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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Milijonas elektros lempučių
Kažkur apie Biržus į Biliūno vardo kol

chozą buvo atvesta elektra. Todėl į Bir
žus ta proga suplaukė visokie bolševiki
niai viršininkai, vieni kalbų pasakyti, kiti 
išklausyti jų.

Kaip sovietiniai Lietuvos laikraščiai 
tvirtina, susilėkimui ir kalboms šįkart bu
vo rimto pagrindo. Mat, tuo elektros atve
dimu į aną kolchozą esąs baigtas Lietuvos 
elektrifikavimo pirmasis etapas. Tai ne 
tik kalbos buvo pasakytos, bet dar išda
lyti ir visokie garbės raštai elektrifikavi
mo srityje labiau pasireiškusiems virši
ninkams ir eiliniams.

Suprantama, kad čia nėra ko džiaugtis 
tais garbės raštais, nes naudos žmonėms 
iš jų nebus jokios. Nebent pelės kada nors 
užtikusios pasiskanintų. Tačiau Lietuvos 
elektrinimu reikia džiaugtis. Dėl to kaip 
ne taip seniai piktinomės, kad rusai tik 
17 metų po karo praėjus teleido atstatyti 
karo metu apardytąją Alytaus geležinke
lio liniją, taip dabar džiaugiamės, kad šen 
ar ten daugiau motorų bus varoma elekt
ra ar vienur kitur jau ir namuose bus ga
lima išmesti lauk aprūkusią žibalinę.

Bet mūsų džiaugsmas neturi nė šešėlio 
to gebelsinio pasipūtimo, kaip tasai, kuris 
buvo išreikštas Sniečkaus kalboje. Sako, 
kad per 7 metus nutiesta 1500 kilometrų 
elektros perdavimo linijų. Labai gerai. 
Kaimas, kaip Sniečkus spėja, sunaudos 3 
kartus tiek elektros energijos, kiek visa 
Lietuva 1940 metais. Irgi labai gerai. Jau 
pats laikas. Dabar juk nebe 1940 metai, 
bet jau 1965. Vadinas, Lietuvą ilgiau jau 
valdo bolševikai, negu ji išbuvo nepriklau 
soma. O per tuos 25 metus tie bolševikai 
turėjo pakankamai daug laiko ne tik su
griauti, bet ir atstatyti.

Bet ir tas atstatymas, matyt, šiandien 
vykdomas ne iš kokios nors malonės, o 
vien dėl to, kad elektra, o ne rankomis 
sukamieji motorai daugiau pagamins. 
Maskva šitaip apskaičiavo ir šitaip vykdo, 
nes jai reikia daugiau gaminių, ji nenori 
kęsti bado.

O Sniečkui Maskva leidžia tik jos vardu 
prakalbėlę pasakyti apie Biliūno „Laimės 
žiburį“ ir suskaičiuoti, kiek Lietuvos kai
me jau žiba elektros lempučių. Matote, jis 
beveik sąžiningai atliko bent tą propa
gandinių lempučių skaičiavimo darbą. Jis 
sako, kad Lietuvos kaimuose jau žiba dau
giau kaip milijonas elektros lempučių! Ne 
visiškai tikslus apskaičiavimas, bet vis 
tiek didelis skaičius. Jei tą dar sveikų ir 
jau sudužusių lempučių skaičių sudėtum 
—išeitų, nebe vilko akis 

pamiškėje, bet Biliūno laimės žiburys, ku
ris šviečia ant slidaus kalno ir apie kurį 
ta proga pakalbėjo Sniečkus.

Bet Sniečkui Maskva vis tiek dar nelei
do užlipti į tą kalną. Lietuvoje dar tebe- 
žvanga nelaisvės pančiai, tebegyvuoja ne
apykanta, skriaudos, neteisybės. Žmonės 
nėra nei lygūs, nei laimingi. O kalbant 
apie kaimą, tai žmonės vis klausosi apie 
tą laimės žiburį, bet kartais už savo sun
kų darbą neįveikia net ir padoresnių kel
nių nusipirkti...

Sovchozo pietūs ir senoji 
apdžiūvusi pluta

Seniau kaimo žmonės įsidėdavo valgyti 
tik tada, kai važiuodavo į mišką ar į mies 
tą. Dar įdėdavo piemenims tarbon pusiau- 
ryčių ir pusdienių, šiaip normaliai visi 
namie valgydavo ir pusryčius, ir pietus, ir 
vakarienę, nes laukai būdavo panamėje, 
UŽ kelių ar keliolikos minučių ėjimo.

Dabar kolchozininkas kai rytą išžygiuo
ja, tai tik vakare grįžta. Vadinas, jis yra 
priverstas ką nors įsidėti valgyti. O ką 
reiškia įsidėti, tai gali suprasti kiekvienas 
kaime gyvenąs žmogus. Bulvienės ar ko
kių leistinių neįsidėsi. Dėl to reikia mai
tintis sausa duona, nes sviesto ar lašinių 
negali užtekti kiekvienai dienai.

Taigi po tiek metų marinimo dabar jau 
šen ten yra įtaisytos valgyklos. Apie vieną 
jų, štai, rašo „Komjaunimo tiesa“. Yra ji 
kažkur tarp Kretingos ir Palangos, vie
nintelė visame rajone, ir ten kasdien, sa
ko, maitinasi 30-40 sovchozo darbininkų.

Sovchozas yra didelis žemių junginys, 
ir jame dirba, aišku, ne 30-40 žmonių. Tai 
kur gi tie kiti maitinasi?

Aišku, kiti ir šiandien dar vis tebe- 
kramsnoja kišenėje apdžiūvusią ir aptru
pėjusią duoną ar bando praryti šaltą bul
vę. O šitaip maitindamasis žmogus neilgai 
gali išlikti sveikas. Bet ką gi tie žmonės 
gali padaryti! Jiems juk nuolat kalama į 
galvą, kaip bolševizmas rūpinasi žmogum.

Kitas dalykas — pietų kaina toje val
gykloje, kuria pasinaudoja tik išrinktieji. 
Už pietus reikia mokėti nuo 25 iki 40 ka
peikų. Turint galvoje, kad kolchozininkas 
kai kur teuždirba tik 4 kapeikas už darba-
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KIEKVIENO ŠVENTA PAREIGA Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, susikūręs dar vokiečių okupaci
jos metais Lietuvoje, visais galimais bū
dais atkakliai kovoja dėl mūsų tautos 
laisvės iki šiai -dienai. Nors praeityje jis 
pergyveno daugelį skaudžių negalavimų, 
bet nenustojo ryžto dėl šventų įsipareigo
jimų savo tautai.

Praeitais metais Vlikas pasiekė tai, ko 
kiekvieno geros valios lietuvio širdis troš
ko ilgą eilę metų. Jis apjungė visas mūsų 
politines rezistencines sroves vieningam 
laisvės darbui. Dabar kiekvienam lietu
viui Vlikas yra priimtinas ir remtinas, ne
žiūrint jo politinių įsitikinimų.

Iš pastarųjų Vliko atsišaukimų į visus 
lietuvius mes matome, kad jis, papildęs 
savo eiles naujomis jėgomis, nusistatė sau 
plačius ir didelius uždavinius atlikti kely
je į nepriklausomybę ir laisvę. Bet mes 
kiekvienas gerai suprantame, kad dide
liems darbams nuveikti reikalingos ir ati
tinkamos lėšos, šios chaotiškos tarptauti
nės politikos situacijoje. O Vlikas neturi 
mokesčių mokėtojų ar kitų šaltinių, iš ko 
galėtų finansuoti laisvės kovą. Taigi lieka 
tik mūsų savanoriška dosni auka.

Kiek mes, Anglijos lietuviai, iki šiol pa
aukojome šventai laisvės kovai? Ašaras! 
Tik ašaras! Laikas apie tai rimtai pagal
voti ir savo įsisenėjusias klaidas atitaisy

r Seįitųiiios DIENOS -|
PARAMA UŽSIENIAMS MAŽINAMA

Prez. Johnsonas paprašė kongresą pa
tvirtinti 3 milijardus 380 milijonų dolerių 
paramai užsieniams. Tai mažiausia šiam 
reikalui suma nuo 1948 metų, kada pradė
ta skirti pinigų kitiems kraštams remti.

SUKARNO UŽ „TAIKŲ SPRENDIMĄ“
Išstojęs iš J. Tautų, Indonezijos prez. 

Sukamo vis dėlto pareiškė, kad jis sutin
ka pavesti J. Tautoms išspręsti jo ginčą 
su Malaisija dėl šiaurės Borneo.

Jis norįs, kad būtų pačių bornejiečių 
atsiklausta, ar jie nori būti Malaisijos fe
deracijoje, ar prisijungti prie Indonezijos.

KVIEČIAI IŠ PRANCŪZIJOS
Pagal naują susitarimą Sov. Sąjunga 

perka iš Prancūzijos 250.000 tonų kviečių, 
kurie turės būti pristatyti tarp vasario ir 
gegužės mėnesių.

Vėliau gal pirks dar 50.000 tonų.
GINČAS DĖL LĖKTUVU

Tarp Britanijos ir Kanados iškilo nesu
sipratimas dėl lėktuvų.

Kanada pardavė Indonezijai krovi
niams gabenti lėktuvų, o Britanija gina 
nuo Indonezijos Malaisiją.

Naujųjų Metų proga — po 2 kilogramus 

miltų Sovietijoje

(E) Sovietijoje tebuvo švenčiamos pir
mosios trys naujųjų metų dienos. Buvo 
paskelbta, kad kiekvienas Sovietų Sąjun
gos gyventojas galėjo įsigyti po du kilo
gramus miltų. Tai antrasis specialus „pa
lengvinimas“ — pirmasis buvo spalio re
voliucijos šventės proga. Maskvoje ir ki
tuose sovietų miestuose nebuvo lengva 
įsigyti šviežių vaisių ar daržovių. Prieš 
naujuosius metus kolchozininkų turguje 
Maskvoje už agurkų kilogramą (du sva
rus) teko mokėti aštuonius rb. (apie 8 
dol.), pomidorų kg. atsiėjo 4 rublius (apie 
4 dol.).

Kai per visas Kalėdas visoje Sovietijo
je vyko normalus darbas, atsigauta tik 
per naujuosius metus. Naujų Metų sutiki
mo naktį išimties keliu visi Maskvos res
toranai buvo atidaryti ligi penktos vai. 
ryto. Paprastai Maskvos valgyklos bei res 
toranai uždaromi 11,30 vai. naktį. Ištisą 
naktį veikia du restoranai Maskvos aero
dromuose. Vietoje kalėdinio senio naujųjų 
metų proga visur pasirodydavo „Seneliai 
šalčiai“. Kaip švenčių metu pastebėjo Ry
goje leidžiamas „Sovietskaja Latvija“ 
laikraštis, tie Seneliai sudarą ir sunkumų. 
Pažymėta: Seneliai dažnai pasirodydavo 
esą gerokai išgėrę ir reikalauja atlyginti 
už savo paslaugas. Kvalifikuoti „Seneliai 
šalčiai“ — aktoriai ar studentai — užsako
mi dar pusantro mėnesio prieš naujųjų 
metų šventes.

dienį, kaip jis galėtų apsimokėti už tuos 
pietus?

Ta pati bėda juk turi būti ir ten, kur už
dirbama net 40 kapeikų. Jei pietums pra
valgys) visą dienos uždarbį, tai kas tau 
duos pusrytį ir vakarienę? Kuo maitinsi 
šeimą? Iš ko nusipirksi apsirengti? 

ti, paaukojant bent vienos dienos uždarbį, 
bet mielai laukiamos kad ir mažiausios 
aukos. Jei dešimtys tūkstančių mūsų bro
lių sudėjo savo jaunas gyvybes ant laisvės 
aukuro per žiaurias paskutiniąsias okupa
cijas, tai ar mes negalime įstengti paau
koti tą menką grašį?

Šiuo kreipiamasi į DBLS ir LAS skyrių 
valdybas, visų kitų organizacijų, bend
ruomenių bei klubų valdybas ir pavienius 
asmenis, prašant aukomis papildyti ištuš
tėjusį Tautos Fondą. Vasaris tebūna mū
sų laisvės kovos didžiojo vajaus mėnuo.

Organizuoti vienetai prašomi lėšas telk
ti iš parengimų, ypač Nepriklausomybės 
Šventės minėjimų, turtingesnieji pagal 
galimybę ir iš savo iždo bei pavienių au
kotojų. Pavieniai aukotojai aukas gali 
siųsti ir tiesiogiai Tautos Fondo Atstovy
bei, užrašant angliškai: Lithuanian Natio
nal Fund, 1, Ladbroke Gardens, LON
DON, W. 11.

Tikimasi, kad visi supras reikalo svar
bumą ir vajaus pasisekimas bus užtikrin
tas.

Iš anksto nuoširdžiai dėkojama.

