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PO SOVIETINIU KEVALU
Apie pagarbą žodžiui

Nuobodžiauia pasaulio spauda, be abejo, 
bus sovietinė. Kiek ten sieksninių nie
ke nepasakančių paklodžių, beprasmiškų 
žodžių srautais perpildytų vedamųjų 
straipsnių ir apeiginio tuščiažodžiavimo! 
Stalininiais laikais laikraščiuose net svar
biausiom žiniom vietos pristigdavo, nors 
tenka sutikti, kad pastaruoju metu padė
tis, ačiū Dievui, palengva gerėja. Ypač 
kultūriniuose, mokslo populiarizacijos lei
diniuose ir žurnaluose privalomos duoklės 
komunistinei liturgikai apimtis vis siau
rėja ir bendras įspūdis normalėja. „Lite
ratūrą ir meną“, „Pergalę", „Kultūros ba
rus“, „Mokslą ir gyvenimą“, arba „švytu
rį“ skaitytojai Lietuvoje jau ne tik iš 
reikalo pavarto: randa juose visiškai 
skaitytinų dalykų. Lietuvos skaitytojas 
per du dešimtmečius pagaliau visiškai ne
blogai įgudo pirmu žvilgsniu atskirti, ar 
straipsnis skaitytinas, ar jis tėra neišven
giama duoklė komunistinei liturgikai, ki
taip sakant, tuščiažodžiavimui.

Įdomu, kad pastaruoju metu pastebimos 
ir pačių Lietuvos plunksnos darbuotojų ne
dviprasmiškos pastangos žodį išlaisvin
ti iš dirbtinio patoso pančių ir jam vėl 
grąžinti buvusį orumą ir sąžiningumą. 
Tai suprantama, ir jau kuris laikas to ga
lima buvo tikėtis, nes rašytojams ir žur
nalistams, kurių kasdienybę užpildo ne 
kas kitas, kaip žodžių dėliojimas ir seikėji
mas, nuolatinis žodžių prasmės falsifikavi
mas ilgainiui virsta agonija.

Pagarbos reikalavimas žodžiui jau pra
siveržia ir į komunistų partijos leidžiamą
ją „Tiesą“. To dienraščio lapkričio 4 d. 
laidos skyrelyje „Dienos aidai“ „A.S.“ 
inicialais pasirašęs kolumnistas sako:

„Turime daug gražių ir kilnių žodžių. 
Kiekvieną darbą galime įvardinti taip, kaip 
jis to vertas. Tik geriau apgalvokime, pa
sverkime savo žodį.“

Kai sovietinėje Lietuvos spaudoje nuo
latos linksniuojamos „šlovingos karvių mel
žėjos“, „didvyriškos kiaulių senikės“ ir 
„herojiški traktorių vairuotojai“, sovieti
nio laikraštininko susirūpinimas žodžių in
fliacija visiškai suprantamas ir net labai 
simpatiškas. Melžti karves, liuobti kiau
les ir vairuoti traktorių yra visiškai dori, 
garbingi ir niekam gėdos nedarantys užsi
ėmimai, tiktai su „šlove“ arba „heroišku- 
mu" jie tikrai nieko bendro neturi.

Tikėkimės, kad kovoje už žodžio integra
lumą Lietuvos plunksnos darbuotojai ne
sustos pusiaukelėje. Sakykime, ir svetim
žodžiui „banditas“ jau laikas būtų grąžin
ti tikrąją jo prasmę. Tai yra italų kilmės 
žodis, kuris visame pasaulyje reiškia pro
fesionalą plėšiką, kriminalinį nusikaltėlį. 
Sovietinė spauda tuo žodžiu pravardžiuoja 
tautinius Lietuvos partizanus, kurie pirma
me pokariniame dešimtmetyje ginklu ko- 
jame pokariniame dešimtmetyje ginklu ko
vojo prieš sovietinius okupantus. Net ko
munistine logika vadovaujantis, juos va
dinti banditais yra neteisinga. Partizani
nis karas, komunistų aiškinimu, buvusi 
ginkluota klasių kova, kurioje „buožės" 
(skaityk: tautiniai partizanai) susirėmė 
su „liaudimi“ (t.y. NKVD daliniais ir stri
bais). „Klasių kova“, aišku, yra politinis 
dalykas, todėl ir pagal sovietinę sampratą 
partizanai tegalėjo būti politiniai nusikal
tėliai, one kriminaliniai — taigi, jokie ban
ditai.

Pastebėtina, kad dailiojoje prozoje sovie
tiniai Lietuvos rašytojai palengva ir atsar
giai tokio „bandito“ prasmės iškreipimo 
pradeda atsikratyti, partizanus vadindami 
taip, kaip liaudies šnektoje jie ir buvo va
dinami, — „miškiniais“ arba „žaliaisiais“.

Visiems žodžiams grąžinti tikrąją jų 
prasmę dabartinėmis sąlygomis, žinoma, ne 
bus įmanoma. „Liaudimi“, pavyzdžiui, so
vietinė spauda, kaip taisyklė, vadina komu
nistų partiją, nors kiekvienam dar visiškai 
nesukvaišėjusiam žmogui aišku, kad komu
nistai tesudaro labai nedidelę liaudies dalį 
ii dar mažesnę darbininkijos ir valstie
čių dalelytę. Kol komunistai Lietuvoje bus 
visagaliai, tol, tur būt, ir tikrosios „liau
dies“ prasmės atstatyti nepasiseks. Ką gi 
padarysi, bet gerai, kad ir dabartinėmis 
sąlygomis Lietuvos plunksnos darbuotojai 
stengiasi gerbti bei tausoti žodį ir bando 
spaudą įmanomai apvalyti nuo tuščiažo
džiavimo. Tarybinis rašytojas ir „Švytu
rio“ žurnalo vyriausiasis redaktorius Alfon 
sas Bieliauskas visą šitą problemą manda
giai šitaip apibūdina:

„Man rodos, kad mūsų skaitytojai jau iš
augę iš to amžiaus, kai visa jiems patiekia
ma medžiaga būdavo ne tik kad sukramty
ta, bet ir sugromuliuota; šios dienos skai
tytojas mėgsta pats pasidaryti išvadas iš 
faktų ir įvykių logikos. "

Aišku, kad mėgsta. O svarbiausia, kad 
skaitytojų masės tam agitpropiniam „su-

STATYBOS
Kaip sutiksime žiemą? Tokį kausimą 

kelia partija okupuotos Lietuvos žemdir
biams. Labai klystų tas, kas manytų, jog 
komunistai staiga nei iš šio, nei iš to susi
rūpino, kaip sutiks ir praleis žiemą netur
tingi ir vargšai, bejėgiai seneliai ir ligoniai: 
ar jie turės pakankamai maisto, drabužių 
ir kuro. Arba kaip žiemos valstiečiai, ku
rių trobos baigia susmegti į žemę ir kurie 
nė ūž pinigus negauna miško medžiagos 
joms remontuoti. Senatvės sulaukusiems 
kolchoznikams, reikalingiems globos bei 
priežiūros, valstybė kyšteli 12 rublių, ir te
siverčia, kaip kas išmano.

Valstybės ir partijos dėmesys pirmoje 
eilėje skirtas ne žmonėms, bet jų keturko
jams draugams. Klausimu, kaip sutiksime 
žiemą, žemdirbiai raginami imtis visų ga
ilimu priemonių, kad visuomeniniai gyvu
liai nešaltų ir nealktų. Mat. karvės įga
lina bolševikinius dvarus įvykdyti pieno 
paruošų planus, o kiaulės ir galvijai — iš
pildyti mėsos prievoles. Propaganda ir 
grasinimais jų nepašersi. Netgi jokie me
daliai bei pagyrimų raštai čia nieko nepa
dės. Jei gyvuliai neturės šilto bei sauso 
tvarto ir sotaus pašaro, jie neduos nei pie
no, nei mėsos.

Partija ragina žemdirbius iš anksto pa
sirūpinti ne tik gyvulių, bet ir žemės dir
bimo ir derliaus nuėmimo bei apdorojimo 
įrankių tinkamu žiemojimu. Jiems turi bū 
ti įrengtos geros pastogės, kad rudenį ir 
žiemą nerūdytų lietuje ir negestų.

O žmonės? Jie daugeliu atvejų galėtų 
pavydėti gyvuliams ar net žemės ūkio ma
šinoms. Kai ūkiniams trobesiams statyti 
bei remontuoti išleidžiami milijonai, vals
tiečiams gailimasi tik keletą rublių tekai
nuojančios miško medžiagos prakiurusiam 
stogui užlopyti ar sienoje prasižiojusiai 
skylei užkišti. O tokių, sovietiniu termi
nu tariant, avarinių namų okupuotos Lie
tuvos kaime nūn labai daug.

Septynios DIENOS
GEMINI 12

Gemini 12 erdvės laivu paleistieji ame
rikiečių astronautai Aldrinas ir Lovellis 
atliko savo misiją ir nusileido. Tuo baigia
ma ir ši skraidymų programa.

Mjr. Aldrinas tris kartus buvo išėjęs iš 
laivo ir iš viso pravaikščiojo ir prastovėjo 
erdvėje 5 su puse valandas.

NAUJA POTVYNIŲ GRĖSMĖ
Potvynių metu Italijoje žuvo apie 300 

žmonių, pridaryta milžiniškų nuostolių ir 
apgadinta daug meno paminklų.

Bet dėl didžiulio lietaus ir sniego Po upė 
vėl kyla, ir jos deltoje iškraustomi kaimai.

SOVIETŲ POLITIKA EUROPOJE
Lankydamasis Austrijoje, sovietų vadi

namosios aukščiausios tarybos pirm. Pod- 
gornas pareiškė aiškų nepasitenkinimą, 
kad Austrija be Sov. Sąjungos žinios pada
vė prašymą įjungti ją į Europos Ekonomi
nę Bendruomenę. Tokiais atvejais Sov. Są
junga turinti būti iš anksto informuota. Be 
to, sovietai nenori, kad Austrija įstotų į 
EEB. Ji galinti tik pasirašyti su EEB pre
kybinį susitarimą.

Stebėtojai galvoja, kad Sov. Sąjunga, 
Austrijos reikalus keldama, nori bandyti 
daryti savo įtaką Europos apsijungimo rei
kalu.

OPERACIJOS SĖKMINGOS
Prez. Johnsonui abi operacijos padary

tos sėkmingai. Po gerklės operacijos ligo
nis jau atgavo balsą. Jis jau išėjo iš ligoni
nės.

INDONEZIJA TREMIA KINIEČIUS
Sumatroj šimtai tūkstančių kiniečių lau 

kia, kol jie bus ištremti į Kiniją. Tai vis 
vietiniai gyventojai, bet Indonezijos vy
riausybė kaltina juos, kad praeitais metais 
palaikę komunistų sukilimą.

