfeldo 
evang. bažnyčioje. Kum Fr. Skėrys.

16 vai. — minėjimas Buergerhaus sa
lėje.

Programoje: atidarymas ir sveikinimai, 
Pasaulio LB v-bos vicepirm. M. Lenkaus
kienės kalba, Vasario 16 Gimnazijos mo
kinių tautiniai šokiai, choro dainos ir or
kestras.

Po programos — pobūvis ir šokiai. 
Gros Rastatto šokių kapela. Veiks kavos, 
įvairių užkandžių, gėrimų barai.

Vokietijos LB Valdyba

PADĖKA
Š.m. sausio 20 d. sulaukiau savo 

amžiaus šimtmečio. Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės, Vasario 16 Gim
nazijos ir „Labdaros“ Draugijos Val
dybos surengė sausio 24 d. Huetten
felde, Pfarer A. Delp centre minėji
mą. Svečių priėmimu, salės papuoši
mu, minėjimo pravedamu, vaišių pa
ruošimu labai kruopščiai rūpinosi p.p. 
B. ir A. Lipšiai ir E. Lucienė, kitos 
ponios, talkininkaujant jaunimui. 
Prieš minėjimo pradžią Tėv. A. Ber
natonis atnašavo Šv. Mišias, jaunimo 
choras įspūdingai giedojo. Sveikintojų 
eilė paminėjo jubiliato darbus ir gy
venimą. Buvau papuoštas gražia juos
ta. Minėjime padainavo solistas R. 
Daunoras ir jaunimo choras. Gausių 
svečių tarpe buvo bičiulių iš Anglijos, 
Šveicarijos ir Švedijos. Buv. Pieno
centro bendradarbis agr. Jonas Daugė
la iš JAV suorganizavo ir atsiuntė 
buv. bendradarbių kolektyvinį sveiki
nimą su čekiu, kuris perduotas „Lab
daros“ Draugijai.

Visoms ir visiems mane prisiminu
siems labai širdingai dėkoju ir linkiu 
geros sėkmės ir malonių pergyveni
mų.

Prie padėkos jungiasi mano žmona, 
man talkininkaujanti ir rūpestingai 
mane globojanti.

„Labdaros“ Draugija širdingai dė
koja minėjimo proga aukotojams, su- 
dėjusiems jos veiklai arti šešių tūks
tančių DM.

JONAS GLEMŽA

VOKIETIJOS LB TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos LB tarybos narių suvažiavi
mas įvyks kovo 7 ir 8 dienomis Vynme
džio (Rebstock) svetainėje, Huettenfelde. 
Pradžia 9 vai. Bus renkamas naujas LB 
tarybos prezidiumas, Valdyba, Garbės 
teismas, Kontrolės komisija, svarstomas 
statuto pakeitimas ir kiti klausimai.

PAMALDOS
Eccles — vasario 15 d., 12.15 vai.
Manchesteryje — vasario 22 d., 12.30 v.
Nottinghame — vasario 15 d., 11.15 v., 

Aušros Vartuose.
Derbyje — vasario 15 d., 14 v., Bridge 

Gate.
Nottinghame — Vasario 16 d., 19 vai., 

Aušros Vartuose.
Nottinghame — vasario 22d., 11.15 vai., 

Nepriklausomybės šventės proga.
Lcicesteryje — vasario 22 d., 14 vai., 

Švč. Širdyje.
Nottinghame — kovo 1 d., 11.15 vai.,

Aušros Vartuose.
Stoke on Trente — kovo 1 d., 14.30 vai., 

Šv. Vulstane.

PAMALDOS ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOJ

Kovo 1 d. — šv. Luko bažnyčioj, Glas- 
gove, 2 vai. p.p. Mišios už Lietuvą — šv. 
Kazimiero šventė. Škotijos lietuviai kvie
čiami gausiai susirinkti. Po šv. Mišių — 
arbatėlė ir koncertas.

Kovo 8 d. — šv. Šeimos bažnyčioje, 
Mossende, 2 vai. p.p. šv. Mišios (už a.a. 
Mrs. Papalauskienę).