P. Mašalaitis

Lietuvos Išlaisvinimo
Tautos Fondo Atstovybės Pirmininkas

PENSININKAS CHRUŠČIOVAS
Chruščiovas gauna pensijos 118 svarų 

mėnesiui, jo žmona —- 43 sv. (svarais 
skaičiuojant, vidutinis dirbančiojo atlygi
nimas yra 29 sv. mėnesiui) ir gyvena vilo
je netoli Maskvos.
UŽDARBIAUS ĮMONĖS

Sov. Sąjungos ekonominė taryba pa
skelbė, kad 400 krašto įmonių dirbę siek
damos pelno.

„Trud“ ryšium su tuo praneša, kad ba
tų fabrikai ir siuvyklos gamins pagal var
totojų pageidavimus.
KOSYGINAS ATVAŽIUOJA PAVASARĮ

Sov. Sąjungos min. pirmininkas Kosy
ginas atvažiuoja į Britaniją pavasarį (ko
vo ar balandžio mėn.).

Vėliau į Sov. Sąjungą važiuos Britani
jos min. pirm. Wilsonas. Be to, Wilsonas 
dar sausio mėn. lankysis V. Vokietijoje, o 
apie vasario mėn. pabaigą gal Prancū
zijoje.
PRIEŠ NEIGIAMĄ POŽIŪRĮ

„Pravda“ vedamajame straipsnyje įspė
jo rašytojus liautis imti savo kūrybai nei
giamas sovietinio gyvenimo puses.
PABRANGS PAŠTAS

Stengdamasi subalansuoti biudžetą, bri 
tų vyriausybė jau pakėlė geležinkelių su
sisiekimo kainas.

Taip pat numatyta, kad pagal naująjį 
balandžio mėn. biudžetą bus pakeltos paš
to kainos — laiško pasiuntimas viduje 
bus nebe 3, bet 4 penai.

LIETUVIO VYSKUPO KONSEKRACIJA

Paskirto vyskupo Dr. Prano Brazio, 
MIC, konsekracija įvyks vasario 14 d. Ro
moje.

POPIEŽIUS APDOVANOJO
MIN. S. GIRDVAINĮ

Prieš 25 metus min. S. Girdvainis įteikė 
Lietuvos Nepaprasto Pasiuntinio ir Įgalio 
to Ministerio kredencialus Popiežiui Pijui 
XII.

Šiai sukakčiai atžymėti Jo Šventenybė 
Paulius VI malonėjo dovanoti min. Gird
vainiui savo nuotrauką su autografu ir su 
teikė apaštališkąjį palaiminimą.

Nuotrauką lydėjusiame rašte arkivys
kupas Samorė, Nepaprastųjų Bažnytinių 
Reikalų Kongregacijos Sekretorius, pažy
mėjo, kad Šventasis Tėvas savo dovana no 
rėjo išreikšti ministerio ilgo bei naudingo 
darbo įvertinimą.

Mons. Samorė taip pat ir savo vardu iš
reiškė labai Šiltus linkėjimus min. Gird
vainiui ir Lietuvai.

LIETUVIAI BALETININKAI AZIJOJE
(E) Du Lietuvos baleto menininkai G. 

Sabaliauskaitė ir H. Banys 1964 m. pasku
tiniais dvejais mėnesiais lankėsi keturiuo
se Azijos kraštuose: Burmoje, Ceilone. 
Kambodžoje ir Siame. Abu lietuviai su ki
tais 23 Sovietijos baleto aktoriais atstova
vo Sovietų S-gai, parodydami ištraukas iš 
klasikinių ir tautinių baletų.

Sukarno ir Indonezija
Malaisijos atstovą išrinkus į Saugumo 

Tarnybą, Indonezija išstojo iš J. Tautų or 
ganizacijos. Britų „The Times“ dėl to ra
šo:

„Didžiausias pavojus čia yra tas, kad 
Indonezija duoda blogą pavyzdį tarptauti
niams santykiams tvarkyti. Tie patys ūkiš 
kai atsilikusieji kraštai, kurie pasididžia
vimu laikė priėmimą į J. Tautas, dabar 
nieko nepaisydami ir su niekuo nebesiskai 
tydami išstoja iš jų. Kai jau vienas pavyz 
dys yra, tai kiek gi dabar išgirsime iš kitų 
grasinimų išstoti? Rodos, J. Tautose ir 
šiaip jau pakankamai daug buvo nesąmo
nių ir pykčio liejimų, net ir be prezidento 
Sukamo“.

Už J. Tautas visu nuosaikumu pasisako 
ir komunistinės Jugoslavijos „Politika“, 
kur rašoma:

„Net ir tuo atveju, jei suprastume ir pa
teisintume Indonezijos sumetimus, vis 
tiek jos pasitraukimas iš J. Tautų nėra 
jai tikrasis kelias dabartiniams savo sun
kumams išgyventi. Kaip ligšiolinis patyri 
mas rodo, boikotu ar nesidomėjimu dar 
nebuvo išspręstas joks tarptautinis gin
čas. Tačiau patyrimas kaip tik rodo, kad 
nesusipratimams spręsti šiandien nėra ge
resnės tarptautinės vietos už J. Tautas“.

Indonezija yra karingai nusiteikusi. Ji, 
reikšdama teritorinių pretenzijų, grasina 
karu Malaisijos federacijai. Ką gi tokia 
jos laikysena reiškia jai pačiai? Britų 
„New Statesman“ rašo:

„Indonezai dėl to nukenčia labiausiai. 
Daugiau kaip pusė visų surenkamųjų pa
jamų vyriausybės išleidžiama kariniams 
reikalams, ir karinis biudžetas dar vis di
dėja. Ekonomiškai prekybos sustabdymas 
su Singapūru nuostolingesnis Indonezijai, 
o ne jos tariamajam priešui, ir yra sun
ki našta gyventojams. Dėl savo karinių už 
simojimų ji neteko draugų pasaulyje ir 
savo vadovaujamosios vietos tarp neutra
liųjų tautų. Atsakomybė už šią tragediją

DIPLOMATAI AUDIENCIJOJE PAS 
POPIEŽIŲ

Sausio 7 d. min. S. Girdvainis ir p. S. 
Lozoraitis jr. dalyvavo bendroje diploma
tinio korpuso audiencijoje, kurios metu 
įvairių šalių atstovai perdavė Šv. Tėvui 
N. Metų sveikinimus.

Šv. Tėvas padėkojo min. Girdvainiui už 
sveikinimus, perduotus Lietuvos vardu, ir 
už laišką, kuriuo Lietuvos Pasiuntinybė 
prie Šv. Sosto buvo išreiškusi visų lietu
vių katalikų džiaugsmą bei pasitenkinimą 
ryšium su Mons. Pr. Brazio, MIC, pakėli
mu į Zellos tituliarinius vyskupus.

Audiencijos pabaigoje Šv. Tėvas sutei
kė visiems susirinkusiems diplomatams ir 
jų atstovaujamiems kraštams apaštališ
kąjį palaiminimą.

DR. NASVYYTIS Į P. AMERIKĄ
1965 vasario 18-22 d.d. Sao Paulo mies

te, Brazilijoje, įvyksta trečiasis Pietų 
Amerikos Lietuvių Kongresas. Atsiliepda
ma į kvietimą, PLB Valdyba savo atstovu 
į kongresą išrinko vicepirm. visuomeni
niams reikalams dr. Algirdą Nasvytį.

Vija

Lietuvoje kaip ir Sovietijoje — „senis 
šaltis“

(E) Okup. Lietuvos mokyklose mokslei
viai šventines atostogas tepradėjo gruo
džio 30 d. Per Kalėdas nebuvo rengiama 
jokių eglučių iškilmių. Sovietiniu papro
čiu visuose miestuose rengtos vad. nauja
metinės eglutės. Nebe lietuviškas ar euro
pinis, amerikietinis Kalėdų Senis, bet ru
siškas „Senis Šaltis“ (Dieduška Moroz) 
vaikus ir moksleivius „linksmino“ teat
ruose, klubuose, miestų aikštėse ir kitur. 
Pati gražiausia naujametinė eglutė buvo 
Vilniaus Prof, sąjungų rūmuose — čia ke
liolika tūkstančių moksleivių linksmino 
operos ir baleto artstai. Kinuose buvo ro
domi pedagoginiai filmai, ir net švenčių 
bei atostogų dienomis nepamiršta vai
kams kalbėti apie komunistinį auklėjimą.

„Senis šaltis“ moksleivius sveikino Vil
niaus jaunimo sode ir Gedimino aikštėje, 
geriausieji moksleiviai gavo ir dovanų. 
Sustiprinti vad. tautų draugystei iš kitų 
respublikų į Vilnių buvo atgabentas net 
tolimojo Murmansko, be to, Minsko, Le
ningrado ir kitų sovietinių miestų jauni- 
mas. Tuo būdu vyko naujametinės šventės 
pagal sovietines tradicijas — buvo proga 
vykdyti ir partijos reikalavimus.

Kalėdų dienomis Lietuvoje leidžiamoji 
spauda pasirodė kiekvieną dieną. Gruo
džio 31 d. buvo dirbama ištisą dieną. Sau
sio 1 d. pasirodė šventiniai, eglučių vaiz
dais papuošti laikraščiai. Po trijų dienų 
švenčių jie vėl pasirodė sausio 5 d.

krinta ant prezidento Sukamo pečių. Tie
sa, kad jį spaudžia kai kurie generolai, 
kurie su džiaugsmu sutinka karinius veiks 
mus, tuo praplėsdami savo galią ir labiau 
prieidami prie valdžios. Taip pat tikra tie
sa, kad karą remia didžiulė ir Pekingo įta 
koje esanti Indonezijos komunistų partija, 
kuri tikisi daugiausia laimėti, vis tiek, 
kuo reikalas bepasibaigtų. Bet labiausiai 
reikalą kursto pats Sukamo, kuriam tai 
yra patogi priemonė nukreipti visuomenės 
kritikai nuo jo vyriausybės administraci
nių nesėkmių ir kuris pats įsakė didinti 
įtampą“.

GERAS VARDAS BE RESPUBLIKOS

Rugpiūčio 15 d. pasirašytuoju, bet tik 
dabar paskelbtuoju įsaku sovietai grąžina 
gerą vardą Volgos vokiečiams, kuriuos 
Stalinas išvežė iš jų gyvenamųjų vietų. 
Britų „The Times“ dėl to įsako reikšmės 
rašo:

„Kai įsakas aiškiai nenumato teisės vo
kiečiams grįžti į savo senąją tėvynę, tai 
jis darosi bereikšmis. Į tą gero vardo grą
žinimą Volgos vokiečiams „tenka tik žiūrė
ti kaip į draugišką mostą Vokietijai ir su 
stabdymą prieš ją karo. Bet į tą faktą iš 
dalies reikia žiūrėti ir kaip į sovietų atsa
kymą į kiniečių kaltinimus, kad Maskva 
yra koloniste pačia plačiausia žodžio pras
me. Juo daugiau Pekingas kalbės apie S. 
Sąjungą, kaip tautų grobikę, tuo didesnių 
pastangų reikės Maskvai išsisukti tų kal
tinimų“.

O britų „New Statesman“ rašo:
„Rusai ir toliau puola Vokietijos vyriau

sybę dėl jos dalyvavimo bendrosiose ato
minėse pajėgose. Taigi gali būti, kad so
vietų vyriausybę paskatino tam draugiš
kam mostui Vokietijos vyriausybės nusi
statymas svarstyti ilgalaikių kreditų klau 
simą S. Sąjungai prieš kovo 1 d. pasira
šant naują prekybos sutartį“.

Šventinis kvietimas — vykite i 
Kazachstaną

(E) Po poros mėnesių pertraukos, pa
čioje 1964 m. pabaigoje okup. Lietuvoje 
leidžiamuose laikraščiuose paskelbta, kad 
vėl organizuotai telkiami darbininkai miš
ko pramonės darbams į Karelijos autono
minę respubliką ir į Kazachijos respubli
kos plėšinių statybas. Vėl paskelbti adre
sai, kur visi savanoriai gali kreiptis. Juos 
telkia Vyr. perkėlimo ir telkimo valdyba 
prie Lietuvos Min. Tarybos.

LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESAS
PLB Valdyba, 1964 m. gruodžio 11 d. 

posėdy susipažinusi su atėjusiais siūly
mais, sugestijomis ir viešumoj besireiš
kiančiomis nuotaikomis, pasiremdama 
Tabor Farmos 1964 rugsėjo 19-20 pasitari
mų išvadomis, nutarė: 1. pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso laiką ir vietą derinti su 
1966 m. įvykstančia trečiąja JAV ir Ka
nados lietuvių Dainų švente, 2. 1966 me
tus skelbti pasaulio lietuvių jaunimo me
tais, 3. artimiausiu laiku sudaryti pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso rengimo 
komitetą.

PASAULYI
— Šveicarijoje, netoli Landquarto, iš 

tanko išbėgo tūkstančiai litrų nevalytos 
alyvos ir kanalizacijos įrengimais nuplau
kė į Reiną.

— Montanoje greitasis traukinys užlė
kė ant kaimenės antilopių, 74 gyvuliai 
žuvo.

—Vokiečiai gydytojai Hansas ir Elizabe 
tha Albrechtai nutarė ilgesnį laiką pagy
venti Andų kalnuose, 6.300 metrų aukšty
je, norėdami patirti, kaip aukštuma vei
kia žmogų.