6.000, daugiausia moterų ir vaikų, jau su 
varyti į stovyklas ir bus pradėti vežti.

gromuliavimui" niekad rimtai ir netikėjo. 
Į vieną ausį įeina, taip sakant, o pro kitą 
išeina. Nepaslaptis tai nė Lietuvos plunks
nos darbuotojams, o ilgainiui profesiona
lams žurnalistams pagaliau įgrįsta rašinė
ti tuštumai. Tad. kai tik susiranda galimy
bės, jie ir bando rašyti žmoniškai, o ne 
agitpropiškai. O žvelgiant iš šiapus, džiu
gu, kad patys Lietuvos plunksnos darbuo
tojai susirūpino žodžiui grąžinti reikiamą 
orumą, ir kad . nepristigo jie tam pilieti
nės drąsos. -M.V.

KLAUSIMAI
Komunistai sako: kam čia lopyti senas 

lūšnas vienkiemiuose? Jos vis tiek pas
merktos mirčiai, kaip ir patys viensėdžiai. 
Geriau statyti naujus namus kolchozinėse 
gyvenvietėse, kur valstiečiai gaus naujus, 
patogius butus. Šių metų pradžioje kaimo 
statybos ministro pavaduotojas Bartušis 
statybininkų susirinkime pranešė, jog kai
mo statyboms šiemet paskirta 60 milijonų 
rublių. Už tuos pinigus būtų galima pasta
tyti apie šešis tūkstančius gyvenamųjų na
mų. Tačiau žemdirbiai gaus tik 274 trobe
sius. Taigi tik 10 nuoš., arba maždaug 
vienas iš dešimties rublių kaimo statyboms 
skirtų sumų bus sunaudota gyvenamiems 
namams statyti. Už likusius pinigus bus 
statomi tvartai, vištidės, paukščių fabri
kai, sandėliai, įvairios pašiūrės, administra 
cinės patalpos. Žmonės gali palaukti. Kiek 
ilgai dar teks kolchozininkams šaltį ir lie
tų kęsti? Pavergtoje Lietuvoje niekas į 
tą klausimą negali duoti tikslaus atsaky
mo, nes kreditus statyboms skiria Maskva. 
O Kremlius tyli. Tyli, nes nenori sakyti 
teisybės. O teisybė baisiai liūdna. Šakių 
rajono gamybinės žemės ūkio valdybos 
viršininkas Dobravolskis minėtame statybi
ninkų susirinkime pranešė, jog „per pasta
ruosius 15 metų žemdirbiai pasistatė 37 
tūkstančius butų“. Jei toliau tokia sparta 
vyks statyba kaime, tai paskutinieji vien
kiemių gyventojai bus perkelti į kolchozi
nius kumetynus tik po 120 metų, t.y. tada, 
kai dabar statomi trobesiai bus jau seniai 
sugriuvę ir supuvę arba sukrypę ir jų gy
ventojams lys ant galvų lietus, kaip dabar 
lyja.

Okupacinė valdžia, nusavinusi Lietuvos 
ūkininkų žemes ir miškus, atėmė jiems ga
limybę patiems pasirūpinti savo pastoge. 
Sovietinė valstybė, užgrobdama valstiečių 
turtą, prisiėmė pareigą pasirūpinti, jog api
plėšti kaimiečiai turėtų kur gyventi. Kaip 
gi ji tą pareigą atlieka? Kremlius kuria

KAS SUDARYS KOALICIJĄ?
Vokietijos krikščionių demokratų parti

ja išrinko Dr. Kiesingerį su viltimi, kad 
jam pasiseks sudaryti koalicinę vyriausy
bę. Kaip žinia, ligi šiol krikščionys demo
kratai valdė koalicijos pagrindais su lais
vaisiais demokratais, bet pastarieji pasi
traukė, kai iškilo nesutarimas dėl pateik
tojo parlamentui svarstyti biudžeto.

Ar laisvieji demokratai sutiks vėl kartu 
dirbti su krikšč. demokratais, dar neaišku. 
Socialdemokratai yra pareiškę, kad jie ne
sudarys koalicijos su krikšč. demokratais, 
jei vadovaus Dr. Kiesingerls. Socialdemo
kratai paskelbė savo programą, ko jie pir
miausia siektų, jei būtų vyriausybėje. Po 
to tuoj paskubėjo savo programą paskelbti 
ir laisvieji demokratai, ir jų programos 
svarbiausieji punktai labai panašūs į so
cialdemokratų. Iš to daroma išvada, kad 
koalicija gali būti sudaryta ir be krikščio 
nių demokratų.

BOLŠEVIKAI NORI GRĄŽINTI
Sov. Sąjungoje yra dar apie 2.400 ispa

nų, kurie ten prisiglaudė po Ispanijos pilie 
tinio karo. Dalis Sov. Sąjungon pabėgusių
jų susigiminiavo su rusais, bet tiek dar iš
liko kaip gryni ispanai.

Sovietų komunistų partija iškėlė ispa
nų komunistų partijai užsieniuose mintį, 
kad tie likusieji ispanai turėtų pasinaudoti 
Franko paskelbtąja amnestija ir grįžti į 
savo kraštą.

TRUMPAS SUSIDŪRIMAS
Izraelio kariniai junginiai buvo perėję 

Jordano sieną, sunaikino Samu kaimą ir 
pasitraukė su nedidelėmis aukomis po 4 
valandų.

Tą kaimą jie norėję sunaikinti, nes iš jo 
jau 13 kartų į Izraelį buvę atsiųsti sabota
žo vykdytojai.

SUSIRĖMIMAS MIUNCHENE
Lapkričio 18 d. Miunchene įvyko susirė

mimas tarp kraštutinės dešinės nacionali
nės demokratinės partijos šalininkų ir an- 
tinaciškai nusistačiusiųjų.

Nacionalinė demokratinė partija norėjo 
suruošti priešrinkiminį susirinkimą, bet 
apie 2000 studentų suruošė demonstracijas 
su tokiais šūkias kaip „Mes nenorime ket
virtojo reicho“, „Miunchenas nekentės nuo 
nacių“ ir „NDP — Hitlerio vaikas". Po to 
tūkstančiai žmonių susirinko prie to pasta
to, kuriame turėjo būti tas susirinkimas, 
jau su tokiu šūkiu plakate: „Mes norime 
paskelbti pasauliui, kad Miunchenas antrą 
kartą jau nebebus paverstas nacių sąjū
džio sostine“. 

naujas statybos ministerijas, skelbia staty
bininkų dienas, apdovanoja statybines or
ganizacijas, dažnai gaminančias broką, ir 
atskirus asmenis, bet pakankamai pinigų 
gyvenamiems namams statyti neduoda. 
Trūksta ne tik pinigų, bet taip pat statybi
nių medžiagų ir prityrusių žmonių. Kaimo 
statybos ministras Bialopetravičius staty- 
dininko dienos proga rugpiūčio 14 d. zima- 
ninėje „Tiesoje“ .išspausdino pareiškimą, 
kuriame skundžiasi „inžinierinių - tech
ninių darbuotojų“ trūkumu. Bendrosios 
statybos ministras Sakalauskas per tą patį 
laikraštį maldauja „partijos ir vykdomuo
sius miestų ir rajonų komitetus padėti, tel 
kiant į statybas reikiamą kiekį darbinin
kų“. Toks didelis statybininkų trūkumas 
Tuo tarpu Maskvos reikalavimu gegužės 
ir birželio mėnesiais į Taškentą dviem me
tams ar net visam laikui išsiųsti keletas 
šimtų statybininkų specialistų su savo ma
šinomis. Medžiagas statybom Uzbekistano 
sostinėje vykdyti jie taip pat gauna iš Lie
tuvos. Lietuvos komunistai sako, jog pade 
ti broliškoms tautoms yra internacionalinė 
pareiga. Bet aprūpinti savo žmones pasto
ge ar bent leisti jiems patiems apsirūpinti 
yra nacionalinė prievolė, kuri pirmoje ei
lėje turi būti įvykdyta.

Augustinas Upėnas

Kariuomenės diena
Kariuomenės šventės minėjimas yra pri

siminimas, kad kadaise turėjome savo ran 
koše ginklą ir juo gynėme kraštą nuo prie
šų, kai tik galėjome. Toks prisiminimas 
būtų lyg ir susijęs su gailesčiu. Taip, anuo
met turėjome, gynėmės, didžiavomės, o 
šiai dienai liko tik prisiminimas ir tas dar 
liūdnas ir skaudus.

Tačiau liūdesiu ir gailesčiu negalima gy
venti. Kas liūdnas sėdi diena iš dienos ir 
dejuoja, iš to jau nebėra naudos. Mums 
reikia tvirtumo, ryžtingumo, o ne graudžių 
ašarų, ne gailesčio. Vadinas, minėdami sa
vo buvusios kariuomenės dieną, turėtume 
gyventi teigiamomis, ryžtingumą reiškian
čiomis nuotaikomis.

Pasidaryti tikrais uniformuotais kariais 
ir sudaryti ginkluotus dalinius mes negali
me. Bet galime vis dėlto būti neuniformuo- 
tais kariais. Kaip?

Jeigu mums sąlygos neleidžia kasdien

LIETUVIŲ PASIRODYMAS 
MONTREALYJE

1967 m. balandžio 28 d. Montrealio mies
te, Kanadoje, atidaroma Pasaulinė paro
da, kurioje dalyvaus per 80 valstybių. Lie
tuva joje negali dalyvauti, nes Lietuvos 
okupantas — Sovietų Rusija jai neleidžia. 
Bet lietuviai pasaulinėje parodoje dalyvau 
ja, nes Kanados vyriausybė, kuri Lietuvos 
okupacijos nepripažįsta, lietuvius, greta ki 
tų tautų, pakvietė dalyvauti ir paskyrė Lie 
tuvių Dieną, kuri įvyks 1967 m. rugsėjo 3 
d. Pasaulinės parodos parengimų teatre, tu 
rinčiame apie 7.000 sėdimųjų vietų.

Lietuvių Diena Pasaulinėje parodoje pa 
sirūpinta sutapdinti su tradicine Kanados 
Lietuvių Diena, kuri įvyksta kiekvienais 
metais vis kitoje lietuvių kolonijoje. Tat 
1967 metų Lietuvių Diena bus dviguba ir 
eilinė Kanados Lietuvių Diena, ir Lietuvių 
Diena Pasaulinėje parodoje.