FVMKgĮ J /j
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studijų savaitė II

Ši Studijų Savaitė vyksta Londo: 
1987-tais -— krikščionybės į Lietu, 
įvedimo sukaktuviniais — metais. $1 
sitarus su lietuvių katalikų ir evanf 
likų dvasiškiais ir sukaktuvinių me 
rengimo komitetu (pirm. kun. J. Sak 
vičius), Studijų Savaitės metu bus p 
minėtas 600 metų krikščionybės į L; 
tuvą įvedimo jubiliejus. Popiežiaus; 
stovas arkivyskupas Luigi BARBARC 
TO prižadėjo ta proga koncelebruę. 
iškilmingas šv. Mišias šeštadienio vj, 
kare, rugpjūčio 1 d. į.

Studijų Savaitė vyks nuo 1987 į 
liepos 26 d. iki rugpjūčio 2 d., (niį, 
sekmadienio iki sekmadienio). ,c

Vieta — katalikų kolegija pačiai^ 
Londone, adresas: /c

Digby Stuart College r, 
Roehampton Lane L 

London SW15 5PH f.
Visais Studijų Savaitės reikalu 

rašyti šiuo adresu:
M. Bajorinas 

Lithuanian House
2 Ladbroke Gardens 

London Wil 2PT 
Gt. Britain

Tolimesnes informacijas duosiu!,0 
„Europos Lietuvyje“.
Studijų Savaitės Rengimo Komitete"

KAS KETINA DALYVAUTI įi 
STUDIJŲ SAVAITĖJE? 9£

Šiais metais susidaro ypatinga pad 
tis Europos Lietuviškų Studijų Savaigi 
surengti. u

Kaip visiems žinoma, š.m. birželio Jii 
dieną Romoje rengiamas Lietuvos kriklė 
čionylbės 600 metų minėjimas, kuriant 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti išeiviu 
jos lietuviai.

Mėnesiu vėliau, būtent, nuo liepos 
iki rugpjūčio 2 dienos, Londone rengianiu 
tradicinė Studijų Savaitė, kurioje ipageh: 
daujama, kad dalyvautų bent 80 lietuvilą 
Gal tie Europos lietuviai, kurie bus gL
žę iš Romos, negalės atvykti į Londonjyi 
Todėl kyla klausimas, ar Londone ret 
giamoje Studijų Savaitėje susidarys piš 
kankamas dalyvių skaičius, kuris užipt 
krintu Savaitės sėkmingumą. Jeigu dalp 
vaujančių bus nedaug, tai Rengimo knl 
mitetas turės daug nepakeliamų nuostpu 
lių. k

Turint tai omenyje, Savaitės Renginį" 
komitetas norėtų pasitikrinti, kiek asm 
nų tikrai ketina atvykti į Londoną : 
Europos kraštų ir iš Amerikos? Tod- 
prašo visus būsimus dalyvius praneš 
dviejų savaičių laikotarpyje, ar tikri 
ketina atvykti. Tiems, kurie ketina dal?$‘ 
vauti, bus tuoj pat išsiųsti registracijt 
blankai. I

Iš anksto dėkojame už skubų atsiliep ' 
mą šiuo adresu: Lithuanian Study Wee 
2, Ladbroke Gardens, London, Wil 2E ’ 
England.

SVEIKINAME
Gerbiamąjį inž. Steponą Nenortaiij 

sausio 10 atšventusį garbingą 65 metiga 
amžiaus sukaktį, nuoširdžiai ir skalių 
tiškai sveikinam. ve

Linkime sveikatos ir prašom Aukibr 
čiausio teikti jėgų ilgus metus likti sgi; 
neišsemiamu entuziazmu visuose Ikva 
tuviškų ir skautiškų institucijų datjų 
buose. si;

Skautų Vadija, Seses ir Broliai vė

PAIEŠKOJIMAS ce
Paieškomas Juozas BUTKUS. girt 

1928 (daktaras ar profesorius?). Praša1’® 
atsiliepti: Administracija, 2 Ladbroi 
Gardens, London, Wil 2PT. England.

KELIONĖ Į LIETUVĄ “c
DAR YRA KETURIOS VIETOS

1987 metais gegužės 21-30 d. rengis"1' 
ma ekskursija į Vilnių. Kelionė į ai!0 
puses lėktuvu per Maskvą. Vilniuj1', 
būsim 7 naktis ir 2 Maskvoje.

Kaina, įskaitant kelionę, viešbutį 
pilnu maistu, yra 445 svarai.

Užsirašyti kuo greičiau šiuo
J. Kaišys,

119 Beech Ave.,
Acton.

London, W3 7 LG 
Tel. 01 - 740 8528.
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