— Vakarų Indijoje tris banko tarnau
tojus užpuolė ne plėšikas, bet tigras (jis 
buvo nušautas).

— Berlyno vardą, pasirodo, turi ne tik 
Vokietijos sostinė, bet dar po kaimą ar 
miestelį J.A.V., EI Salvadoras, Britų Gvi- 
jana, Brazilija, Urugvajus, Pietų Afrika 
ir pačios Vokietijos Schlezwigas-Holstei- 
nas.

— Rytinėje Vokietijoje bulvės dar ir 
iki šiol tebepardavinėjamos pagal kor
teles.
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ALGIMANTAS MACKUS
Amerikos lietuvių laikraščiai dar tik 

dabar pasiekia mus su žiniomis, kad Algi
mantas Mackus ir vėl turėjo literatūros 
vakarą, kuriame skaitė poeziją iš paskuti 
niojo savo rinkinio „Neornamentuotos kai 
bos generacija ir augintiniai“.

O kitu keliu atbėgo E. šulaičio žinia, kad 
jis tragiškai žuvo. O jei žuvo, tai reiškia, 
kad mes pasdarėme vėl neturtingesni, 
kad mus ir mūsų kultūrą ištiko nuostolis.

Su liūdesiu lenkdami galvas prie kapo 
dar vieno talento, savo skaitytojams ta 
proga pateikiame porą velionies eilėraščių 
iš „Neornamentuotos kalbos generacijos ir 
augintinių“ rinkinio.

Balandėliai balandžiai. į kur jūs?
Nepalikit žemelės vienos.
Akmenėlių ause’ės nekurčios 
raudai našlelės senos.

Balandėliai balandžiai, į kur jūs?
Nepalikit žemelės vienos.
Akmenėliuose skundas ir skurdas, 
sausiai ant liepos šakos.

Aš, išaugus iš kieto ir tvirto 
meilės kupino balso — iš žemės,

PROF. COLLIANDERIO DARBAS
Švedų dėstomosios kalbos universiteto 

Abo (Turku) mieste, Suomijoje, kas me
tų ketvirti išeinančiame leidinyje „Actą 
Academiae Aboensis“ šių metų ketvirta
me numeryje išspausdinta suomių istori
ko Boerje Colliander ilgoka studija apie 
1916 metais Lozanoje, Šveicarijoje, įvy
kusį „Tautybių kongresą“. Toje konferen
cijoje buvo svarstomas laisvo tautų apsi
sprendimo klausimas. Ypač išsamiai buvo 
nušviesta Rusijos paglemžtų tautų padė
tis ir suminėtos rusų valdžios vykdytos 
rusifikacijos priemonės nerusiškų tautų 
atžvilgiu.

Lozanos konferencijos paruošime vado
vaujamą vaidmenį tuo metu vaidino lie
tuvis Juozas Gabrys (mirė Šveicarijoje 
1951 metais). Be to, konferencijoje daly
vavo baronas Friedrichas von der Rop- 
pas, kilęs iš Lietuvos.

Apie Lozanos konferenciją profesoriui 
Collianderiui gausiai medžiagos suteikė 
Berne gyvenąs Dr. A. Gerutis. Savo studi
joje švediškasis suomių profesorius įsak
miai pareiškė A. Geručiui padėką už su
teiktąją medžiagą. Studija išėjo taip pat 
kaip atskiras atspaudas ir sudaro 50 pus
lapių.

Ketindamas apie laisvą tautų apsispren 
dimą parašyti išsamesnį veikalą, prof. 
B. Colliander apie N. Metus specialiai at

aš žinau kodėl liepos pravirksta 
mano krašto kiekvieną birželį.

Į kiemą ateina vyrai pikti.
— Jurekai, jok! Jurekai, jok!

Žvengia medinis žirgas kieme, 
kanopomis kerta cementą.

— Kaipgi aš josiu, kaipgi aš josiu — 
mano žirgas medinis!

— Ir medis gyveno, ir medis šaukė, 
ir medis bėgo pagalbos!

Žvengia medinis žirgas kieme, 
kanopomis kerta cementą.

—Kaipgi aš rėksiu, kaipgi aš šauksiu- 
mano kalbą iškirto kirviais!

Į kiemą suėjo vyrai pikti.
— Jurekai. bėk! Jurekai, bėk!

Krito medinis žirgas kieme, 
pasviro į kraujo pusę.

važiuoja į Berną, kur nuodugniau susipa
žins su Dr. Geručio turimąja medžiaga 
apie minėtąjį Lozanos tautybių kongresą 
ir iš viso apie paglemžtųjų tautų veiklą 
pirmojo pasaulinio karo metu, kuria bu
vo siekiama nusikratyti svetima valdžia 
ir atgauti laisvę.

Prof. Colliander 1935 metais paskelbė 
disertaciją apie vokiečių politiką Lietuvo
je 1915-1918 metų okupacijoje.

Tenka šia proga pastebėti, kad Fridri
chas von der Roppas mirė Vokietijoje 
1964 m. vasario mėnesį, susilaukęs su vir
šum 80 metų amžiaus. Jis 1961 m. išleido 
savo atsiminimus, pavadintus ..Zwischen 
gestern und morgen“ (Tarp vakar ir ryt
dienos). Juose autorius aprašo taip pat 
savo veiklą pirmojo pasaulinio karo me
tu, kai jis, kaip vokiečių valdžios agentas, 
stengėsi atskirti nerusiškas tautas nuo 
Rusijos. Jo pastangomis Berlyne buvo 
įsteigta „Deutsch-Litauische Gesell
schaft“, kuri leido leidinį. „Das Neue Li- 
tauen“. Draugija daugiau ar mažiau atvi
rai rėmė tuometinius vokiečių aneksionis- 
tinius planus Lietuvos atžvilgiu. Kai atsi- 
kuriančioji Lietuva pasuko visiškos vals
tybinės nepriklausomybės keliu ir atsisa
kė 1918 metais primestų konvencijų su 
kaizerine Vokietija, minėtoji draugija su
stabdė savo veiklą. G.

EUROPOS LIETUVIS

V okietiia ir lietuviai
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Likusieji Vokietijoje lietuviai daugiau
sia yra nedarbingi, kurie dėl senatvės, li
gos ar dėl karo išdavų negali išvykti į ki
tus kraštus. Bet po 1956 metų yra daug 
lietuvių, atvykusių į Vokietiją. Tie lietu
viai, nemokėdami vokiečių kalbos, sunkiai 
gauna geresnį darbą pagal savo specialy
bę. Toji pastarųjų grupė yra lietuviai, ku
rie 1941 metais atvyko į Vokietiją, o, vo
kiečiams užėmus Lietuvą, vėl grįžo. Ru
sams artėjant, tie Lietuvos vokiečiai trau
kėsi atgal į Vokietją, bet rusų pavyti ir 
priversti grįžti atgal į Lietuvą. 1956 me
tais Vokietijos ir Sovietų Sąjungos val
džioms susitarus, šiai Lietuvos gyventojų 
kategorijai buvo leista išvykti į Vokietiją. 
Tokiu būdu Vokietijon atvyko daug lietu
vių, kurie yra vedę Lietuvos vokietaites, 
ar lietuvaičių, kurios yra ištekėjusios už 
vokiečių. Šie vėliau grįžę lietuviai ūkiškai 
daug geriau įsikūrė, negu čia jau nuo se
niau gyvenantieji.

Prie tokių reikia priskaityti ir tuos Lie
tuvos vokiečius, kurie 1941 metais atvyko 
į Vokietiją, bet dėl įvairių suvaržymų ne
galėjo atgal j Lietuvą grįžti.

Pirmieji tų moka vos keletą žodžių vo
kiškai ir šeimoje kalba tik lietuviškai. 
Antroji kategorija, likusi Vokietijoje, no- 
roms nenoroms pradėjo vokietėti, ir yra 
šeimų, kurios ne tik lietuviškai nekalba, 
bet net save laiko tikrais vokiečiais. Nors 
dauguma vokiečių kalbą tik Vokietijoje 
išmoko, bet dabar yra nutraukę visokį ry
šį su lietuviais. Veikiant Balfo šalpai, dar 
vienas kitas dėl šalpos jungdavos! į ben
druomenę. bet paskutiniu laiku jų jau lie
tuvių tarpe nesurasi.

Vokietijos valdžia nėra linkusi nė vie- 
nūs tų lietuvių padaryti vokiečiais. Prie-
šingai, duodamos pašalpos, kad likusieji 
Vokietijoje lietuviai, vis tiek, ar Vokieti
jos piliečiai, ar ne, galėtų lietuviškoje 
aplinkoje tam tikromis progomis pabuvo
ti, pasiklausyti lietuviškų dainų, pasižiū
rėti tautinių šokių. Panaudojant tas lėšas, 
ruošiami pobūviai ar minėjimai keliskart 
per metus. Lietuvių papročiams puoselėti, 
kultūriniams parengimams, minėjimams 
ir kitiems lietuvybės išlaikymo reikalams 
kasmet per Vokietijos Krašto bendruome
nę skiriamos lėšos. Šias lėšas bendruome
nė naudoja mokykloms išlaikyti, atlyginti 
bent šiek tiek mokytojams už jų gana sun 
kų darbą. Kad vaikučiai noriau vyktų į 
lietuvišką mokyklą, duodama jiems už
kandžiai ir apmokamos kelionės išlaidos. 
Tokias mokyklas lanko apie 200 lietuviu
kų. Dauguma jų yra mišrių šeimų vaikai, 
lanką vokiečių pradžios mokyklas ir nė 
žodžio nemoką lietuviškai. Mokytojų di
delėmis pastangomis, šitie vaikučiai iš
moksta lietuvių kalbos, susipažįsta su sa
vo tėvų Tėvyne ir tuo būdu nedingsta lie
tuvių tautai. Jei tik tėvai nori ir jei patys

mokyklos mokiniai yra pajėgūs siekti 
aukštesnio mokslo, jie gali lankyti Vasa
rio 16 Gimnaziją. Šioje lietuvių gimnazi
joje mokslas yra nemokamas, bet pasitu
rintieji tėvai moka už vaikų išlaikymą 
bendrabutyje DM 25, — ir DM 5, — už 
baltinių skalbimą per mėnesį. Tėvai, ku
rie nepajėgia ir šio menko mokesčio su
mokėti, yra nuo jo atleidžiami.

Vokietijos valdžia gimnazijai išlaikyti 
duoda du trečdalius visų išlaidų. Likusias 
padengia pasaulyje gyvenantieji lietuviai 
savo gausiomis aukomis. Kad mokiniai ir 
mokytojai nevargtų senuose barakuose, 
Vokietijos valdžiai ir pasaulio lietuviams 
padedant yra baigiami statyti gražūs kla
sių rūmai.

Vokietijos valdžia žino, kurių kategori
jų lietuvių yra Vokietijoje, bet ji nededa 
pastangų užgniaužti lietuviškumo, užmig
dyti lietuvių kultūrinio veikimo, neduoti 
ne tik lėšų, bet ir neleisti lietuviškų mo
kyklų, kad ilgainiui lietuviai suvokietėtų. 
Priešingai, lietuvių išlikimas lietuviais 
Vokietijos valdžiai rūpi. Rūpi ne todėl, 
kad kada nors tie lietuviai galės grįžti at
gal į Tėvynę ir nebus našta vokiečių 
ūkiui, bet todėl, kad šie lietuviai nežūtų 
lietuvių tautai, o liktų lietuvių tautos gar
bingais nariais. Tam yra bendruomenė, 
tam yra mokyklos, tam yra šokių grupės 
ir chorai, kad nežūtume tremtyje.