Montrealio lietuviai, apsijungę į Kana
dos Lietuvių Bendruomenės dalinį, kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės dalinį 
drauge su Kanados Lietuvių Bendruome
nės Krašto Valdyba yra sudarę komitetą, 
kuris rūpinasi ir Kanados Lietuvių Dienos 
ruošimu ir ruošimu Lietuvių Dienos Pa
saulinėje parodoje.

Lietuvių Dienos išvakarėse, rugsėjo 2 d., 
šeštadienį, didžiulėje salėje — Auditorium 
Paul Sauve įvyks didelis balius, kurio me
tu bus renkama Iškilioji Kanados lietuvai
tė, anglų vadinama Miss Lithuania.

Lietuvių Dienos programai išpildyti yra 
kviečiami visi Kanados lietuvių kolonijų 
chorai ir visi tautinių šokių šokėjai. Chorų 
vadovu kviečiamas muzikas Stasys Gaile- 
vičius, o šokių vadove Genovaitė Dumčiū- 
tė-Breichmanienė. Kas bus kalbėtoju, pa
aiškės vėliau.

Jau dabar aišku, kad bus du leidiniai — 
vienas lietuvių, kitas anglų kalba. Numa
tyta išleisti parodos ženklelis, atspausdinti 
parodos ir Lietuvių Dienos vokai ir plaka
tai prie mašinų su Lietuvos žemėlapiu.

Visiems parengimams apytikriai numa
toma apie 20.000 dol. išlaidų. Kadangi šis 
lietuvių pasirodymas turės ne tiktai Kana
dos bei Jungtinių Amerikos lietuviams di
delę reikšmę, bet, kas svarbiausia, kitoms 
tautoms, kurių parodoje dalyvaus per 80, 
o jų tarpe dalinai ir žmonių iš Lietuvos ga 
na didelis kiekis, tai labai svarbu, kad lie 
tuvių pasirodymas būtų tikrai efektingas. 
Tam tikslui reikia mums visiems ir auko
tis.

Informacijos komisija

Laimutis švalkus

LIETUVOS KARIUI

O kary, mano žemės gynėjau, 
pilnas ryžto ir bočių drąsos! 
Su tauta tavo žygius minėjau 
ir mačiau tavo pergalės mūšį, 
Laisvės ryto stebuklą šviesos.

O kary, mano krašto gynėjau, 
tu per amžius širdy nemarus.
Tautos meilę dainon tau sudėjau, 
nes nekartą prikėlei gyventi 
taip laisvai, kaip tuos kalnų arus.

O kary mano mylimos žemės 
su didinga senolių dvasia!
Kai dangus vėl Tėvynės aptemęs, 
praeities tavo kovos ir žygiai 
kelia ugnį vilties mumyse.

O kary, mano krašto herojau, 
tave šaukia vėl žemė sava.
Su tauta prie tavęs atsistojau, 
nes visus gyvus šaukia Tėvynė, 
šaukia tautą kovon Lietuva.

kuo nors lietuviškai reikštis, tai jau būti
nai galėtume ką nors labiau atsidėję pada
ryti bent didžiųjų švenčių metu, kaip Vasa 
rio šešioliktoji, Rugsėjo Aštuntoji ar Ka
riuomenės diena. Tos dienos tikrai neturė
tų būti vien tuščias prisiminimas. Bet ką 
gi mes galėtume padaryti?

Labai daug galėtume. Dabar jau beveik 
visi turime svarų, o jie labai reikalingi dau 
geliui darbų. Jų laukia Tautos Fondas, 
spauda, mokyklos, skurstantieji susenę ar 
besveikačiai. Daug kur tų svarų reikia, ir 
kiekvienas gali pasirinkti, kam duoti. Jei
gu jau tokiomis dienomis neduosime, tai 
kada gi duosime?

Savo pareigos pajutimą ir ryžtą galima 
išreikšti ir kitais būdais. Pavyzdžiui, tėvai 
galėtų ryžtis būtinai išmokyti savo vaikus 
lietuviškų dalykų, o pirmoje eilėje lietuvių 
kalbos. Koks gi kitaip lietuvis gali būti ka
rys, jei jis nesiryžtų net ir tokios kliūties 
nugalėti? Pagaliau kas gi užims mūsų vie
tas, jei ne jaunimas, ir kas gi bus iš to jau
nimo, jei jis net savo tėvų kalbos nemokės!

Visuomenininkams, kurie neša sunkią 
lietuviško darbo naštą, tos šventinės die
nos galėtų būti lyg ir proga atnaujinti įža
dą nepavargti. Galinčius ateiti pavargu
sius pakeisti tokios dienos galėtų paskatin
ti apsispręsti. Neorganizuotieji tada turėtų 
nusistatyti įsijungti į organizacijas.

Jei šitaip visi ryžtumės, tai greit visiškai 
kitaip atrodytų mūsų lietuviškoji bend
ruomenė. Dėl to reikėtų ryžtis, kad šventės 
būtų iš tiesų didelės ir reikšmingos dienos.

VĖLINIŲ PAKAITALAS
Uolieji rusų bolševikų pataikūnai Lietu

voje stengiasi paveržti savo tikslams tra
dicines šventes. Tokios varžybos vyksta ir 
dėl Vėlinių, šiemet tos varžybos negarsi
namos plačiu mastu, bet jas paliudijo bent 
trumpas pranešimas iš Skuodo: „Mirusių
jų pagerbimo diena surengta Skuodo rajo
ne, Kulų kapinėse. Čia buvo uždegtas auku 
ras, skambėjo iškilmingi R. Roždestvens- 
kio .Rekviem' žodžiai".

Iškilmė surengta lyg ir pagerbti masinių 
žudynių aukoms, nes tose kapinėse esą pa
laidota „trys tūkstančiai tarybinių piliečių, 
sušaudytų pirmosiomis Didžiojo Tėvynės 
karo dienomis“. Tačiau iškilmių dėmesys 
daugiausia buvęs nukreiptas į „vaduojant 
Skuodą“ žuvusių karių kapus, ypač į „Ta
rybų Sąjungos didvyrio“ M. Čebodajevo 
kapą. (E)

Medalis už prietaisą
Kauno Politechnikos Instituto docentas 

P. Kasperavičius Maskvos parodoj apdo
vanotas aukso medaliu už jo išrastus elekt 
rinius prietaisus apdorojamai medžiagai iš 
tempti ir kitiems parametrams kontroliuo
ti ir už išrastą automatinį apšvietimo 
(jungtuką - išjungtuką. (E)

Liūdesio valandą nuoširdžią užuojautą 
reiškiame

p. p. JUOZUI ir ONAI PRANAUSKAMS 
dėl jų mylimo sūnaus staigios mirties.

DBLS Derby Skyrius

Netikėtai mirus mielam mūsų kūmui 
VINCUI PRANAUSKUI, 

šią didžio liūdesio valandą jo tėvus, brolius 
ir mylimą šeimą širdingai užjaučiame.

Petrėnų šeima
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ERNESTAS GALVANAUSKAS
Šiais 1966 Jaunimo Metais lapkričio 20 

d prof. inž. E. Galvanauskui sueina lygiai 
84 metai amžiaus. Jis yra pats didžiau
sias ir daugiausia Lietuvai nusipelnęs lie
tuvis, tebesąs mūsų tarpe. Tačiau ne jo 
milžiniškus nuopelnus išvardyti, bet tik 
atkreipti dėmesį į jo dabartinę padėtį ir 
rūpesčius tėra šio rašinio tikslas.

Pereitą rudenį, atostogų Europoje metu, 
turėjau progos ir garbės jį aplankyti. Jis 
dabar gyvena: Le Longchamp, Ave. de 
Marlioz, Aix-les-Bains, Savoie-France.

Aix-les-Bains yra šiauriniame didžiau
sio Prancūzijoje ežero Lac du Bourget kran 
te. Miestas turi apie 19 tūkstančių gyven
tojų ir yra apie 100 kilometrų beveik tie
siai į pietus nuo Ženevos miesto Šveicarijo
je. Jame sustoja tarptautinis traukinys, 
einąs iš Romos į Paryžių per Turiną ir Mo- 
deną. Tai kurortinė vieta Prancūzijos Al
pėse, žinoma iš Romos imperijos laikų dėl 
šaltinių, turinčių gydomosios galios nuo 
reumatizmo ir gerklės ligų. Šaltiniai tam 
tikslui ir dabar tebenaudojami. Apylinkės 
dieviškai gražios, ir sveikam, pasiturinčiam 
žmogui būtų vienas malonumas ten gyven
ti!

Deja, keturiskart buvęs mūsų demokra
tinės Lietuvos Respublikos ministeriu pir
mininku ir faktinasis pasisekusio Klaipė
dos atvadavimo savo rizika ir atsakomybe 
organizatorius ir vykdytojas, E. Galvanaus
kas nėra nei jaunas, nei sveikas, nei pasi
turįs. Dar tebegyvendamas Madagaskare,
1962 m. turėjo sunkią skilvio operaciją. 
Prieš sėsdamas į laivą vykti Prancūzijon,
1963 m. pradžioje buvo nusilaužęs rakti
kaulį. Tais pat metais jau Prancūzijoje 
vėl turėjo antrą sunkią skilvio operaciją, 
po kurios jam pradėjo tinti kojos, ir dėl to 
dabar jis vos bepavaikščioja. Pragyvena 
iš kuklių santaupų, susidarytų betarnau
jant Madagaskare, kurias gydymosi išlai
dos buvo sumažinusios iki katastrofiško 
lygio, ir jei ne parama iš Prekybos Institu
tą (kurio steigėju ir rektorium jis buvo) 
lankiusiųjų ir dar kai kurių lietuvių, var
giai bebūtų iki šiol išsilaikęs.

Tačiau, nežiūrint gilaus amžiaus, blogos 
sveikatos ir nekokios materialinės padėties 
(jokio nekilnojamo turto nei jis, nei jo 
žmona, kaip kad girdėjau kai ką kalbant, 
neturi), domisi pasauline politika ir Lietu
vos buvusiais ir tebesamais reikalais.

Iš jo atsakymų į mano klausimus skai
tytojas galės susidaryti vaizdą, kaip būtų 
svarbu jo atsiminimus išleisti.

— Ar, Tamstos nuomone, reikėjo pri
imti lenkų ultimatumą?

— Ne. Lenkams, manau, nebūtų nė į 

galvą atėję įteikti tokį ultimatumą, jei jie 
kokiu nors būdu nebūtų buvę iš anksto 
100 nuoš. tikri, kad toks ultimatumas bus 
priimtas. Nebūdami dėl priėmimo tikri, 
jie nebūtų galėję rizikuoti, nes kaip jie dėl 
tokio reikalo būtų galėję kariauti ir ką gi 
būtų darę, sakykim, kad ir būtų Lietuvą 
užėmę? Juk Lietuva nebūtų kovojusi iki 
paskutinio kario. Blogiausiu atveju, kitų 
valstybių pripažinta valdžia ir dalis kariuo
menės būtų pasitraukę Vokietijon, iš kur, 
lenkams atsitraukus, vėl būtų grįžę Lietu
von ir jau su Vilniaus kraštu. Lenkai ne 
tik nebūtų galėję pasilikti Lietuvoje, bet, 
greičiausia, nebūtų galėję nė mėginti įeiti. 
O, priimant ultimatumą, praktiškai buvo 
atsižadėta Vilniaus ir suduotas baisus mo
ralinis smūgis visai tautai.

— Ar reikėjo eiti atsiimti Vilniaus, pra
sidėjus vokiečių — lenkų karui?

— Taip, reikėjo, nes tai juk buvo len
kų okupuota mūsų teritorijos dalis, kurios 
gyventojai negalėjo būti verčiami kovoti 
už Lenkijos interesus. Ištisą metų eilę rė
kus „mes be Vilniaus nenurimsim“, buvo 
juk tiesiog nusikaltimas neišnaudoti pasi
taikiusios progos atsiimti, kas mums pri
klausė, be jokio karo paskelbimo. Tuo bū
tų nuplauta ir ultimatumo priėmimo gėda.

— Ar reikėjo įsileisti sovietų įgulas už 
atidavimą Vilniaus?

— Ne. Jei Vilniaus nebuvo galima at
siimti iš naujojo okupanto be jo įgulų įsi
leidimo, tai nereikėjo nei Vilniaus imti, nei 
sovietų įgulų įsileisti. Kas iš to, kad Vil
nius mūsų, jei mes rusų! Perėmimas Vil
niaus tokiomis sąlygomis ir dar po to, kai 
mes patys jo neėmėme, atrodė panašus į 
pirkimą vogto daikto, pačiam save parduo
dant. Pasielgėm kaip durna žuvis, kąsda
ma jauką ant kabliuko, kada tas jaukas 
mums patiems priklausė ir jį galėjom pa
siimti prieš kitiems jį užmaunant ant sa
vo kabliuko.

— Ar reikėjo priešintis galutinei sovie
tų okupacijai?

— Taip, būtinai reikėjo. Ir atsakingus 
už nesuorganizavimą ginkluoto pasiprie
šinimo bei jiems pritariančius norom neno
rom tenka laikyti tautos ir valstybės prie
šų sąmoningais ar nesąmoningais talkinin
kais. Ginklu užimtą kraštą daug sunkiau 
valdyti, negu kraštą, pasidavusį be ginklų 
panaudojimo.

Ministeriu kabinetas, kuriame aš buvau 
finansų ministeriu, dalyvaujant preziden
tui, 1940 metų vasario mėn. (tikslios dienos 
nebeprisimenu) padarė vienbalsį nutarimą 
priešintis ginklu Sovietų Rusijos okupaci
jai, paruošiant valstybinio aparato evakua

cijos planą užsienin (daugiausia Vokieti
jon), stabdomųjų kautynių priedangoje. 
To nutarimo vykdymas buvo pavestas pre
zidentui ir krašto apsaugos ministeriui. 
Jie turėjo patys pasirinkti plano įvykdymo 
išpildytojus iš visiškai patikimų kariškių 
tarpo. Pagal planą, kariuomenės dalinių 
dislokacijos pertvarkymas stabdomosioms 
kautynėms vesti ir evakuacijai pridengti 
turėjo būti atliktas per tris mėnesius, t.y. 
dar laiku (sovietų okupacija prasidėjo bir
želio 15 d.). Ministeriu kabinetui buvo re
feruota, kad kariuomenės pajėgumas kelių 
dienų stabdomosioms kautynėms vesti yra 
visiškai pakankamas. Tačiau aš, neturėjęs 
nieko bendro su plano vykdymu, nežinau 
kas kaltas, kad tas ministeriu kabineto vien 
balsis, nepakeistas nutarimas priešintis 
ginklu sovietinei okupacijai nebuvo įvyk
dytas.

Jei ta paskutinė proga pasipriešinti gink
lu bolševikinei okupacijai būtų buvus iš
naudota — sovietai nebūtų sugebėję suda
ryti „laisvo“ prisijungimo, o ir vokiečiai 
būtų buvę priversti atstatyti Lietuvos ne
priklausomybę vokiečių - sovietų karo me
tu, kad gal ir be jokio noro, nes nebūtų tu
rėję kitokios išeities. Dabar gi vokiečiai 
teoretiškai įėjo į Lietuvą, kaip į sovietų te
ritorijos dalį, bet ne kaip į sovietų, po kau
tynių, okupuotą kraštą, valdžiai, kariuome
nei ir administraciniam aparatui pasitrau
kus užsienin.

Vėlesnis spontaniškas tautos sukilimas 
prieš sovietinę okupaciją ir komunistinį 
terorą, pareikalavęs irgi nemažą aukų, de
ja, nebegalėjo atstoti to paskutinio šanso 
ginklu pasipriešinti dar Lietuvai laisvai 
tebesant. Pirmoj eilėj reikėjo turėtą lais
vę ginti ginklu, nes tas laisvės nevertas, 
kas negina jos, nors tas negynimas ir ne
buvo tautos, bet tik jos buvusios valdžios 
kaltė.

— Ar priešinimasis sovietinei okupaci
jai nebūtų pareikalavęs per daug aukų?

— Ne, aukų skaičius būtų buvęs daug 
mažesnis, negu per partizaninį pasiprie
šinimą antrosios sovietinės okupacijos me
tu. Tačiau atsiekimas būtų buvęs pasau
linės reikšmės ir turėjęs milžiniškos mora
linės ir praktinės vertės ateičiai. O parti
zaninis pasipriešinimas, jau po „išlaisvini
mo“, nežiūrint jo heroizmo, kitataučiams 
buvo beveik nežinomas ir praktiškos ver
tės beveik neturėjo, teduodamas progos so
vietams išžudyti ne tik partizanus, bet ir 
visus kitus įtariamus jų rėmimu su ištiso
mis šeimomis. Jei organizuota Lietuvos 
kariuomenė būtų pasipriešinusi stabdomų
jų kautynių ir evakuacijos forma okupaci

jai — niekam vėliau nebūtų buvę reikalo 
partizanauti, nes tautos valia jau būtų bu
vus pademonstruota jos valstybinių gink
luotų pajėgų.

Girti partizanų veiksmus, bet teisinti 
tada turėtų organizuotų pajėgų nepanau- 
dojimą prieš okupantą, mažiausia, yra biau 
riausios formos veidmainystė, t.y. maskavir 
mas savo bailumo ir nenoro aukotis tautos 
reikalams. Vadinasi, gerai kad buvo prie
šintasi, kada mūsų ten jau nebebuvo, bet 
būtų buvę blogai, kad būtų priešintasi, ka
da mes ten tebebuvom, nes, ko gera, dėl to 
pasipriešinimo mes galėjom žūti, užuot „de 
mokratų“ tarpe begėdiškai girtis nuosta
biais žygiais kovoje su vokiečių (ne bol
ševikų) okupacija, lyg tie nežinotų, jog to
kiu atveju būtų reikėję į vakarus bėgti per 
Rusiją.

— Ar kova prieš vokiečių okupaciją bu
vo reikalinga?

— Šalia reiškimo formalaus noro būti 
nepriklausomais ir kitokių legalių veiks
mų, jokia kitokia kovos forma, deja, visiš
kai nebuvo įmanoma tuo pat, neišvengia
mai, nepadedant sovietams antrąkart oku
puoti Lietuvą ir nesutrukdant pabėgti per 
Vokietiją į vakarus visiems norėjusiems 
partizanauti prieš grįžusius sovietus (da
bar visi jie yra žuvę). Mat, demokratiniai 
kraštai atvirai ir nuoširdžiai talkininkavo 
sovietams visuose jų siekiuose, įskaitant ir 
Lietuvos „išlaisvinimą“ nuo vokiečių oku
pacijos. Tačiau dėl tokio išlaisvinimo juk 
nė vienas iš mūsų negalėjo rizikuoti savim, 
o juo labiau kitais.

— Ar galimas kultūrinis bendradarbia
vimas su okupuotu kraštu?

— Ne. Okupantas juk neįsileis mūsų 
antikomunistinės spaudos, o tenorės tik 
mus padaryti savo tarnais užsienyje. Ten 
nėra laisvės kultūrai.

— Ar, Tamstos nuomone, Lietuva bus 
laisva ir kada?

— Taip. Lietuva tikrai bus laisva ir 
maždaug šio šimtmečio gale ar ateinančio 
pradžioje. Sovietų imperijos irimas iš vi
daus ir pakraščių jau yra prasidėjęs ir, ma
no nuomone, užsibaigs ateinančių penkias
dešimties metų laiku. To pasėkoje visos 
rusų okupuotosios tautos bus laisvos su
vienytos Europos ribose.

PROF. P. SLAVĖNAS 
TARPTAUTINĖJE PLOTMĖJE

Profesorius Paulius Slavėnas, fizikos-ma 
tematikos mokslų daktaras, Vilniaus uni
versiteto astronomijos katedros vedėjas 
(taip pat vilniškės mokslų akademijos na
rys korespondentas ir tos akademijos Gam 
tos mokslų ir technikos komisijos prezidiu
mo pirmininkas) išrinktas Tarptautinės 
mokslų istorijos akademijos nariu kores
pondentu. Šios akademijos būstinė yra Pa
ryžiuje. (E)

„Kilęs iš neturtingo ir paprasto Sotto ii 
Monte, niekuomet nesistengiau nuo visko 
to atitrūkti. Kokia didelė malonė, kurią 
man Viešpats suteikė!... Laimingas ir ne
sudrumstas neturtas. Dažnai neturtas su
darė man nepatogumų, kai ypačiai negalė
jau padėti savo giminaičiams, kurie buvo 
labai neturtingi, ar kai kuriems draugams. 
Tačiau niekuomet tuo nesiskundžiau. Pa
laiminti neturtėliai!...“

„Gerai žinau, kad jūs turėsite gerokai 
apsimarinti, kai papliauškų mėgėjai prie
kaištaus, jog jūs turite savo šeimoje po
piežių, į kurį visas pasaulis su pagarba 
žiūri, kuris tačiau leidžia savo giminai
čiams gyventi tokiose kukliose sąlygose ir 
nesistengia iškelti jų visuomenėje...