Kai kultūriškai bendruomenės vadovy
bė deda daug pastangų, tai ūkiškai ji nėra 
pajėgi veiksmingai padėti varge atsidū- 
rusiems tautiečiams. Turtingų ir gerą už
darbį gaunančių lietuvių yra maža. Nekil
nojamojo turto turi tik keli tautiečiai ir 
tai tik sau namelius, kad nereikėtų gy- 
venti po svetimu stogu. Prekybininkų tė-
ra tik vienas kitas ir tai nepastovios pre
kybos. Specialistų, kurie galėtų pilnai įsi
jungti į Vokietijos darbo rinką, yra tik 
jaunoji karta. Senesnės kartos lietuviams 
mokslininkams, net daug pastangų dėjus, 
nepavyko atitinkamos darbo vietos gauti 
vietinėse įstaigose. Yra du profesoriai lie
tuviai, kurie dėsto universitetuose. Jau
nosios kartos akademikai, baigę Vokieti
jos universitetus, mielai priimami. Gydy
tojai — ligoninėse, chemikai — fabrikuo
se, inžinieriai — statybos įmonėse gauna 
gerai apmokamą darbą. Jų tarpe yra gana 
didelis skaičius baigusių Vasario 16 Gim
naziją. Prie kultūrininkų reikia priskaity
ti ir likusius Vokietijoje kunigus. Katali
kų kunigams popiežiaus paskyrimu vado
vauja Tėvas Bernatonis. Evangelikų ku
nigams vadovauja senioras Keleris. Liku
sieji Vokietijoje kunigai užsiima ne vien 
pastoracijos darbu, bet labai veikliai dir
ba ir bendruomeninį bei kultūrinį darbą. 
Trys iš jų yra Vasario 16 Gimnazijos mo
kytojai, jų tarpe vienas direktoriaus pa
reigose. Trys yra Krašto Valdybos įgalio-

tiniais prie kraštų vyriausybių. Keturi 
yra Krašto Tarybos, ir vienas jų Krašto 
Valdybos narys. Negalima nepaminėti 
vieno jų jauniausio kunigo, kuris yra bai
gęs Vasario 16 Gimnaziją ’ ir dabar yra 
kancleris Sielovadoje ir vokiečių pradžios 
mokyklos mokytojas prie Dieburgo. Tai 
yra visuomenininkai, kuriems lietuvybės 
išlaikymas yra pats svarbiausias uždavi
nys. Jei šitas didelis kultūrininkų būrys į 
lietuvybės išlaikymo darbą nekreiptų dė
mesio ir numotų ranka, mūsų bendruome-

(Nukclta į 3 ps!.) 
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LIETUVIŲ DIENOS
LIETUVIŲ DIENOS, dvikalbis lietuvių 

kultūros žurnalas, 1964 m. gruodžio mėn., 
Nr. 10. Leidžia A. Skirius, redaguoja Ber
nardas Brazdžionis ir redakcinė kolegija. 
Adresas: 4364 Sunset Blvd., Hollywood, 
Calif. 90029. Atsk. nr. kaina 65 et.

Praėjusių metų švenčių numeris dąu- 
giausia skirtas Kristijono Donelaičio su
kakčiai. šalia gausios medžiagos ir foto 
nuotraukų lietuviškoje dalyje, angliškame 
skyriuje spausdinamas Yale Universiteto 
prof. Aleksio Rannito rašinys apie Done
laičio kūrybą ir Nado Rastenio versta 
„Metų“ pradžia. Viršelį puošia naujojo 
VLIKo pirm. V. Sidzikausko portretas, o 
tekste plačiai aprašomas reorganizuoto 
VLIKo seimas ir jo posėdžiai. Meno pusią 
piuose parodomi Australijos dailininkai, 
besiruošią Meno Dienoms Melbourne. Li
teratūros puslapiuose spausdinama Ran
nito poezijos ir dr. E. Tumienės kritikos 
raštai. Gausus iliustruotas kronikos sky
rius.

„PASAULIO LIETUVIO“ VAJUS
PLB Valdyba leidžia „Pasaulio Lietuvį“, 

kuriam skiriamas uždavinys būti Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės jungiamuoju, 
orientuojamuoju ir informuojamuoju bal
su. Valdyba nori, kad jis galėtų vis gerėti 
ir pasiekti lietuvius visuose laisvojo pa
saulio kraštuose.

Šiam tikslui PLB Valdybos pirmininkas 
J. Bačiūnas švenčių proga paskelbė .Pa
saulio Lietuvio“ parėmimo vajų. Išsiųs
tuoju raštu jis kreipėsi: „PLB Valdyba 
ateinantiems metams „Pasaulio Lietuvio“ 
prenumeratą nustatė du doleriu, ši suma, 
tikimės, niekam nebus per didelė. Tačiau, 
kad valdyba galėtų sėkmingiau savo uždą 
vinius vykdyti ir minėtą biuletenį pavers
ti dvasiniu viso pasaulio lietuvių jungėju, 
mes drįstame iš Jūsų prašyti vienkartinės 
nors ir mažiausios papildomos aukos. 
Taip pat kviečiame būti „Pasaulio Lietu
vio“ ir Bendruomenės rėmėjais. Tokiu lai
kysime kiekvieną, paaukojusį ne mažiau 
kaip dešimtį dolerių“.

JONAS AVYŽIUS---------------------------------------------------------------------------- --------

Kaimas kryžkelėje
—-------------------- ROMANAS

(8)

Mokykloje ką tik buvo pasibaigęs vai
dinimas, ir muzikantai ant sušilimo taip 
uždrožė polką su ragučiais, kad apačioje, 
drabužinėje, lempa prigeso, o antras aukš 
tas, kur vyko pasilinksminimas, visas dre
bėjo, kilnojamas klegesio, ūkčiojimų, dū
dų gaudimo, kuriam pritarė smuikas ir 
duslūs būgno dūžiai. Martynui akys ap
raibo nuo įvairiaspalvio drabužių audinio, 
kuris mirgėjo vilrtijo salėje lyg koks di
džiulis vėjo blaškomas gėlynas. Juoda ei
lutė lenkė rudą, ruda pilką, pilkoji vėl 
rungėsi su languota ruožuota; suknelių 
šilkas išdidžiai šnabždėjo, šaipydamasis iš 
kartūno, o šitas vėl prieš visus puikavo 
savo gėlėtu piešiniu, o vilnoniukės, suvis 
jau pamiršusios kuklumą, lėkė ratu lyg 
paklaikusios ir taip pūtėsi, ko neplyšda- 
mos iš puikybės, taip aukštai nešėsi, kad 
net apatinukų karpiniai žaibavo į šalis... 
O šitame gyvame margumyne, šitoje šo
kančių gėlių pievoje lyg peteliškės, lyg 
rainos ratuotos bitelės skriejo merginos, 
pasipuošusios Rimšienės audinio drabu
žiais, kuriems joks fabrikinis audinys sa
vo grožiu negalėjo prilygti.

Salė gaudė nuo muzikos, šūksnių, kojų 
trepsėjimo, nes šoko ne dvi, trys, koks 
puskapis porų šoko. Mat, čia buvo polka 
su ragučiais, visų polka, lietuviška polka, 
todėl ir trankėsi lietuviškais perkūnais, 
net kibirkštys iš padų skilo. Tarsi audra 
įsisuko į tankiai nustatytą gubų lauką, 
ištaršė pėdus po du, ir tie dabar lėkė ra
tu, sukami pašėlusio viesulo, jog tarpais 
rodėsi — nėra tokios jėgos, kuri juos su
laikytų. Bet štai dar garsiau sugriaudė 
būgnas, trenkė iš karto dūdos, peršaukda- 
mos smuiką, ir staiga lyg kas rimbu kirto: 
bernai atšoko nuo merginų, trenkė visi 

kiek gali kojomis į grindis ir, jau trepsė
dami lyg kokie ožiai vienas prieš kitą, 
grasino, badėsi tarpusavyje žvilgsniais, 
kurių reikšmę tik jiedu galėjo atspėti. O 
atspėję tartum pakvaišo, apsvaiginti aist
ros, ir vėl puolė vienas kitam į glėbį, vėl 
lėkė, vijosi pora porą, dar pasiučiau tran- 
kydamiesi, ūkčiodami, ir vėl skyrėsi. Kol
ūkio pieno surinkimo punkto vedėjas Be
nius Ramonas, tas pasiutęs bobų masalas, 
skyrėsi su Mile Strazdiene, ir čia pat, nie
ko nelaukęs, čiupo ją atgal lyg nelabasis 
dūšią, nes moteriškė buvo jauna, patrauk
li, neatsibodusi; ši gi prigulė jam prie krū 
tinės, merkėsi iš laimės, dėkodama vi
siems šventiesiems, kad Vincė pakliuvo į 
lagerį, nes kitaip vargu ją būtų suvedęs 
likimas su tuo gražuoliu šaldra, kurį ne 
juokais buvo įsimylėjusi.

Skyrėsi jauni, pusberniai, pagyvenę 
skyrėsi ir, alpdami iš ilgesio, vėl puolė į 
glėbius ir siautė, linksminosi, šią valandė
lę pamiršę visus rūepsčius. Šešiolikmetė 
našlaitė Krūminių Nastutė, kolūkio laiš
kininkė, pamiršo turinti kažkur ištremtus 
tėvus, nes ją šokino Gojelis, jos slapta 
meilė, apie kurią jau vien pagalvojus nu
tirpdavo širdis. O Simas, nors slapčiomis 
gaudė žvilgsniu Godą, bet niekam nebepa- 
vydėjo jos draugystės;, gaudė šiaip sau, 
norėdamas pasipūsti prieš merginą. Mat, 
šį vakarą jautėsi pranašiausias, nes per 
vaidinimą jam dažniausiai plojo, o dekla
muojant savo eilėraščius pusė salės rai
čiojosi iš juoko!.. O Birutei atrodė, kad ji 
už visus laimingiausia, ir jau nerūpėjo 
nei naminės rietenos su motina, nei tėvų 
vagystės. Blaškėsi Grigų Tado glėbyje, 
žydėdama gražiau už aguoną, ir taip su
kosi, jog storos raudonos kasos lakstė į 
šalis, plakėsi lyg kokie ugnies liežuviai, 
virš galvos pakildami. O buvo aukšta, 

nors Tadas už ją dar per pusę plaštakos 
aukštesnis, abu rinktiniai, — liekni, jau
ni, gamtos apdovanoti grožiu, — tad ir 
traukė į save ne vieną žvilgsnį.

— Vilioootinis! — suriko Ramonas visa 
gerkle. — Bernelių pirmenybė! — Atšoko 
nuo Milės ir suplojo delnais prie ausies 
Godai, kuri šoko su kolūkio zootechniku 
Juozu Paliūnų. O Juozas, neilgai dairęsis, 
paplojo kitai, tos šokėjas vėl sekančiai. 
Taip viliojo vyrai merginas pasirinkdami, 
o Martynas stovėjo, atsišliejęs durų stak
tos, vis labiau svaiginamas siaudžiančios 
linksmybės.

Pro šalį praplaukė Goda. Šoko jau su 
kitu, nes visi bernai varžėsi dėl jos, tad ir 
plojo vienas po kito, o ji ėjo iš rankų į ran 
kas lyg grožio stebuklas, lyg meno kūri
nys, sutvertas visiems, bet nepriklausąs 
nė vienam. Apskrido ratą ir vėl išniro ne
toli durų, kur stovėjo Martynas. Dėbtelė
jo į jį žaižaruojančiomis akimis, atstūmė 
nuo savęs berną, ir suskardeno jos skam
bus krūtininis balsas:

— Merginų pirmenybė! Viliojam berne
lius! — Atlošė gražią galvą ir, sunėrusi 
ant viršugalvio rankas, jau viena sukosi 
kaip vilkelis, taip pašėlusiai sukosi, jog 
tautinių drabužių raštas susiliejo iš vieno, 
o sijonas išsipūtė lyg kokia burė, atideng
damas aukščiau kelių dailias kojas, kurios 
išdykėliškai trepsėjo, nešdamas ją prie 
Martyno. Per kokį žingsnį nuo jo sustojo, 
žaismingai tūptelėjo, o Martynas, to ir te
laukęs, ištiesė jai ranką, antrąja apkabin
damas per liemenį, ir abudu, sutartinai 
treptelėję, stačia galva puolė į linksmybės 
sūkurį.

Kas bepasakys, kiek ratų aplėkė! Juk 
abudu buvo geri šokėjai, o už Godą mik
lesnės tai niekas nežinojo visoje apylinkė
je. Dabar ji skrido lengviau už plunksnelę 

ir viliojamai šypsojosi Martynui, žvelgda
ma į jį tokiomis akimis, kurios čia traukė 
į save, čia gąsdino lyg bedugnė gelmė, čia 
bėgo šalin lyg įžeista, sugėdinta mergiotė, 
čia vėl grasino, nepiktai grūmodamos ir 
kviesdamos pradėti žavintį žaidimą iš 
naujo.

Martyną sakytum kas užbūrė. Lėkė ra
tu, kaip pasiutimo nešamas, ir taip trep
sėjo. tokie velniški buvo jo pritūpimai, 
kad grindys linko po kojomis, o šokėjai 
skyrėsi į šalis, duodami kelią, kiti net -į 
pasienius pasitraukė ir nustebę, apimti 
pasigėrėjimo, gainiojosi žvilgsniais įsi
smarkavusią porą. Martynas jautė, jog-su 
kiekvienu mostu krūtinėje darosi erd
viau, lengviau, o širdin veržiasi linksmy
bė. Ir tik nutilus paskutiniams muzikos 
garsams, jis atsikvošėjo. Lyg susigėdęs 
skubiai paleido Godos ranką, norėjo nuei
ti, bet juodu suspaudė žmonės ir pripla
kė prie suolo, kur buvo laisvas tarpas at
sisėsti.

Tuo metu kelios merginos, susimetusios 
kampe, užtraukė sutartinę.

Mes, mergytės, mes aguonos, — 
jūs be mūsų kaip be duonos...

skubiai pagavo dainą Strazdienė, pritar
dama draugėms, nes tikrai turėjo gerą 
balsą, kuriam prilygti galėjo nebent jos 
pačios liežuvis.

Tie berniukai raito kojas, 
apie mumi šokdami...