Popiežiaus garbė neglūdi jo giminaičių 
praturtinime, bet gailestingai padedant 
jiems jų būtinybėse. Toks ir tik toks bus 
gražiausias ir prasmingiausias popiežiaus 
Jono ir Roncalli šeimos titulas. Man mi
rus, tai suteiks man garbės, kurią taip di
džiai vertino Šventenybė Pijus X: „Gimė 
neturtingas ir numirė neturtingas...“

(Iš dvasinio testamento Roncalliams)

„Tariamasis turtingumas dažnai dengė 
skausmingo neturto erškėčius. Dėkoju 
Dievui už neturto malonę, nes pačioje savo 
jaunystėje padariau neturto įžadą: Švč. 
Širdies kunigo dvasinis ir visiškas neturtas. 
Tai padėjo mano nusistatymui niekuomet 
nieko neprašyti: nei geros vietos, nei pi
nigų, nei išskyrimo — niekuomet — nei 
sau pačiam, nei giminaičiams, nei drau
gams.

„Niekuomet nereikėjo rausti dėl savo gi
minaičių, kad jie buvo paprasti ir kuklūs. 
Tai yra tikras jų kilmingumo titulas. Kar
tais jiems padėdavau būtinuose jų reika
luose, kaip vargšas sušelpia vargšą, bet 
neištraukdamas jų iš neturto, kuris yra jų 
laimė ir džiaugsmas“.

(1954 m. testamentas)
Parengė J.K.

Afrikiečių baletas
Vilniuje ir Kaune lankėsi afrikiečių ba

letas „Dahomeja“. Koncertai praėjo „ty
liai", be įvertinimų spaudoj. (E)

P. GUDELIS

Orientalinės religijos Vokietijoje
(1)

Senoji kaizerinė, po I Pasaulinio karo 
respublika virtusi Vokietija buvo protes
tantiška valstybė. Senu pripratimu, ir da
bartinė Federalinė Vokietijos Respublika 
tebelaikoma tokia pat, nors iš tikrųjų di
desnę jos gyventojų dalį sudaro katalikai. 
Daugiausia protestantų apgyventos šalys 
yra likusios už geležinės uždangos. Tenka 
girdėti net tokių įtarimų, kad dabartinė V. 
Vokietijos vyriausybė, kurioje dominuoja 
katalikai, nėra gyvybiškai suinteresuota 
Vokietijos suvienijimu. Tada persvarą tu
rėtų protestantai, o katalikai nebetektų 
ligšiolinio pirmaujančio vaidmens.

Pokariniai vokiečių trėmimai taip pat 
palietė daugiau protestantus. Tremtinius 
apgyvendinant, nebuvo paisoma tikybinio 
prado, tai, be kitų priežasčių, ir tikybiniai 
skirtumai pradžioje trukdė jų glaudesnį su 
gyvenimą. Tačiau ilgainiui tas skirtingų ti
kybų vokiečių sumaišymas išaugino dides
nį visų tikybinį tolerantiškumą. Jaunoji 
karta maža dėmesio tekreipia į tikybinius 
skirtumus; mišrios vedybos kasdienybė, o 
tai yra viena svarbesniųjų nesantaikos 
priežasčių tarp abiejų tikybų vadovybių. 
Todėl Vatikano Santaryboje Vokietijos dva 
siškija dėjo pastangų, kad mišrių šeimų 
reikalas būtų išspręstas protestantams pri
imtina forma.

O tuo metu, kai abiejų krikščioniškųjų 
bažnyčių vadovybės tebeieško bendrų ke
lių, abiejų konfesijų gyventojų masės ei
na savais keliais ir darosi tikybiniams rei
kalams visiškai abejingos. Yra tekę skaity
ti „Naujienose“ žinutę apie tuščias bažny
čias Vakarų Berlyne. Amerikos laikraščių 
korespondentas Dave Mende rašo, kad V. 
Berlyne gyvena apie 2,2 mil. gyventojų, bet 
ir tos nedaugelis esamų bažnyčių būna tuš 
čios, nes geriausiu atveju jas lanko gal 5 
nuošimčiai, o pesimistų sprendimu vos 2 
nuošimčiai visų gyventojų. Vokiečių spau
doje buvo rašoma, kad vienoje Rytų Berly 
no protestantų parapijoje, turinčioje apie 
100.000 narių, į pamaldas atvyksta dažnai 
vos 100 žmonių, daugiausia senų moterų, 
O visų mažiausiai jaunimo.

Atrodo, kad vokiečių krikščioniškasis en 
tuziazmas yra išsisėmęs. Jų pirmatakai or
ganizuodavo kryžiaus karus, įgyvendino re 
formaciją, ir dažnai net aštriai rungtynia
vo katalikai su protestantais. Tačiau dide
lis pramonės išsivystymas pakeitė Vokie
tijoje senąją, labiau patriarchalinę gyveni
mo tvarką. Medžiaginės gerovės pasieku
sios gyventojų masės ieško išsiblaškymo 
kelionėse po užsienius, teatruose, kinuose, 
futbolo rungtynėse bei prie televizijos apa 
ratų. Visur girdėti tekalbant apie valgius 
ir išgėrimus, apie įsigytus naujus automo
bilius, modernius baldus bei nuosavus na
mus. Visai mažas nuošimtis domisi politi
ka, o visų daugiausia futbolo rungtynėmis. 
Jose dalyvauja tūkstantinės žiūrovų mi
nios ne tik savame krašte, bet, kaip parodė 
pasaulinės rungtynės Anglijoje, jos buvo 
gausiau už visus kitus svetimšalius vokie
čių lankomos.

Dabar išėjo iš mados domėtis religiniais 
klausimais, ir nebesurandama laiko religi
nei praktikai. Mes jau esame su tokiais 
reiškiniais apsipratę, bet jie labai krenta į 
akis Vokietiją lankantiems svetimšaliams, 
ypač Artimųjų ir Tolimųjų Rytų bei Afri
kos kitatikiams. Ten gyvenimas derinamas 
dar su religine praktika. Tą patį jie tikisi 
pamatyti Europoje, kuri jų akyse tebėra 
krikščionybės tvirtovė, nes iš jos vis dar 
siunčiami pas juos misininkai. Tačiau, pa
buvoję Europoje, jie pastebi, kad tarp 
krikščionių mokslo ir jų gyvenimo yra di
delis skirtumas. Orientalinų religijų misi
ninkai Europoje plačiai panaudoja tai sa
vo propagandai ir, sutirštindami spalvas, 
dar labiau paryškina kontrastus.

Pasibaisėja tais nesuderinamumais ir 
krikščionių tikėjimą priėmusieji orientalių 
šalių tikintieji, lankydamiesi Europoje. 
Amsterdame įvykusiame Rytų šalių krikš
čionių kongrese rimtai buvo svarstomas su 
manymas siųsti iš ten į Europą krikščionių 
misininkus. Tačiau atrodo, kad per vėlai 
susigriebta.

Vokiečių evangelikų vyrų apaštalavimo 
mėnesinis leidinys Botschaft und Dienst 
(pasiuntinybė ir tarnyba) praeitais metais 
pirmąjį savo sąsiuvinį paskyrė orientali- 

nių religijų misijų veiklos apžvalgai Euro
poje, o ypač Vokietijoje. Pasak jį, Vokieti
ja yra virtusi orientalinių religijų misinin
kų veiklos sritimi. Tų religijų vadovybės 
yra sukūrusios savo kraštuose misijų orga
nizacijas ir steigia jų filijas Vokietijoje. 
Jų darbų vaisiai nepasireiškia masiniais 
„atsivertimais“, bet vis dėlto verčia krikš
čionis susidomėti tuo reiškiniu.

Tvirčiausia yra įsistiprinę Vokietijoje 
budizmo, hinduizmo ir islamo misininkai. 
Tai gausiai pasaulyje paplitusių religijų 
atstovai.

Kokių didesnių religijų esama pasauly
je, matyti iš pridedamos jų pasekėjų skai 
čių lentelės. Tikrų statistinių duomenų nė
ra, tai paduodami skaičiai yra kiek skirtin 
gi ir turi tik apytikrę vertę. Skiltyse pa
duoti skaičiai reiškia: 1. skiltyje pagal 
Weltkirchen Lexikon, Bern, 1960 m. imant 
bendrą pasaulio gyventojų skaičių 2.700. 
000.000, 2. skiltyje pagal didžiąją Brock- 
hauso enciklopediją, 1954-55 m., imant gy
ventojų skaičių 2.640.000.000, 3. skiltyje 
pagal Globus-Kartendienst, 1962 m. (nuo
šimčius apskaičiavau iš paduotų religijų 
pasekėjų bendros sumos 2.440.000.000).

Brockhause yra dar paminėta, kad smar 
kiai pradėjus augti Azijos kontitento gy
ventojų skaičiui, palyginamasis krikščio
nių nuošimtis mažėja, nors absoliutinis 
skaičius nuolat didėja. Pvz„ 1900 m. krikš
čionių buvo 550 mil., ir jie sudarė 34 proc., 
o 1955 m. krikščionių buvo 820 mil., bet jie 
tesudarė vos 31 proc. visų pasaulio gyven
tojų.

Krikščionys iš viso 775 mil. — 28,7 proc.
Iš jų Romos katalikų 393 mil.
Evangelikų 224 mil.
Ortodoksų 136 mil.
Visų kitų 22 mil.
Izraelitai 12 mil. — 0,44 proc.
Moslemai 350 mil. — 12,96 proc.
Hinduistai 320 mil. — 11,85 proc.
Budistai 150 mil. — 5,55 proc.
Šintoistai 34 mil. — 1,26 proc.
Gamtinės religijos 130 mil. — 4,81 proc.
Įvairūs 593 mil. — 22 proc.

Skaitant Botschaft und Dienst apžval
gas, man parūpo taip pat, iš kurios tikybos 
narių tų orientalinių religijų misininkai 
verbuoja savo šalininkus. Nei ten, nei kito
je vokiečių spaudoje atsakymo nepavyko 
surasti. Nesant konkrečių duomenų, gali
ma tik spėlioti. Kalbėjau tuo reikalu su pa 
žįstamais katalikais ir protestantais. Ma
noma, kad budizmas ir hinduizmas gali pa
traukti savo misticizmu daugiau katalikų, 
o stačiokiškasis islamas gali surasti dau
giau šalininkų protestantų tarpe.

Kaip ten nebūtų, bet kad susidomėjimas 
orientalinėmis religijomis pastaruoju me
tu Vakarų Vokietijoje yra padidėjęs, gali
ma spręsti iš radijo paskaitų gausumo. Tik 
vasarą jos nutrūko, o pirmiau kas savaitę 
būdavo po dvi tris paskaitas. Profesoriais 
ir daktarais tituluojami paskaitininkai aiš 
kiną tų religijų esmę arba nagrinėja įvai
rius visuomeninio gyvenimo reikalus tos 
ar kitos orientalinės religijos požiūriu. Vie
ną kartą jos įterpiamos į bendrojo mokslo, 
kitą kartą į įvairių medicinos mokslo šakų 
paskaitų ciklus. Reikia pripažinti, kad tie 
misininkai, kaip gabūs virėjai, sugeba pa
tiekti tą patį maistą vis su kitokiais prie
skoniais pagamindami.