— atsiliepė pasieniuose choru kitos, ir 
netrukus visa salė sužvangėjo, suskambo 
lyg didžiulis varpas, pritariant cignorė- 
liams, nes dabar į sutartinę įsijungė ir 
vyrai:

Dzingul-dzingul-dzinguliukai, 
dzingulėliai uha-ha!
Dar nespėjo nuaidėti priedainis, kai į 

salės vidurį iššoko Ramonas ir, pamojęs 
bernams, užvedė, pamėgdžiodamas mote
rišką balsą:

Mes — mergytės, mes — petruškos, 
mes be vyrų kaip be druskos!

O bernai, užsistodami už savo vyrišką
ją giminę, jau bėgo iš visų kampų prie

Beniaus, būrėsi apie jį ir, iššaukiančiai 
linkčiodami merginoms, dainavo- __

Senmergiauti nusibodo...
Motinėle, duoki rodą, 
kaip mylėti, kaip vilioti, 
nors palaikį vyrą gaut?

■

Ir vėl sužvangėjo tarsi didžiausios ves
tuvės, skambindamos dešimtimis varpe
lių, pro šalį pralėkė, nes dabar pritarė Ir 
merginos, iki šiol tylėjusios:

Dzingul-dzingul-dzinguliukai, 
dzingulėliai uha-ha!
Jei pradėjom, tęskim bylą:
Sako, vyrų kainos kyla!

||i|i

skubėdama— užrėkė Gaudučių Roma, 
užbėgti vaikinams už akių, ir tuojau visos 
pagriebė sutartinai:

Greit už bobišką sijoną 
bernų gausim milijoną!.. 
Kur bedėsim, ką darysim? 
Teks į ožius išmainyti!..

Vėl visi nudzinguliavo, o kadangi šį kar 
tą merginos paėmė viršų, tai vyrai, neno
rėdami nusileisti, atrėžė dar sąmojingiau. 
Taip kirtosi abi pusės, šaipėsi viena iš ki
tos, niekaip negalėdamos nusirungtl, 
mat, ir vieni, ir kiti nestokojo liežuvingų 
šalininkų. Kol merginos traukė savo pos
mą, Gojelių Simas, kuris neturėjo klau
sos, be to, drovėjosi pirmu balsu dainuoti, 
jau deklamavo Ramonui į ausį ant greitų
jų sukurtą atsakymą, o paskui dar kiek
vienas nuo savęs pridėjo; juk neveltui ma
noma, jog kas antras lietuvis — poetas, 
ką bekalbėti apie merginas, kurios suokė 
kaip lakštingalos ir svaidėsi tokiomis są
mojingomis replikomis, kad net muzikan
tai kvakėjo, gi būgnininkas Laurynas Bur 
ba — Tinginys, smaila barzdele, labai pa
našus savo išvaizda į paskutinį preziden
tą, ir už tai kartais dar pravardžiuojamas 
Smetona, nebeiškentęs ėmė būgnyti, pri
tardamas dainininkams. Į būgno šauksmą 
atsiliepė akordeonas su basu, sucypė smui 
kas. Per muzikos trenksmą 
suprasti žodžių.

nebegalėjai

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos
Šiais 1965 metais sueina dvidešimt pen- 

keri metai, kai Lietuva neteko laisvės.
Kaip viskas vyko, kad buvo prie to pri

eita? Ar nebuvo kalta pati Lietuva? Ar 
Lietuvos vyriausybės ėmėsi tinkamų prie
monių savo krašto laisvei išgelbėti? Ar 
galėjo būti kitaip, negu įvyko?

Norint atsakyti į tokius ir panašius klau 
simus, tenka susidaryti sau gerų vaizdų 
visų anuometinių jvykių tiek Lietuvoje, 
tiek ir svetur. Lietuvos įvykiai mums tie
siogiai rūpi, tačiau Lietuvos likimų nulė
mė svetimieji.

Kaip viskas vyko, plačiai nupasakoja 
Aleksandras Merkelis dabar išėjusioje bu 
vusio Lietuvos prezidento Antano Smeto
nos monografijoje.

Autoriui maloniai sutinkant, persispaus 
diname čia tos monografijos skyrių „Ne
priklausomybės sutemos“, kuriame kaip 
tik ir pasakojami į nepriklausomybės ne
tekimų atvedę įvykiai.

0 su jais, aišku, reikia susipažinti, kad 
ta liūdna sukaktis sųmoningai būtų sutik
ta.

Straipsnio poskyrių antraštės yra ne au
toriaus, o mūsų.

Kaip keleivio klotis jūroje pareina 
nuo kylančių ten audrų, taip mūsų 
tautos romą nuo kitų tautų sūkuringo 
gyvenimo.

A. Smetona

Kas jau neišvengiama, reikia su 
didumu pasitikti.

Vydūnas

LIETUVYBĖS IR NEPRIKLAUSOMYBĖS 
KULTAS

Gimtis ir mirtis yra dvi pagrindinės gai 
rėš, tarp kurių skleidžiasi visas žmogaus 
gyvenimas. Tą pat būtų galima pasakyti 
ir apie valstybės gyvenimą, tik tuo skir
tumu, kad žmogaus gimtis ir mirtis gali
ma labai tiksliai nustatyti, o valstybės — 
ne, nes tatai trunka daug ilgesnį laiką. 
Sunku mums tiksliai nustatyti, kada buvo 
įkurta senoji Lietuvos valstybė, ne taip 
jau lengva ir pasakyti, kuri data laikytina 
faktinuoju nepriklausomos Lietuvos vals
tybės atstatymų, nes tatai įvyko ne iškart, 
bet palaipsniui. Nepriklausomos Lietuvos 
valstybės atstatyme reikšmingi trys didie 
ji įvykiai: 1918 m. vasario 16 d. nepriklau
somybės atstatymo aktas, 1920 m. gegu
žės 15 d. Lietuvos Steigiamojo Seimo Lie
tuvos nepriklausomybės atstatymo pro- 

ilamavimas ir pagaliau tais pat metais 
liepos 12 d. su Tarybų Rusija pasirašyta

Vokietija ir lietuviai
(Atkelta iš 2 psl.)

-rrp—turėtų' nepakeliamų dvasinių nuosto
lių. Bet nei vienas iš jų dar nepavargo, 
nei vienas iš jų nėra abejingas šiam dar
bui, nors kartais neatsakingų bendruome
nės narių daromi jiems priekaištai, kurių 
jie tikrai nėra užsitarnavę. Jiems priklau
sytų tik pagarba ir padėka.

Šalia dvasininkų yra visa eilė akademi
kų, kurie labai noriai padeda bendruome
nės vadovybei įvairiose šakose nešti tą 
sunkią bendruomenės vieningumo, susi
klausymo ir organizuotumo naštą. Daug 
prie šito darbo prisideda apylinkių pirmi
ninkai, artimiausiai esantieji prie apylin
kių vadovybės, nenuilstamai rūpinasi kul
tūriniais reikalais savoje apylinkėje. Va
sario 16, Tautos šventės, Kariuomenės įsi
kūrimo ir Lietuvos užgrobimo minėjimais 
jie prisideda prie to šauksmo pasauliui, 
kad lietuvių tauta yra gyva, kad ji nori 
būti laisva, kad siekia laisvės ir tiki, jog 
ateis diena, kai Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma.

Visi šitie kultūrininkai už savo didelį 
darbą negauna jokio atlyginimo. Bet yra 
kultūrinių įrengimų, kurie reikalauja iš
laidų, nes be jų tas įrengimų išlaikymas 
neįmanomas. Tai yra vargo mokyklos ir 
Vasario 16 Gimnazija. Šiems tikslams Vo
kietijos valdžia skiria tiek lėšų, kad su 
pasaulio lietuvių aukomis jos gali išsilai
kyti. Bendruomenės narių įnašai šiek tiek 
padeda šių įstaigų administracijos išlai

AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik 
MAISTO SIUNTINIUS!

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB 4 Co. Ltd.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.

ALEKSANDRAS MERKELIS

taikos sutartis. Šia sutartimi galutinai bu
vo baigtas faktiškas ir juridiškas nepri
klausomos Lietuvos valstybės atstatymas. 
Kaip meno kūrybiniame, taip ir valstybės 
kūrimo ar po daugelio vergovės metų jos 
atstatymo procese yra trys pagrindiniai 
vienas po kito seką periodai: inspiracinis, 
inkubacinis ir inkarnacinis. Vasario 16 d. 
aktas yra inspiracinio, o taikos su Tarybų 
Rusija pasirašymas inkarnacinio periodo 
baiga.

Idėjinė veikmė tampa tolygi ir patvari, 
virsdama kultu, pačiu iškiliuoju, visa ben
drinančiu ir lemiamu veiksniu. Tautinio 
atgijimo metu buvo keliamas lietuvybės 
kultas, bene stipriausiai išreikštas polig- 
lioto vokiečio Jurgio Sauerveino, puikiai 
mokėjusio lietuviškai ir daug lietuviams 
padėjusio, giesmėj, virtusioj lyg ir antruo 
ju Lietuvos himnu:

Lietuvininkai mes esam gimę, 
Lietuvininkai mes turim būt, 
Tų garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

Lietuvybei išlaikyti reikalinga laisvė, 
kuri buvo įkūnyta, nepriklausomą Lietu
vos valstybę atstačius, ir joje laisvės kul
tas stipriai reiškėsi visur: tautinėse bei 
valstybinėse šventėse, žuvusių už Lietu
vos nepriklausomybę paminkluose, mene, 
įvairiomis progomis sakomose kalbose ir 
t.t. Kasdieniniame gyvenime jos lyg ir ne
bejaudavome, nes ji buvo tapus neatski
riama mūsų buities dalimi, tačiau, ištikus 
tautą povojui, ji rūsčiai prabildavo geriau 
šių savo poetų lūpomis. 1920 metų rudenį, 
Želigovskiui pagrobus Vilnių, Maironis ei
lėrašty Pavojuj Motina Tėvynė šaukė:

Gana lietuviškos kantrybės! 
Ginkluota kelkis Lietuva!
Dienelė laukia nelengva,
Bet gelbės dangiškos galybės, 
Ir paskutinė bus kova!

Anot Maironio, lenkas, tautų išgama, 
ieškodamas prarastų dvarų, nešė Lietuvai 
pančius ir žudynes. Smogdamas kalaviju į 
jos širdį Vilnių, padarė gilią žaizdą, tegu 
dar ir nemirtingą, bet per daug jau lietu
viams skaudžią, jog ji galėtų užgyti ir būti 
pamiršta. Vilnius tapo lietuvių laisvės 
kulto simboliu. Tais pat metais, kaip ir 
Maironis, savanoris Kazys Binkis savo 
Geležinio Vilko pulkui parašė maršą:

Juodbėrėliai, galvas aukštyn!
Vilko maršų drožkit kojom! 
Likit sesės, mes išjojam. 
Mes tejosim lig rytojaus, 
O rytoj ugnin!

das padengti. Dabartinės bendruomenės 
vadovybės pastangomis gaunamos iš Vo
kietijos įstaigų pašalpos tiek padidėjo, 
kad yra daug vilčių sekančių metų sąma
tą suvesti be nepriteklių. Tai būtų pirmi 
sąmatiniai bendruomenės metai, kai pa
jamos išlygina išlaidas. Be to, dabartinės 
paramos yra užtikrintos, nes pasaulio lie
tuviai jau eilę metų be didelių sunkumų 
suaukojo daugiau kaip DM 120.000. Meti
nės išlaidos siekia apie DM 360.000. Vo
kietijos valdžios įstaigos pažadėjo 1965 
metams DM 215.000, taigi būtų nepritek
lius DM 25.000. Tiek per metus įplaukia 
solidarumo įnašų, tėvų įmokėjimai už 
bendrabutį ir kitos menkos pajamos. Nuo 
dabar, jei pasaulio lietuviai ir toliau pa
jėgs DM 120.000 per metus suaukot, ben
druomenės vadovybė gali sudaryti rea
lius planus bendruomenės ir lietuvybės 
pamatams stiprinti.

Vokiečių valdžios įstaigos duoda lėšas, 
nurodydamos, kuriems reikalams tas lė
šas galima naudoti. Tas lėšų naudojimas 
yra vokiečių pareigūnių tikrinamas, ir jų 
kitiems tikslams panaudoti negalima. Pa
sibaigus sąmatiniams metams, iš lėšų rei
kia atsiskaityti. Reikalaujama, kad prie 
duotųjų jų paramų vienas trečdalis būtų 
pridėtas savų išteklių. 1965 metų atsiskai
tymui tikrai bus reikalinga, kad pasaulio 
lietuviai būtų paaukoję DM 120.000.

A. Mariūnas (iš Inform.)

Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
ŽABO iliustruotas katalogas, 
gali reikėti, įskaitant 44 SVARIU

A. Merkelis

Laisvės, o draug su ja ir Vilniaus kul
tą susintetino ir stipriausiai išreiškė Pet
ras Vaičiūnas giesmėj Mes be Vilniaus ne
nurimsim:

Ei, pasauli, būki rimtas ir teisingas: 
Mes be Vilniaus nenurimsim!
Kaupias skausmas ir dangus toks de-

besingas...
Jei reiks — laisvi mes mirsim!