Botschaft und Dienst savo apžvalgose 
tik labai trumpai paminėjo tų religijų prin 
cipus bei jų istoriją. Susidomėjęs tais klau 
Simais, pastudijavau dar daugiau šaltinių 
ir šiame rašinyje apibūdinu tas religijas 
truputį išsamiau. Skaitytojų patogumui, 
stengiuos pasakoti, nenurodinėdamas kas
kart šaltinių. Juos paduodu čia. Naudojaus 
daugiausia: Monatshefte fuer kirchliche 
Maennerarbeit. Nr. 1. 1965. Die Religionen 
der Menschheit in Vergangenheit u. Gegen 
wart. Fr. Heiler. Woerterbuch der Religio
nen. A. Anwander. Didžioji Brockhauso en 
ciklopedija. Tarptautinių žodžių žodynas. 
J. Žiugždos redaguotas.

Svarbiausias dalykas, į kurį kreipia skai
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tytojų dėmesį Botschaft und Dienst, kad 
orientalinių tikybų idėjų skleidėjais Vokie 
tijoje buvo ne tų religijų misininkai, o pa
čių vokiečių XIX amžiaus filosofai, rašy
tojai ir netgi menininkai.

Viduramžiais tikyba buvo pirmaeilis 
žmonių gyvenimo reikalas. Dėl jos būdavo 
vedami karai ir kildavo dideli kitatikių 
persekiojimai. Bet jau XVII - XVIII amž. 
svarbiausiose Europos valstybėse — Pran
cūzijoje, Anglijoje ir Vokietijoje — kilo ra 
cionalizmo sąjūdis (Aufklaerung, Deis- 
mus). Plito nauja filosofijos srovė, kuri pa 
žinimo pagrindu laikė abstraktišką, logišką 
protavimą. Pvz„ anglų deistai atmetė Die
vo apvaizdą ir stebuklus, nors proto įrody
mais rėmė tikėjimą vienašmeniu Dievu, ku 
ris, kartą sukūręs pasaulį, kaip mašiną, 
daugiau į jo reikalus nesikiša ir juo nesi
rūpina.

Prancūzijoje pirmaisiais laisvamaniais 
buvo rašytojai Volteras ir Rousseau. Vo
kietijoje filosofas ir rašytojas G. Lessing 
(1729-1781) savo Natan der Weise išgarbi
no humanizmą ir materializmą. Tikėjimo 
klausimais jis buvo visiškas indiferentas. 
Yra pagarsėjęs jo išsitarimas: „Ob Christ, 
ob Jud, ob Hottentott, šie glauben alle an 
einen Gott“ (ar krikščionis, ar žydas, ar 
hotentotas, visi jie tiki vieną Dievą).

XIX amž. Darvino paskelbtasis evoliuci
jos mokslas buvo visuomenės klaidingai su 
prastas, kaip Dievo buvimo paneigimas. Ti 
kybinis indiferentizmas apiminėjo vis pla
tesnius sluoksnius, nors reikia nepamiršti, 
kad pirmieji juo užsikrėtė aukštesnieji luo 
mai ir šviesuomenė. Pradėta kalbėti apie 
dievų sutemas.

Tačiau ne visi šviesesnieji protai, nors ir 
abejingi krikščionybei, rado materializme 
visų gyvenimo klausimų sprendimą. Prasi
dėjo ieškojimas naujų idėjinių vertybių. 
Tame bare pasižymėjo ištisa eilė vokiečių 
filosofų ir rašytojų. Jų akys nukrypo į ry
tus.

Vokiečių filosofas Artur Schopenhauer 
(1788-1860) neigė istorinę krikščionybę ir 
savo išganymo moksle sekė budizmu. Jo 
mokslas turėjo didelės įtakos vok. filosofui 
F. Nietsche (1844-1900), dramaturgui ir 
komozitoriui (Beyreuto teatro įkūrėjui) 
Richard Wagner (1813-1883) ir kitiems.

(Bus daugiau)
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MONTE CASSINE
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)

(5)

Išaušta saulėtas, kaitrus spalio pradžios 
rytas. Dangus giedras, pamėlęs; vėjo nė 
dvelksmo, — pagauli proga palikti Romą 
ir nusibastyti i pietus, į pačią Vezuvijaus 
sunaikintą Pompėją.

Vikrūs patarnautojai sutvarko mūsų au 
tomobilį, aprūpina atsargomis, ir mes pasi
leidžiamo „saulės greitkeliu“ — italų pasi
didžiavimu ir patogumu — į pietus. Kadan 
gi greitkelis neseniai dar pravestas ir pa
reikalavęs didelių išlaidų, — gauname spe
cialų lakštą su pažymėta mūsų kelionės 
pradmės vieta, nes pabaigoje turėsime ap
mokėti kelio „nuomą“.

Keliaujančių nelabai gausu, greitkelis 
dvigubas, platus, tad nedidelis ir neper- 
stiprus Fiat tempia net iki 110 km j valan
dą.

Pro šalį slenka pasakiški vaizdai. Abie
jose pusėse dunkso keteras pašiaušę kal
nai, kurių viršukalnes kur-ne-kur glosto 
šviesūs debesėliai. Kalnų papėdėse — kai
meliai ir miestai su bažnyčiomis, vienu ki
tu fabriku, mažučiais ir keliaaukščiais na
mais.

Šalia pat greitkelio žemė gera, ir vynuo
gių krūmai, atsirėmę į įbestus kuolus ar 
prarečiui susodintus medžius, įsirėžę laiko 
stambias prinokusių vynuogių kekes. Vy
rai, moterys ir vaikai atsargiai nugnybia 
nusvirusias kekes ir krauna į pintines: ne
trukus jos keliaus į krautuves ar į užsienį, 
o gausios gniūžtės, be abejo, pasieks ir Ang 
lijos rinką.

Kur-ne-kur ištisi laukai panašių į gluos
nius medžių. Tai alyvų medžiai, kurių vai
sių sultys taip populiarios Italijoje.

Vieni kalnai apaugę vešliais, žaliais krū 
mokšniais, kiti — nuplikę, nejaukūs, at
grasūs. Ant jų nė laukinės žolės nepajėgia 
įleisti šaknų ir susirasti šlako drėgmės.

Valandą su viršum pavažiavę, kairėje pu 
sėje ant aukšto, uolėto kalno pamatome di
džiulį, šviesų pastatą.

— Tai Monte Cassino! — sako mūsų bi
čiulis. — Benediktinų vienuolynas! Pasku
tiniojo karo metu amerikiečių aviacijos ir 
artilerijos buvo iki pamatų sunaikintas, 
bet dabar — regi — vėl atstatytas. Nori pa 
matyti?

Kur nenorėsiu! Jei tik mūsų Fiat už
temps ir jei į stačią pakalnę nenugarmėsi
me.

Kai, pravažiavę mažą, pamažu atstato
mą miestelį, vingiuotu keliu pamažu ky
lame į viršų, sužinau, kad Monte Cassi
no — benediktinų vienuolijos pradmuo: 
529 m. šv. Benediktas pradėjo čia burti 
apie save sekėjus ir įkūrė pirmąjį benedik
tinų vienuolyną. Tačiau 581-590 m. vienuo
lynas buvo langobardų sunaikintas, 720 m. 
vėl atstatytas ir 883 m. atsibasčiusių sara
cėnų vėl sugriautas. Tokią vienuolyno atei 
tį išpranašavęs pats jo įkūrėjas: „šitas ma 
no įkurtas vienuolynas ir visas mano bro
liams perleistas palikimas bus Visagalio

VYT. ŠARŪNAS ANTRASIS LAIŠKAS

Nariais gausiausia Amerikos lietuvių šal 
pos organizacija — Susivienijimas — mini 
80 metų sukaktį. Mini gana kukliai. Nuo 
1902 metų ji veikia dviem šakom: tautinės 
SLA ir katalikiškosios SLRKA (paskuti
niojo seimo perkrikštyta į Lietuvių katali
kų susivienijimą). Abu turi mažiau negu 
po 15.000 narių.

* ♦
Senas Amerikos lietuvių veikėjas, rašąs 

Morkaus slapyvarde, kuris savo akimis yra 
matęs Susivienijimo kūrėjus, pasakoja da
bartinį vaizdą kapų dviejų kūrėjų: kunigo 
(vėliau gydytojo) Varnagirio, mirusio 1918 
m., ir kun. A. Burbos, mirusio 1898 m. Sa
ko: „Sumaniau atlankyti kun. Varnagirio 
kapą. Reikėjo būtinai sargo atsiklausti, 
nes nerasi: nėra jokio antkapio. Žemė užly 
ginta, tik sargas tikrą vietą žino, atskaity- 
damas žingsniu nuo artimiausio antkapio. 
Miestas ruošiasi kapines panaikinti ir pro 
jas išvesti modernų kelią. Tokiu būdu Lie
tuvos vardą 1884-1889 metais gynusio tė
vynainio amžino poilsio vieta bus vėjams 
išžarstyta. Svetimiems nepažįstamas, savų
jų apleistas, išnyks amžių rūkuose, it pas
kutinis vakaro šešėlis...** *

Negeriau ir su kun. A. Burbos kapu. Jis 
įkūrė pirmąją tikrai grynai lietuvišką pa
rapiją Amerikoje, Plymouth, Pa., kur 1886 
metais gimė ir Susivienijimas ir seniausias 
gyvas pasaulyje lietuviškas laikraštis Vie
nybė (nuo 1907 metų einanti Brooklyn, N. 
Y.). Jo Šv. Kazimiero bažnyčios neliko nė 
žymės. Į kapus nepanaši ir jo paskutinio 
atilsio vieta. Morkus pasakoja: „Prieiti te
galima padais. Vieta apleista. Nuo antka
pio kryžius, matyti, kokių bepročių tyčio
mis nugriautas, žiūri, prisimeni, širdis 
alpsta, akyse pritvinsta ašarų...

Sic transit gloria mundi...

Dievo nuosprendžiu sunaikintas. Vargiai ti 
kiu, kad jie patys gyvi paliks“.

954 m. Monte Cassino vienuolynas buvo 
dar kartą atstatytas, o 1087 m. jo abatas 
Desiderius išrinktas popiežiumi Viktoru 
III. Švietimo, kultūros ir labdaros darbais 
vienuolynas itin išgarsėjo XII ir XIII amž., 
tačiau 1866 m. buvo uždarytas, paverstas 
tautiniu paminklu ir pavestas benediktinų 
globai.

1929 m. Laterano sutartimi vienuolynui 
buvo grąžinta pilna laisvė. Sudarytas iš 
puikios bažnyčios ir visos eilės pastatų, vie 
nuolynas išaugo, išgražėjo, sutelkė šaunių 
meniškų paveikslų, skulptūrų, didelę bib
lioteką ir po savo stogu glaudė ne tik vie
nuolius, bet ir įvairias mokyklas su jau
nais mokiniais, kurių didžioji dalis vėliau 
įstojo į šį vienuolyną.

Pagaliau atėjo pastarojo pasaulinio karo 
1944 metai. Vokiečių kariuomenė, sekama 
sąjungininkų, įsitvirtino prie puošnios Vol- 
turno upės, o jų komendantas, pramatyda
mas atkaklų mūšį, įsakė vienuolyną eva
kuoti. Išklausę paskutinių abato Diamare 
mišių ir pasimeldę prie šv. Benedikto ka
po, vienuoliai su žiupsneliu šventojo palai
kų, pergamentinių dokumentų ir pluošte
liu garsių paveikslų persikėlė į Romą. Vie
nuolyne buvo leista pasilikti seneliui aba
tui su dešimčia vienuolių.

Pradžioje 300 metrų apskritimas apie 
vienuolyną buvo paskelbtas neutralia zo
na, tačiau 1944 m. sausio mėn. neutrali zo
na buvo sumažinta iki paties vienuolyno ir 
artimiausios aplinkos.

Vasario mėnesį užvirė smarkus mūšis. 
Tikėdamiesi, kad puošnus vienuolynas ne
bus kliudomas, apylinkės žmonės — ypač 
moterys su vaikais — įsiprašė įsileidžiami. 
Kai Londono radijas paskelbė, kad vokie
čiai Monte Cassino pavertę karo tvirtove, 
nieko negelbėjo nė pop. Pijaus XII pastan
gos jį išgelbėti. Vasario 13 d. buvo atrastas 
Penktosios armijos atsišaukimas, kad vie
nuolyno pastatai būtų visų apleisti, nes 
prieš jį būsią panaudoti sunkieji pabūklai.

Vasario 15 d. po pamaldų požemyje su
dundėjo amerikiečių skraidančios tvirto
vės, ir po kelių valandų iš vienuolyno beli
ko tik griuvėsių kaugės: pirmiausia buvo 
sugriauta bažnyčia su puikiu bokštu ir Co- 
renzio tapyba, paskui sutrupinti marmuri
niai papuošalai, brangūs paveikslai, vargo
nai, altoriai. Iš vienuolyno su erdviomis 
celėmis, biblioteka, bendrabučiu, seminari 
ja, svečių namu beliko masė griuvėsių.

Apleisdamas suniokiotą vienuolyną, aba 
tas Diamare, vokiečių komendanto prašo
mas, parašė šitokį pareiškimą: „Tiesos var 
dan pareiškiu, kad šv. vienuolyno patalpo
se niekuomet nebuvo nė vieno vokiečių ka 
reivio. Trumpą laiką jame buvo keli ka
riai prižiūrėti, kad niekas neperžengtų 
neutralios zonos, kuri buvo nustatyta apie 
vienuolyną, bet jie buvo prieš dvidešimt 
dienų išsiųsti“.

Gen. H. Maitland Wilson oficialaus ra-

Chicagoje policijai pateko, betiksliai 
gatvėmis bešlitinėjęs, 77 metų Antanas 
Barzdaitis, kurio kišenėse rasta 5.339.79 do 
lerių. Pasirodo, jis prieš 15 metų dingo iš 
Worcesterio, Mass., pasiimdamas iš bankų 
visas savo santaupas. Dabar prieglaudoje. 
Be abejojimo, būtų įdomi šio lietuvio gyve 
nimo Amerikoje istorija.

* *
Per 4 metus Stepas Zobarskas su drau

gais Manyland Books leidyklos vardu iš
leido anglų kalba dešimtį lietuvių rašytojų 
ir poetų raštų. Tačiau patyrė, kad „vien 
lietuvių kūrinių leidimu neišsilaikysime“, 
todėl siekia apimti ir pasauliui mažiau ži
nomus Pietų Amerikos, Azijos bei Afrikos 
autorius. Norėtų kapitalą padidinti dar 35 
tūkstančiais dolerių, pardavinėdami Šerus 
po 250 dol. Zobarsko užsimojimas gali išsi
vystyti į didelę leidyklą.

* *
Germanistikos profesorius Rochester, N. 

Y., universitete dr. A. Klimas kelia suma
nymą įkurti kuriame nors žymiame Ameri 
kos universitete (pavyzdžiui, Chicagos) li
tuanistikos profesūrą, kuri parūpintų šios 
mokslo srities darbų. Manitobos universite 
tas Kanadoje, pavyzdžiui, išleido savo uk
rainiečio profesoriaus Rudnickio 4 tomus 
ukrainiečių etimologinio žodyno, kurį pro
fesorius ėmė ruošti, dar būdamas 1941 me
tais Čekoslovakijos Pragoj, bet rimtai ėmė 
ruošti tik Kanados Winnipege 1949 metais. 
Žodynas įrodo, kuriais metais ir kuriame 
rašte pirmusyk kalbamasis ukrainiečių žo
dis buvo pavartotas, kokių giminaičių jis 
turi kitose slavų kalbose ir panašumų ki
tose kalbose (jų tarpe ir lietuvių) ir kokį 
pagrindą bendroje menamoje indo-europie 
čių prokalbėje. Lietuvių kalba tokio žody
no dar neturi. Prof. Būga pradėjo ruošti, 
bet įpėdinių pritrūko.

porto tvirtinimu, ant Monte Cassino vie
nuolyno 142 skraidančios tvirtovės numetė 
287 tonas bombų, kurių kiekviena svėrė 
500 svarų, 66 su puse tonų padegamųjų 
bombų, o 47 B-25 ir 40 B-26 tipo lėktuvai 
numetė daugiau nei 100 tonų sprogmenų.

1956 m. vienuolynas buvo pagal senąjį 
planą vėl atstatytas, finansuojant Italijos 
vyriausybei. ' Amerikiečių pasiūlymas at
kurti Monte Cassino buvo atmestas.

Pro storų mūrų duris įeiname į vienuo
lyno kiemą. Jame viešpatauja tyla ir rim
tis. Kiemo viduryje stovi didinga bronzos 
skulptūra — A. Selva „šv. Benedikto mir
tis“: iškėlęs į viršų rankas, dangaus vizijos 
pagautas šventasis, prilaikomas dviejų vie 
nuolių.

Palypėję aukštais laiptais, pro baigia
mas taisyti šventųjų statulas įeiname į ne
paprastai puošnią, erdvią katedrą, kurios 
grindys, pilioriai bei altoriai padengti įvai
riaspalviu marmuru. Grandiozišką įspūdį 
kelia didžiuliai pilioriai, pačių vienuolių 
meniškai išpuoštos lubos, įvairių spalvų 
darnus žaismas. Teisingai D. Sabatino Jan- 
netta pastebėjo: bažnyčia yra tikra meno 
brangenybė.

Grįždami pažvelgiame į didžiulį studijų 
ir bendrabučio pastatą, o vėliau iš aukštu
mos stebime tolėliau gražiai sutvarkytas 
sąjungininkų kapines.

(Bus daugiau)

PARYŽIAUS AKADEMIJOS
KLAIDOS

Paryžiaus Mokslų akademijos narys Ža
nas Rišaras 1671 m. buvo pasiųstas į Pran 
cūzijos koloniją Pietų Amerikoje — Gvija- 
ną atlikti mokslinių tyrinėjimų. Rišaras 
sugrįžo po dviejų metų. Iš pradžių jam ne
gailėta pagyrimų. Tačiau po kurio laiko 
akademikų nuomonė apie Rišarą pasikeitė.

Mat, išvažiuodamas į Gvijaną, mokslinin 
kas pasiėmė tikslų švytuoklinį laikrodį. 
Esant Amerikoje, Rišaras su nuostaba bu
vo priverstas pripažinti, kad laikrodis vė
luoja dvi minutes per parą. Reikėjo su
trumpinti švytuoklę.

Grįžus į Paryžių, laikrodis ėmė skubėti, 
ir Rišaras turėjo suteikti švytuoklei anks
tyvesnį ilgį. Apsvarstęs šį reiškinį, moksli
ninkas nusprendė, kad taip yra dėl svorio 
jėgos skirtumo, kuri mažėja, artėjant prie 
pusiaujo. O tai reiškia, kad Žemė ties aši-
galiais suplota.

Hipotezė apie Žemės rutulio suplotumą 
ties ašigaliais akademijos buvo pripažinta 
kompromituojančia rimtą mokslo įstaigą. 
Todėl Rišaras nuo tol nebuvo kviečiamas 
į akademijos posėdžius, jis buvo nušalin
tas nuo mokslinio darbo. Paryžiaus akade
mija nepripažino žemės suplotume ties aši 
galiais net ir tada, kai jį įrodė Niutonas.

KEISTA ISTORIJA SU PAVEIKSLAIS

Labai savotiškas pranešimas pasirodė 
vilniškėj Tiesoj (spalio 28) apie vieno dai
lininko (B. Motuzo) „naujagimį" kūrinių 
ciklą, vardu „Čiurlionio žingsniais“. Daili
ninkas jau dešimt metų besilankąs Drus
kininkuose ir per tą laiką nutapęs „daug 
kūrinių, pasakojančių apie Dainavos kraš
to grožį“. Tuos kūrinius jis rodo Druskinin 
kuose surengtoje parodoje. Čia jis ir pasi
pasakojęs apie kūrinių ciklą, kurį sukūręs 
bekeliaudamas M.K. Čiurlionio išvaikščio
tais keliais. Tiesa, dailininkas tą ciklą, pa
vadintą „Čiurlionio žingsniais“, dar tik 
pradėjęs, ir parodoje esąs dar tik vienas 
paveikslas iš to busimojo ciklo. Čia ir iš
kyla to ciklo savotiškumas: tas pirmasis, 
jau rodomas Čiurlionio ciklo paveikslas 
vaizduoja Merkinės valsčiaus pastatą, „ku
riame raštininkavo liaudies rašytojas Ro
jus Mizara“... (E)

NAUJA ILGO GROJIMO LIETUVOS 

ATSIMINIMŲ PLOKŠTELĖ

Šioje plokštelėje išgirsite: „Lietuva“ — 
dainuoja Lionė Juodytė; „Palikta šalis“ — 
A. Brazis; „Tėviškės namai“ — B. Bud- 
riūno. Kaina su persiuntimu — 2.10.0.