Nedaug ką geresnė už pietų kaimynę 
Lenkiją buvo ir vakarų kaimynė Vokieti
ja su šimtmečius siekiančiomis svajonė
mis ir pastangomis Drang nach Osten. 
Antrajam Reichui pralaimėjus karą ir žlu
gus vokiečių kolonizacinėms užmačioms, 
respubliškoji Vokietija Lietuvos atžvilgiu 
tenkinosi ekonomine bei kultūrine pene- 
tracija, kuri buvo gana nuosaiki ir Lietu
vai nepavojinga. Visai kitaip Lietuvos ir 
Vokietijos politiniai reikalai ėmė klosty
tis, kai, valdžios vairą į savo rankas pa
ėmus nacionalsocialistų partijos vadui 
Adolfui Hitleriui, gimė tretysis Reichas, o 
su juo atgijo ir senosios Drang nach Osten 
svajonės. Ligi tol buvę su Vokietija geri 
santykiai paaštrėjo ligi kraštutinumo. Ir 
tų santykių paaštrėjimo kaltininkė buvo 
ne Lietuva, bet jos vakarų kaimynė Vokie 
tija. Lietuva neišsigando savo didžiosios 
kaimynės grasinimų ir 1935 m. pavasarį 
poeto V. Mykolaičio-Putino lūpomis taip į 
juos atsakė:

Per ilgus amžius daug pamiršom žy
gių 

Ir daugelį skriaudų minėti vengiam. 
Palikdami kapam senolių kaulus, 
Be pagiežos į naują būtį žengiam.

Iš pelenų pakilęs laisvės amžius 
Ne mirti, bet gyvent mus pavadino.
Ir mes atsiliepiam į laisvės gandą — 
Ii- mūsų teises tautos pripažino.

K. Donelaičio metams pasibaigus

(E) Apie Lietuvoje veikiančio K. Done
laičio jubiliejinio komiteto darbus jo pir
mininkas akademikas K. Korsakas sutei
kė tokių žinių: greitu laiku išleidžiama E. 
Lebedienės parengta „K. Donelaičio bib
liografija“, baigiamas rengti spaudai rin
kinys pranešimų, skaitytų K. Donelaičiui 
pagerbti mokslinėje konferencijoje. 1964 
m. pabaigoje išleistas J. Kabelkos lingvis
tinis darbas „Kristijono Donelaičio raš
tų leksika“. Už šį darbą Vilniaus univer
sitetas Kabelkai suteikė filologijos mokslų 
kandidato laipsnį. „Metai“ išleisti gruzi
nų kalba, o į bulgarų kalbą išverstas „Pa
vasario linksmybių“ fragmentas. Rengia
masi ketvirtajam „Metų“ vertimui į vokie 
čių kalbą.

GALIMA SVERTI IR ŽODŽIUS
Neretai galima išgirsti sakant: „Svarūs 

žodžiai“. Pasirodo, kad žodžius galima iš 
tikrųjų pasverti. Neseniai Niujorke su
konstruotos labai tikslios svarstyklės, ku
riomis galima pasverti popieriuje pieštu
ku arba rašalu parašytus žodžius.

JUOKAI
— Panele Lile, aš jus ant rankų nešio

siu!
— Šitaip, — prakošė pro dantis dievi

namoji gražuolė įtūžus, — o dar prieš dvi 
minutes sakėte, kad turite automobilį!

Tėvas grįžta namo ir randa savo sūnelį 
žliumbiantį.

— Kas gi atsitiko? — klausia tėvas.
— Susiginčijau su tavo žmona, — kūk

čioja mažasis.

— Pone kelneri, ką tamsta patari: vir
tus kiaušinius ar omletą?

— Virtų kiaušinių nepatariu. Tarp mū
sų kalbant, kiaušiniai seni. Galiu patarti 
omletą, nes į jį neįdėtas nė vienas kiauši
nis.

Bet tie, kurie prieš amžius vakaruose 
Teriojo vardan kryžiaus mūs tėvynę, 
Štai vėl prieš mus kerštingai pasi

šiaušę, 
Piktai sugniaužę kumštį geležinę.

Atkutę Žalgirio lavonų ainiai 
Kerštu ir pagieža rudai pritvinko, 
Ir keturkampis naujo dievo kryžius 
Juoduoja skraistėj naujo kardininko.

Skriaudos ir prievartos paske'bę šū
kius, 

Aklai pikti, kerštingi ir užgaulūs, 
Puikybėj kelia „gryno kraujo“ galvas 
Ir padais trempia mūsų bočių kaulus.

Jėgos ir kumšties šių dienų didvyriai! 
Pasaulis vengia jūs, kaip pikto maro. 
O mum nuo jūsų pagiežos ir melo 
Vėl senos žaizdos sieloj atsidaro.

Jūs ilgus amžius buvot mūs kaimy
nai, 

Bet liūdnos mum tų amžių sukaktu
vės, 

Į amžinos vergovės kietą jungą 
Įkinkė sprandą Prūsijos lietuvis.

MURENOS
Tur būt, nė viena iš koraliniuose rifuo

se gyvenančių žuvų nėra taip akvalangis- 
tų „gerbiama“, kaip murena. Vien jos gal
va su stipriais žandikauliais, nusėtais il
gais aštriais dantimis, kelia panišką bai
mę. O kai murena per tris-keturias pėdas 
išlenda iš savo urvo ir išsilenkia, ji pri
mena didžiulę kobrą, pasiruošusią pulti. 
Bet ypač pavojinga sužeista žuvis, tada ji 
kandžioja visa, netgi savo kūną.

Murenos gyvena tropikų ir subtropikų 
jūrose, rifuose ir uolose. Paprastai jos ap
tinkamos pakrantės juostoje, iki 30 m gy
lio, labai retai — atviroje jūroje. JAV 
murenų galima pamatyti Floridoje ir Ka
lifornijoje. Čia jos ne didesnės kaip 180 
cm. Ramiajame ir Indijos vandenynuose 
kai kurie egzemplioriai pasiekia 3 m ilgio. 
Yra ir mažų murenų, iki 16 cm ilgio.

Skirtingai nuo kitų stambių jūrinių gy
vūnų, kad ir ryklių, murenos negali ne 
tik praryti žmogaus, bet ir atkąsti jo kū
no dalies. Dauguma murenų rūšių turi 
aštrius dantis, kurių paskirtis pagriebti 
ir laikyti laimikį. Jos mėgaujasi tik tokiu 
grobiu, kuris yra pakankamai mažas, kad 
jį būtų galima praryti visą.

Yra dvi skirtingos nuomonės apie mu
renų įkandimus. Vieni mano, kad jos įkan 
dimas nuodingas, kiti — kad, užpuldama 
žmogų, murena stengiasi jį kuo ilgiau iš
laikyti po vandeniu. Gal būt, kai kurių 
murenų rūšių įkandimas ir pavojingas, 
tačiau to įrodyti niekam nėra pavykę: nė 
viename tyrinėtųjų egzempliorių nebuvo 
aptikta nuodingų liaukų. Tačiau kai ku
rių murenų mėsa nuodinga. Kai dėl ant
rosios nuomonės, tai visi tie, kurie buvo 
užpulti murenų, tvirtina, kad jos visada 
kanda labai greitai ir visiškai nesistengia 
laikyti žmogaus savo žiaunose. Labai abe
jotina ir tai, kad murena galėtų ilgai iš
laikyti suspaustus žandikaulius. Juk jai 
reikia nuolatos išžioti nasrus, kad pro 
juos eitų vanduo į žiaunas. Murenų kvė
pavimo ritmas gana dažnas. O laimikiui 
nutverti jai reikia dar daugiau deguonies.

Murenos priklauso ungurių šeimai Mu- 
raenidae. Žinoma apie 120 šios žuvies rū
šių. Visos jos turi storą, be žvynų odą, di
delius nasrus su ilgais dantimis, papras
tai kūgiškais ir aštriais, kaip adatos, ta
čiau yra murenų ir su bukais dantimis. 
Kai kurių rūšių pelekai tokie maži, kad 
žuvys primena gyvates. Murenos būna 
įvairiausių spalvų' ir įvairiai raštuotos.

DIEVO KARALYSTĖ
(15)

APIE BIBLIJĄ, 
ARBA ŠVENTĄJĮ RAŠTĄ

BIBLIJA yra vienintelė teisinga istori
ja apie žmogaus atsiradimą. Pradžios kny
goje, 1 Mozės 2:7, mes skaitome: „Taigi, 
Viešpats Dievas padarė iš žemės dulkių 
žmogų ir įkvėpė į jo nosį gyvybės kvapą, 
ir žmogus pasidarė gyva siela“. Panašiai 
liudija ir kiti Biblijos rašytojai. Įkvėpta
sis Naujo Testamento rašytojas Apaštalas 
Povilas sako: „Pirmas žmogus Adomas bu 
vo padarytas gyva siela“. (1 Kor. 15:45), 1 
Timotiejui 2:13, pasakyta: „Adomas pada 
rytas pirmas, paskui Ieva“. Tasai pareiš
kimas sutinka su tuo, kas parašyta 1 Mo
zės 2:18 ir 22.

Toliau Biblija pasako mums, kad Die
vas „padarė iš to vieno kraujo visas žmo
nių gimines, kad apgyventų visą žemės 
paviršių“ (Ap. Darb. 17:26). Šitas Naujo
jo Testamento pareiškimas sutinka su 1 
Mozės 1:28 „Ir Dievas juodu palaimino ir 
tarė: Veiskitės ir dauginkitės ir pripildy
kite žemę“. Kad nebeliktų jokių abejonių 
dėl žmogaus buvimo žemišku, o ne dan
gišku sutvėrimu, yra dar pasakyta: „Bet 
pirmas yra ne dvasinis, bet kūniškas, dva
sinis paskui. Pirmas žmogus iš žemės že
miškas; antrasis žmogus (Kristus Jėzus)

Apnuodinę jo sąmonę ir kraują, 
Vergovėj tautai išgamų priveisę, 
Užgrobti norit mūs gimtinę žemę 
Ir sunaikinti mūs gyvybės teisę.

Pro Baltijos ir Nemuno krantus 
Jūs norite į rytus šauniai joti, 
Nutrint nuo kelio mūsų žemės vardą, 
Mūs praeitį ir garbę suklastoti.

Mes esam per silpni jum kuo grasinti, 
Mes neišdrįstam pražūties jum trokš

ti,
Bet jūsų kaltės pačios yr galingos 
Jum dar kartą į pelenus parblokšti.

Naujų laikų pažadintas lietuvis 
Jūs nepabūgs ir nesitrauks iš tako. 
Pakėlęs dešinę į aukštą dangų, 
Prisiekdamas Dievu, jis taip jum 

sako:

—Jūs apšmeižtą, apspardytą Lietuvą 
Savoj globoj, kaip motiną, laikau 
Ir ginsiu ją nuo užgrobiko rankos
Kol plaks širdis — taip man padėk, 

dangau!
(Bus daugiau)

Murenos gana blogos plaukikės. Tūno- 
damos uolų plyšiuose, jos gali iš ten iš
mesti priekinę kūno dalį žaibiškai greitai, 
tada jų judesiai labai primena gyvatę. 
Bet dar greitesnis ir beprotiškesnis darosi 
jų blaškymasis, sužeidus jas ietimi ar su
gavus kabliuku. Siuntančios murenos su
mezga savo kūną mazgu. Tarp kita ko, 
šis reiškinys labai dažnas. Kai kurie bio
logai mano, kad mazgo užmezgimas yra 
efektyvus metodas nedideliems aštuonko- 
jams įveikti. Ne kartą stebėta, kaip, pa
dariusi iš uodegos kilpą, žuvis ima šliauž
ti kūnu pro ją atgal, kai murenos galva 
praeina pro kilpą, ji išsilaisvina iš aš- 
tuonkojo „glėbio“, padaro žaibišką judesį, 
ir aštuonkojis paprastai atsiduria jos 
žiaunose, nespėjęs pasipriešinti.

Tačiau kai kada mazgai užmezgami ir 
kitokiais tikslais. 1912 m. Čepmanas Gran 
tas, rinkdamas faunos pavyzdžius akva
riumui Ki Veste, ištraukė iš spąstų metri
nę mureną, tiek prikimštą žuvies, kad ji 
vos tegalėjo judėti, ir padėjo ją denyje. 
Murena tuojau pat užrišo uodegoje maz
gą ir ėmė pro jį lįsti, tokiu būdu iš savęs 
išmesdama vieną po kitos prarytąsias žu
vis. Vėliau Grantas stebėjo dar dvi mure- 
nas, tokiu pat būdu atsikratančias prary
to maisto. Įdomu, kad lygiai taip pat ža
liosios murenos, sugautos kabliuku, ban
do nutraukti valą arba išvemti iš gerklės 
kabliuką. Kai kada jos netgi šliaužia valu 
uodega aukštyn. Kartą Palmo pliaže (Ka
lifornija) trys žvejai šoko į vandenį, kai 
didžiulė murena valu pasikėlė į jų laivo 
denį. Murenos visada išropoja iš nedide
lių akvariumų, jei ant jų nėra gerai pri
tvirtintų dangčių.

Beveik nieko nežinoma apie šią žuvų 
elgseną jų veisimosi metu. Kad murenos 
migruoja, duomenų labai maža. Manoma, 
kad atskiri individai metais gyvena tuose 
pačiuose urvuose.

Senovės Romoje murenų mėsa buvo 
laikoma delikatesu, ir jos net buvo augi
namos dideliuose baseinuose, kuriuos su 
Viduržemio jūra jungė kanalai. Šaltiniai 
praneša, kad viename Cezario suruoštų 
pokylių buvo paruošta apie 5000 šių žu
vų. Ir dabar murenos pardavinėjamos kai 
kurių Viduržemio jūros šalių turguose.

— Policininkas Madrido miesto vidury
je parke nušovė vilką, kurį badas bus iš 
kalnų atvijęs.

iš dangaus, dangiškas“ — 1 Kor. 15:46, 47.
Po to Biblija parodo tikrąją nuodėmės 

pradžią, pasakydama, kad „per vieną 
(pirmą) žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, ir 
per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis perėjo 
ant visų žmonių, kadangi visi jame (Ado
me) nusidėjo“ (Rom. 5:12). Tai sutinka su 
kitų Biblijos rašytojų liudijimais. Jobo 
14:4 mes skaitome: „Argi galėtų ateiti ne
suteptas iš to, kas sutepta. Nė vienas“. Ap 
rašydamas visos žmonijos dabartinę padė
tį, Psalmistas pasakė: „Nes štai aš pradė
tas prasikaltimuose, ir nuodėmėse mano 
motina mane pagimdė“. — Psal. 51:7.

Visi aukščiau paduotieji Knygų Knygos 
pareiškimai sutinka su protu ir vieningai 
nupasakoja žmogaus atsiradimą ir pateki 
mą į dabartinę nuodėmės padėtį. Jau tas 
vienas dalykas turėtų padaryti Bibliją pa
tikėtiną ir vertą pagarbos, kaip teisingą 
istoriją. Bet yra dar daug kitų priežasčių, 
dėl kurių Biblija įsigijo sau daug pasitikę 
jimo ir pagarbos.

„Nuodėmės alga yra mirtis, bet Dievo 
dovana yra amžinas gyvenimas per Jėzų 
Kristų, mūsų Viešpatį“. Rom. 6:23.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Bl. U.S.A. (61362).
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Europos lietuviu kronikų

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS LONDONE
Šiais metais Nepriklausomybės šventės 

— Vasario 16 d. minėjimas rengiamas Di
džiosios Britanijos Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdybos Vasario 20 dieną 
(šeštadienį), 7.30 vai. vakaro, Londono 
Lietuvių Sporto ir Socialinio Klubo Salė
je — 345A Victoria Park Road, Lon
don, E. 9.

Smulkesnė minėjimo programa bus pa
skelbta sekančiuose numeriuose.

BALTŲ DRAUGIJOS BALIUS
Tradicinis Baltų draugijos balius įvyks 

vasario 13 d., šeštadienį, 7.30 vai., Majestic 
Rooms, 196 Willesden Lane, N.W.6.

Rengia Baltų Taryba.
Šokiams gros du orkestrai.
įvairi ir gausi programa, bufetas.
Įėjimas 7.6 šil.
Važiuoti autobusais Nr. 8 arba 176 (su

stoja prie durų), arba požeminiu trauki
niu iki Willesden Green (Bakerloo Lane).

DEVYNI DRAMOS VEIKALAI
Londono vaidintojų grupė gavo V. Alan

to sutikimą pastatyti iš jo išleistos knygos 
„Devyni dramos veikalai“ vieną pjesę — 
„Kyla vėtra ūkanose“, kuri jau pradėta 
repetuoti.

Ta proga autorius sutiko minimąją kny 
gą Anglijos dramos mėgėjams perleisti už 
pusę kainos — 18 šil. Kas jos pageidautų, 
galima užsisakyti per P. Mašalaitį, 29 
Lowther House, London, E.8.

DERBIO IR BURTONO LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ SPECIALUS MOKESTIS 
LIETUVIŲ BAŽNYČIAI LONDONE 

PALAIKYTI
Šių kolonijų lietuviai savanoriškai apsi- 

dėjo mokesčiu palaikyti Lietuvių Bažny
čiai Londone. Be anksčiau jau suminėtųjų 
1964 m. „Europos Lietuvio“ Nr. 47, dabar 
įmokėjo dar P. Burkevičius 1 sv. 4 šil.; po 
svarą V. Junokas, J. Damijonaitis, P. Po- 
pika, V. Žemaitis, K. Kubilius, B. Urbona
vičius, O. Mažakienė, V. Strakšys, po 10 
šil. K. Strakšienė, B. Zinkus, K. Paliukai- 
tis ir S. Krasauskas 12 šilingų.

Iš šių kolonijų lietuvių savanoriško mo 
kesčio gauta per 1964 metus 19 sv. 2 šil ir 
6 penai.

JAUNIMO ATSTOVAI DIDŽIOSIOS 
BRITANIJOS LIETUVIŲ 

BENDRUOMENĖS KRAŠTO VALDYBOJ
Sausio 10 d. posėdyje numatyta papil

dyti Krašto Valdybą 3 jaunimo atstovais. 
Jie bus kviečiami nuolatiniais šios kaden
cijos Krašto Valdybos nariais, atstovau
jant lietuvišką jaunimą D. B. lietuvių 
Bendruomenėje ir kartu palengvinant 
Valdybos darbą su lietuvišku jaunimu.

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESAS J.A.V.

P.L.B. Valdyba šaukia Jaunimo Kon
gresą. Jam siūloma data yra 1966 metų 
Darbo Dienos savaitgalis — rugsėjo 3-5 
d.d. Vieta — Detroitas, arba Clevelandas, 
arba kuris kitas Amerikos vidurio mies
tas.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo 
menės Krašto Valdyba numato siųsti vie
ną atstovą, apmokėdama "jam kelionės ir 
kongreso išlaidas.

Be to, būtų labai gražu, kad ir daugiau 
mūsų jaunimo rengtųsi dalyvauti šiame 
kongrese.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, 

Manchester.
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SAUSIO 30 D„ ŠEŠTADIENĮ, LIETUVIŲ NAMUOSE, 2, LADBROKE GDNS., W.ll,

ĮVYKSTA TRADICINIS

SPAUDOS BALIUS
VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI. GROS GERAS DŽIAZAS. VEIKS BUFETAS.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas 5 šil. Staliukus galima užsisakyti tel. PAR 2470.

■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 
14 šil. P. Vilutis, 16.6 šil. kun. V. Kamai- 
tis, po 14 šil. B. Masėnas, A. Miliūnas, P. 
Kybartas ir R. Gustainis, 9 šil. Ig. Grun- 
dulas, 1 dol. M. Kapočius, 6 šil. J. Naudžiū 
nas, po 5 šil. K. Savonis, V. Girėnas ir J. 
Strumskis, po 4 šil. P. Kulvinskas, K. Ma
karas, V. Lugas, M. Linkevičius, J. Liau
gaudas, B. Navaslauskas, A. Valkūnienė, 
A. Petkevičius. A. Važgauskas, Pr. Burk- 
šaitis, J. Navickas, V. Kukanauskas, J. Ma 
tuška, P. Juška, A. Linkevičius, P. Iškaus 
kas, A. Bernotas, H. Ropius, K. Kutka, P. 
Janeliūnas, J. Akavitas ir A. Biliūnas, 3 
šil. J. Venskūnas, 2 šil. J. Liobė, po 1 šil. 
P. Gabrys, R. Žudžius, J. Kaleckas ir V. 
Ridzias.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

LONDONO MOTERŲ „DAINAVOS“ 
SAMBŪRIS REMIA LIETUVIŲ 

BAŽNYČIĄ LONDONE
Be prisiųstųjų daiktų parapijos baza- 

rui, „Dainavos“ sambūris atsiuntė 4 sva
rų auką palaikyti lietuviškai Bažnyčiai 
Londone.

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĖS 
AKCIJOS

Nepalikęs jokio testamento, Stroud 
mieste mirė lietuvis Andrius Kaziūnas.

Kaip advokatai praneša, jo paliktąjį 
turtą perima valstybė savo žinion.

Jeigu kas žino apie gimines užsieniuose 
ar Lietuvoje ir turi jų adresus, prašom 
tuojau parašyti Lietuvių Namų Akc. Ben
drovei.

Be to, gal kas norėtų nupirkti 3 Lietu
vių Namų Akc. B-vės akcijas, kurias yra 
palikęs velionis? Kreiptis taip pat į Lietu
vių Namų Akc. Bendrovę.

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 24 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., šau 
kiamas Vyties klubo narių metinis

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje: Klubo Valdybos ir revi 

zijos Komisijos pranešimai ir rinkimai, 
taip pat kiti klubo reikalai. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Vyties Klubo Valdyba

PADĖKA

Didelis ačiū visiems mieliems tautie
čiams, kurie iškėlė mums tokias šaunias 
išleistuves sausio 9 d. Bradforde ir atsi
lankė į jas.

Ypatinga padėka priklauso p. Matulevi
čiui, ponioms Petravičienei ir Peleckienei, 
kurios įdėjo tiek daug triūso beruošiant, 
betvarkant stalą; p.p. Peleckui ir Paulaus
kui, kurie padėjo moterims.

Dėkojam visiems, kurie paminėjo mus 
geru žodžiu, ir kun. J. Kuzmickiui už gra
žų atsisveikinimo laišką.

Ta proga širdingai dėkojam p.p. Vosy
liams už pastogę, p. Usačiovui už priglau
dimą mūsų daiktų, p. Papieviui už paro
dytą pagalbą ir visiems kitiems, padėju- 
siems mums vienu ar kitu būdu.

Juozapavičiai

PAIEŠKOJIMAI
TIJŪNAITIS Rapolas, sūnus Juozo, gi

męs 1908 m., ir MAJEIKA Justas, gimęs 
1927 m. rugpiūčio 15 d. Marijampolėje, 
patys ar žinantieji apie juos, prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DĖL DEMONSTRACIJŲ 1965 M.

Londono radijas pranešė, kad šį pava
sarį šiame krašte ketina atsilankyti Sovie- 
tijos premjeras.

Ar nereikėtų atsakančiai sutikti nemalo 
nų svečią 1956 m. pavyzdžiu?

Ar negalėtų būti blokas demonstrantų 
iš mažesnių tautų, su tautinėmis vėliavo
mis, transparentais ir tinkamais užrašais?

Z. Š.

NOTTINGHAMAS
PREZ. A. SMETONOS MINĖJIMAS

Sausio 30 d., 6.30 vai., Meadows Com
munity Centre salėje (netoli Midland gele 
žinkelio stoties), Lietuvių Tautinis Sąjū
dis rengia pirmojo ir paskutiniojo Lietu
vos prezidento A. Smetonos 20 metų nuo 
jo mirties paminėjimą.

Paskaitą skaitys p. Daunauskas. Meninę 
dalį atliks skautai.

Sausio 31 d., 12.15 vai., St. Patrick's 
bažnyčioje bus gedulingos pamaldos už 
prezidentą.

L.T.S. Nott. Sk. Valdyba

PRISIMENANT At A. JUOZĄ KRIVICKĄ

1964 m. lapkričio 9 d. suėjo metai, kai 
Nottinghame staiga ir netikėtai mirtis iš
rovė iš gyvųjų tarpo karininką ir valdi
ninką, Vyties kryžiaus kavalierių Juozą 
Krivicką.

Lapkričio 21 d. kun. J. Kuzmickis pa
šventino ant kapo pastatytąjį paminklą.

Apie velionį jau buvau davęs kiek žinių 
jo mirties proga. O dabar tai sukakčiai 
paminėti čia paduodu jo dukros sukurtąjį 
mirusiam tėveliui eilėraštį.

Tėti, tėti, mano mielas tėti!
Metai jau, kai nebėra tavęs.
Kiek prisėjo skausmo iškentėti!
Kiek pakėlė ji — širdis tokia gera!

Man ir iki šiol tu gyvas, sveikas, 
Man vis tiek tu negali numirti: 
Aš vis tiek jaučiuosi tavo vaikas 
Savo protu, savo širdimi.

Mielas mielas žilgalvėli...
Ašarų išliejom nemažai...
Žino tik sudrėkusi pagalvė, 
Matė tik pritemę vakarai...

Tėti, tėti, mano mielas tėti,
Man vis tiek tu gyvas gyveni.
Taip ir noris laimės palinkėti,
Taip ir rodos: ne, mes ne vieni...

O mes, jo draugai, skaudžiai išgyvendami 
praradimą, pagarbiai lenkiame galvas 
Afa. Juozo Krivicko atminimui. Tebūna 
jam lengva Anglijos žemė, kol palaikai 
bus pargabenti į laisvos Lietuvos didvy
rių kapus.

AfA. velionies Juozo draugas, gedulo 
prislėgtas, Jonas Strumskis.

VAIKŲ EGLUTĖ

Sausio 2 d. Ukrainiečių Klubo salėje 
Nottinghamo Liet. Moterų Draugijos ini
ciatyva, pinigais remiant visoms kitoms 
organizacijoms ir pavieniams asmenims, 
buvo surengta lietuvių vaikučiams Kalė
dų eglutė. Oras buvo šaltokas, bet gausiai 
rinkosi tėvai su vaikučiais

Vaikučiai davė prie eglutės programėlę 
—pagiedojo kalėdinių giesmių, padaina
vo, padeklamavo eilėraščių.

Po programėlės vaikučiai buvo sodina
mi prie vaišių stalo. Bet buvo galima pa
stebėti, kad jie nerimaudami laukia Ka
lėdų senelio, o tas pasirodė pavargęs iš 
tolimos kelionės ir tuoj pasisakė, kad ne
mokąs kitų kalbų, tik lietuviškai. Vaiku
čiai pasisakė, kad jie visi moka lietuviš
kai ir su juo kalbės tik lietuviškai. Tada 
Kalėdų senelis K. Bivainis išdalijo 74 vai
kučiams skirtąsias dovanėles. Seneliui 
buvo džiugu, kad iš tokio skaičiaus vaikų 
didžioji dalis gražiai kalba lietuviškai. 
Pagarba už tai tėvams.

Išlydėjus senelį, jaunimo vadovės už
ėmė vaikučius žaidimais, rateliais, o tėvai 
sėdosi prie stalų.

Pasibaigus vaikų šventės programai, 
vėliau buvo N. Metų šokiai - pasilinksmi
nimas. K.B.

WOLVERHAMPTONAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Sausio 2 d. susibūrė, nors ir mažas, bet 
gyvas ir energingas būrelis lietuvių jau
nimo ir suaugusių.

Vakarą atidarė V. Kelmistraitis, tarda
mas žodį.

Susirinkusius pasveikino laišku V. Nar
butas, palinkėdamas laimingų N. Metų vi
siems tokiais žodžiais: „žvaigždė, kuri 
švietė išminčiams, tegul nušviečia kelią 
tėvynėn“.

Programoje pasirodė Kalėdų Senelis 
Mečys, kuris puikiai atliko savo vaidmenį. 
Mečytės ir Ivanauskaitė pasakė po gražų 
eilėraštį. V. Kelmistraitis paįvairino pro
gramą eilėraščiais ir jumoru. Pasilinksmi
nimo metu gražiai pravedė ratelį Krauje
lis. Buvo pravestos muzikinės kėdės žai
dimas.

Pertraukų metu pasireiškė dainos entu
ziastai, vadovaujami Ivanausko ir Karni- 
lavičiaus. Akordeonu grojo Buivydas.

Vakaras praėjo linksmai ir kultūringai.
Eglutės papuošimą atliko Juozas Mečys 

ir Algirdas Bondonis.
Gražiną Narbutaitę jos vedybų proga 

sveikina ir linki laimingo šeimos gyveni
mo visa W-tono kolonija.

V. Kelm.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — sausio 31 d., 12.30 vai.
Intencija — a.a. prez. A. Smetona. 

BRADFORD — vasario 7 d., 12.30 vai.

CORBY — sausio 31 d.. 12 vai., šv. Patri
ko bažnyčioje.

ROCHDALE — sausio 24 d„ 12 vai.
WOLVERHAMPTON — sausio 24 d., 11 

vai., St. John's Square.
MANCHESTER — sausio 31 d.. 10.30 vai.

VOKIETIJA
Fr. SKĖRYS IŠGARSINO VASARIO

16 GIMNAZIJOS EGLUTĘ

Vasario 16 Gimnazijos mokytojas Fr. 
Skėrys turi labai glaudžius ryšius su vo
kiečių spauda. Tais ryšiais naudodamasis, 
kartais jis pats parašo vokiečių laikraš
čiams lietuviškais reikalais, ypač dėl Va
sario 16 Gimnazijos.

Tačiau tie jo geri ryšiai padaro ir tai, 
kad į Vasario 16 Gimnazijos parengimus 
vis daugiau atvažiuoja vokiškų laikraščių 
atstovų, kurie savo laikraščiuose aprašo, 
kas vyko.

Visa ko viršūnė, tur būt, buvo Vasario 
16 Gimnazijoje suruoštoji Kalėdų eglutė 
su programa. Ją plačiai aprašė net 10 vo
kiečių laikraščių (Lampertheimer Zeit- 
ung, Mannheimer Morgen. Odenwaelder 
Zeitung, Viernheimer Tageblatt, Wormser 
Zeitung, Weinremer Nachrichten, Darm- 
staedter Echo, Frankfurter Neue Presse, 
Rhein-Neckar Zeitung ir Badische Volks- 
zeitung).

KALĖDŲ EGLUTĖ MIUNCHENE

Baltos gatvės, balti stogai ir dar pilnas 
dangus besisupančių snieguolių — pui
kesnių sąlygų atvykti Kalėdų seneliui pas 
Miuncheno lietuvius ir būti negalėjo. 
Sausio 6 d. Susitikimo Namai Bogenhau- 
sene prisipildė šventiškai nusiteikusių lie
tuvių. Be gausaus būrio vaikų, kurių pa
raudę žandukai išdavė nerimastingą lauki 
mą, buvo matyti šį kartą daugiau, negu 
šiaip kada, vyresnio amžiaus tautiečių iš 
Šv. Mykolo senelių prieglaudos, nes jų 
transportu pasirūpino J. Barasas ir R. 
Hermanas.

Kalėdų Eglutės programos vadovė B. 
Forsterytė pasveikino visų pirma tuos tė
vus, kurie leidžia savo vaikus į šeštadie
ninę lietuvių mokyklą, toliau — progra
moje dalyvausiančių vaikų tėvus ir paga
liau visus kitus, pusnėto kelio nepabūgu
sius tautiečius.

Priminęs, kad Kalėdų šventės neša žmo
nėms džiaugsmą ir kad džiaugsmo ženk- 
lan mes dalijamės dovanėlėmis, Miunche
no Apylinkės V-bos pirm. A. Brakauskas 
matė lietuviškų papročių tęsime tam tik
rą ryšį su tėvyne ir palinkėjo, kad jauni
mas per tuos papročius išmoktų mylėti 
Lietuvą.

R. Veršelienei pasveikinus susirinku
siuosius Moterų Klubo vardu, vaikų cho
relis padainavo dvi liaudies daineles. 
Joms nuskambėjus, pasirodė Kalėdų sene
lis, nešinas dideliu maišu. Paslaptingą 
svečią pasitiko vaikai linksmu, eiliuotu 
sveikinimu. Pasisodinę jį į savo tarpą, 
skubėjo jaunieji nuo 4 iki 14 metų paro
dyt, ką buvo šitai šventei išmokę: Jūratė 
Barasaitė, Violeta Hermanaitė, Rita Pau- 
liukevičiūtė, Nijolė ir Regina Ruseckaitės, 
Ingė ir Raimundas žagarinskai padekla
mavo eilėraščių, Alfredas Hermanas pa
skambino pianinu vokiečių kalėdinių gies
mių, o tos pačios Barasaitė, Pauliukevi- 
čiūtė ir Ruseckaitės pašoko „Vėdarą“ ir 
„Nykštukai eina kirsti Kalėdų eglutės“.

Nors ir buvo pagrindo manyti, kad dar 
po vienos kitos repeticijos jaunimo pasi
rodymas būtų išėjęs sklandesnis, tačiau 
publika nesigailėjo katučių, o Kalėdų se
nelis — dovanų iš savo maišo, kurio mar
gas turinys, kaip buvo galima vėliau pa
tirti, susidarė Miuncheno Apylinkės V- 
bos, Moterų Klubo ir Vokietijos Krašto 
V-bos aukų dėka.

Kalėdų seneliui (R. Hermanui), kurs 
savo pokalbyje su lietuvišku atžalynu daž 
nai nukreipdavo jo mintis į Lietuvą, atsi
sveikinus ir pradingus kažkur sniege, 
Miuncheno lietuviai jaukiai praleido dar 
valandėlę laiko, iki Susitikimo Namų pa
talpos turėjo būt užleistos kitos tautos at
stovų pobūviui.

Kadangi Kalėdų Eglutėje, nors ją ir 
rengė Apylinkės V-ba kartu su Moterų 
Klubu ir Vargo mokykla, labiausiai pasi
reiškė jaunimas, tad ir savo interviu nu
sižiūrėjau Vargo mokyklos mokytoją B. 
Forsterytę. Iš jos palengva iškvočiau, kad 
šiuo metu šeštadieninę lietuvių mokyklą 
Ludwigsfelde lanko Vyt. Adomaitis, J. 
Barasaitė, R. Pauliukevičiūtė ir R. Žaga- 
rinskas. Jie ten mokosi lietuvių kalbos, is
torijos ir geografijos. B. Forsterytė, kuri 
yra Vasario 16 Gimnazijos abiturientė ir 
nuo 1964 m. vasaros studijuoja Miunche
no universitete germanistiką ir istoriją, 
padejavo, kad nesą lietuvių kalbos vado
vėlio tiems vaikams, kurie vokiškai kalba. 
Į mano klausimą, kokį pageidavimą ji dar 
turėtų, kukliai ji atsakė: „Kad daugiau 
vaikų lankytų Vargo mokyklą“.

J. Md.

LANKĖSI KUNIGAI
Gruodžio 29 d. Springes prieglaudos lie

tuvius senelius aplankė kun. V. Šarka. 
Nemaža mums buvo džiaugsmo, ypač dėl 
šio kunigo nuoširdumo ir paprastumo. 
Nors jis nedaug laiko turėjo, tačiau su Vi
sais spėjo pasišnekėti, visus paguosti, 
kiekvienam paliko po dovanėlę, ypač įvai
rios spaudos, ir pažadėjo kiekvienam pa
dėti reikale.

Atsisveikindamas pažadėjo ir ateity 
mus aplankyti, kas mums sudarė dar di
desnio džiaugsmo.

Šiam nuoširdžiam ir retam svečiui savo 
ir kitų vardu širdingiausiai dėkoju iš šir
dies ir linkiu geriausios sveikatos ir sėk
mės.

Taip pat nuoširdžiai dėkoju kun. Kele
rtui už mūsų aplankymą prieš Kalėdas, o 
kartu visiems geradariams aukotojams ui 
dovanas.

J. Karpavičius
3257 Springe/Deister. DRK-Altersheim 

I s. z. 19 Germany.

IŠ VASARIO 16 GIMNAZIJOS

Abitūros egzaminai. IX klasės mokinė 
Birutė Girdvainytė jau parašė baigiamų
jų egzaminų rašto darbus. Pirmoji korek
tūra atlikta Vasario 16 Gimnazijos moky
tojų iki sausio 8 d., antrąją korektūrą at
liks šv. Ministerijos paskirti asmenys iki 
sausio 29 d., o galutinį rašomojo pažymį 
nustatys patys. Šv. Ministerijos atstovai 
iki vasario 12 d. Atsakomieji egzaminai 
vyks po vasario 18 d.

Bitburg. Elenos ir Liongino Špokų šei
moje gruodžio 14 gimė sūnus, kuriam duo 
tas Mariaus-Juliaus vardas. Tai ketvirtoj! 
Špokų šeimos atžala.

Bremen. Bremeno LB apylinkėje iš
rinkta nauja valdyba, kurios pirmininku 
yra Br. Skrodys, sekretorium L. Patento- 
nienė ir kasininku P. Bieliauskas.

Mokykloje mokytojauja J. Skrodienė.
Ateitininkų subuvimas. Po ilgesnio lai

ko gruodžio 12 d. jaukiose „Haus der Be- 
gegnung“ patalpose vėl susitiko Miunche
no sendraugiai, studentai ir moksleiviai 
ateitininkai. Stud. I. Suokaitė darė prane
šimą apie modernųjį meną, pailiustruoda
ma gausiai paveikslais. Stud. R. Sakalaus
kaitė pasidalino įspūdžiais iš kelionės į 
Ameriką. Susirinkusieji gausiai dalyvavo 
diskusijose. Visi pageidavo padažninti pa
našius susitikimus. ■

Muenchcno Moterų Klubo pastangomis 
ir tarpininkavimu, vokiška Oldenburgo 
audykla kelių mėnesių bėgyje išaudė 32 
tautinius kostiumus lietuvėms Vokietijoje 
ir Amerikoje.

Mirė Vladas Vitkauskas. Gruodžio 10 d. 
Heidelberge mirė 8850 latvių kuopos na
rys Vladas Vitkauskas. Palaidotas Kai- 
serslauterno kapinėse gruodžio 14 d. Lai
dojimo apeigas atliko kapelionas kun. Br. 
Liubinas. Velionis buvo gimęs Alytuje 
1904 m. balandžio 1 d. Po antrojo pasauli
nio karo visą laiką gyveno Vokietijoje ir 
daugiausia dirbo lietuvių LS kuopose 
Darmstadte ir Miesau. Latvių kuopoje iš
buvo pastaruosius ketverius metus.

— Konstancija Milerienė iš Salzgitter- 
Lebenstedto laimėjo „Loto“ loterijoj pusę 
milijono vokiškų markių.

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčlame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. į 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.
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— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
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