Turėdami namuose Lietuvių Enciklope
dijos 35 tomus, visada joje rasite atsaky
mus į bet kuriuos jums kilusius klausimus. 
Tai tautinis lobis tiek jums, tiek jūsų vai
kams. Šiuo metu galima ją užsisakyti ir iš 
karto visus tomus, išskyrus 15 tomą, kuris 
skirtas specialiai Lietuvai ir taip pat ne
trukus pasirodys. Duodama išsimokėtinai.

Naujai išleista vaikams spalvavimo kny
ga „Algis ir Alytė“ su trumpais eilėraštu
kais. Didelio formato, 20 puslapių. Graži 
dovana vaikams. Tik 4 šil. su persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S’. Vardys — 2. 
11.6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 1.5.4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — 4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas — 1.2.0.
N. Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo 

mano — 0.18.6.
N. E. Sūduvis — Vienų vieni — 1.9.4.
G. Papini — Šv. Augustinas. Jo gyveni

mas ir darbai — 1.2.0.
Gaunama: Dainora, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

LIETUVIAI FILATELISTAI JAV
Kai tik pasirodė pirmieji nepriklauso

mos Lietuvos pašto ženklai, tai susirado ir 
mėgėjų juos rinkti. Nors tai buvo paprasti 
popieriukai, bet jie priminė gimtąjį kraš
tą ir tuo sukėlė didelį džiaugsmą. Ženklai 
buvo renkami ne tik sau pasidžiaugti, bet 
ir savo vaikams parodyti. Apie filatelinę jų 
vertę maža kas turėjo supratimo. Bet iš 
daugumos rinkėjų susirado ir susipažinu
sių su filatelijos taisyklėmis. Tokie ne tik 
rinko, bet ir nuodugniai studijavo ir komp 
lektavo. Iš tų pirmųjų lietuviškos filateli
jos žinovų prisimintini šie: A. Būdvytis, 
kun. J. Kloris, Dr. A. Račkus, Dr. W. Eisi- 
nas, Dr. J. Bučnis, W. Norkus ir kt. Tai bu
vo tik pavieniai asmenys, bet lietuviškos 
filatelistinės draugijos dar ilgą laiką netu
rėta.

Dabartinė Chicagoje gyvuojanti Filate
listų Draugija „Lietuva“ buvo suorganizuo 
ta 1946 m. spalio 20 d. Steigiamasis susi
rinkimas įvyko „Draugo“ redakcijos patai 
pose. Draugijos steigėjas yra Ignas Saka
las. Pirmąją draugijos valdybą sudarė: 
pirm. J. Grinius, vicepirm. I. Sakalas, sekr. 
B. Jurėnas, ižd. V. Petrauskas. Nutarta leis 
ti draugijos biuletenį, kurį pradėjo reda
guoti B. Jurėnas.

1948 m. balandžio 12-13 dienomis drau
gija suruošė pirmąją Lietuvos pašto ženk
lų parodą. Tai parodai paminėti Dr. A. Rač 
kus savo lėšomis atspausdino seriją laiš
kams vokų. Paroda turėjo didelį pasiseki
mą, ką liudija žymių amerikiečių filatelis
tų draugijų vadovų įrašai parodos knygoj.

šiemet draugija mini savo gyvavimo 20 
m. sukaktį. Tuo laikotarpiu ji suruošė 12 
pašto ženklų parodų, kurių kiekviena bu
vo skirta kokiam nors žymiam Lietuvos 
įvykiui paminėti. Parodų proga išleista 
daugybė istorinį įvykį mininčių vokų ir 
įvairių ženkliukų. Tuo ji plačiai pasaulyje 
išgarsino Lietuvos vardą ir jos pašto ženk
lus. Išleista daugiau kaip 100 biuletenio 
numerių, paruoštas Lietuvos pašto ženklų 
albumas, dalinai pagamintas spalvotas Lie 
tuvos pašto ženklų filmas. Arkivyskupui 
Samorei įteiktas specialus albumas su rink 
tiniais nepriklausomos Lietuvos pašto 
ženklais. Draugija renka reprezentacinį 
Lietuvos pašto ženklų rinkinį. Jo tikslas — 
reprezentuoti Lietuvą kitataučių tarpe. O

Tyrimo Instituto darbai
Lietuvos Tyrimo Institutas spalio 20 

dieną New Yorke įvykusiame narių susi
rinkime išrinko naują vadovybę. Pirmi
ninku išrinktas dr. Juozas Puzinas, vice
pirmininkais Juozas Audėnas ir Martynas 
Gelžinis, sekretorium Zigmas Raulinaitis 
ir iždininku Algirdas Budreckis. Kontro
lės komisijon išrinkti dr. B. Nemickas, A. 
Gureckas ir V. Banelis.

Lietuvos Tyrimo Institutas yra įsteigtas 
„Sukurti, organizuoti ir remti tyrimą; ran
kioti, telkti, leisti ir platinti medžiagą, kny
gas, brošiūras, straipsnius, žemėlapius ir ar 
chyvinę medžiagą apie Lietuvą, jos žmo
nes, jų kalbą, apie jos istoriją ir dabartį, 
apie lietuvių kultūrą, Lietuvos ūkinį gyve
nimą ir apie visa kita, kas su šiais daly
kais turi ryšio“.

Ankstesnioji instituto valdyba, mirus dr. 
A. Trimakui ir K. Bieliniui, o M. Brakui 
išsikėlus iš New Yorko, buvo likusi tik iš 
dviejų narių (J. Audėnas, J. Galminas). 
Birželio 28 dieną, neoficialiame narių pasi-

NESUSIPRATIMAS DĖL FILMO

Nemalonus sujudimas Vilniuje kilo dėl 
naujo lietuviško filmo „Naktys be nakvy
nės“. Filmas skirtas vokiečių sušaudytam 
poetui Vytautui Montvilai paminėti. Nors 
filmo vyriausias herojus vadinamas Vytau
tu Mantvydu, bet iš filmo pavadinimo (V. 
Montvilos eilėraščių rinkinio pavadinimas) 
ir iš viso turinio aišku, kad tai maždaug 
biografinis vaizdavimas: ne tik vardas pa
našus, bet ir daug V. Montvilos tekstų įdė
ta į Mantvydo lūpas, vaidinama visa eilė 
jo gyvenimo įvykių. Tačiau keli V. Mont
vilos bendraamžiai (J. Baltušis, A. Gudai- 
tis-Guzevičius, J. Būtėnas, T. Tilvytis, A. 
Venclova) ir jo žmona pareiškė protestą 
prieš visą eilę filme pateiktų „netiesų“. 
Prie jų prisidėjo ir kritikai. Visi smerkia 
filmą, tvirtindami, kad „kilnus sumany
mas“ esąs sugadintas. Didžiausi priekaiš
tai — kam filme rodoma, kad V. Montvilą 
simbolizuojąs Mantvydas, būdamas „pažan 
gių pažiūrų“, bendradarbiavęs ne kokiuose 
pažangesniuose laikraščiuose, o „klerika
liniame XX amžiuje“, be to, net ir bažny
čioje lankęsis ir ten su busimąja žmona 
susipažinęs... Ir iš viso — kodėl Mantvy
das rodomas daug blankesnis, negu buvęs 
(ir dabar itin suidealintas) pats V. Montvi
la.

Filmo režisoriai — A. Araminas ir Gedi
minas Karka (iš Panevėžio teatro), o scena 
rijaus autorius — V. Ognevas, kuris, atro
do, turėtų būti šioj byloj didžiausias kal
tininkas. Aktoriai (visa iš Panevėžio teat
ro) vertinami gerai, bet vis tiek — filmu 
visiškas nusivylimas. Partijos sluoksniuo
se iš jo tikėtasi gero propagandinio kapita 
lo, bet filmo rengėjai nepataikė.

(ELTA) 

atgavus tėvynei laisvę, rinkinys bus pado
vanotas Lietuvos vyriausybei.

1966 m. draugija pašto ženklų parodą su 
ruošė spalio 28-30 dienomis S. Balzeko jr. 
patalpose, Lietuviškos Kultūros Muziejaus 
salėje. Šiemetinė paroda suruošta draugi
jos 20 m. sukakčiai paminėti, ir ji buvo 
pravesta 1941 m. birželio 22 d. sukilimo 
ženkle. Joje buvo išstatytas 1941 m. birže
lio mėnesį, prasidėjus sukilimui, išleistų 
pašto ženklų pilnas rinkinys, kas dabar 
jau yra didelė retenybė. Kaip jau žinome, 
visa eilė Lietuvos pašto įstaigų perspausdi
no sovietinius pašto ženklus lietuviškais 
įrašais ir juos paleido į apyvartą. Tie ženk 
lai ir yra tikrieji 1941 m. sukilimo liudinin 
kai. Tam įvykiui paminėti draugija išlei
do A. Beieškos paruoštus atmintinus vo
kus su įrašais: „1941 m. Lietuvių tautos 
sukilimas“. Apačioje voko angliškas įra
šas: „Commemorating Lithuanian Nation 
Uprising Against Russian Communist Oc
cupation In 1941“. Vaizde ant sutraukytų 
spygliuotų vielų matyti Lietuvos žemėla
pis su miestais, kuriuose buvo išleisti suki
limo ženklai. Miestų, kurie išleido tokius 
ženklus, yra 9, pvz., su tokiais įrašais: 
Laisvi Alsėdžiai 24.VI.41, Išlaisvinta 1941. 
VI.24 Ukmergė ir p. O bendriniai visai Lie
tuvai skirti ženklai buvo perspausdinti įra
šu: Nepriklausoma Lietuva 1941.VI.23. Vir
šuje žemėlapio matyt rusiškas 5 kapeikų 
vertės pašto ženklas su lietuvišku įrašu: 
Nepriklausoma Lietuva 1941.VI.23.

Parodoje veikė Amerikos pašto skyrius, 
kuris ženklus nuvertino specialiu antspau
du. štai jo įrašas: Lithuania Philatelic Soc. 
Ex. Sta. Chicago III. Oct. 28 P.M. 1966. 
Toks specialus laiškų suantspaudavimas 
yra didelis lietuvių laimėjimas ir, galima 
sakyti, istorinis įvykis. Iki šiam laikui nė 
viena lietuviška organizacija Amerikoje ne 
buvo to pasiekusi. Iš kitataučių, rodos, tik 
4 organizacijos tokia privilegija galėjo pa
sinaudoti. Apskritai paėmus, galiu pasaky
ti, kad šie vokai yra gana vertingi, ir pata
riu jų įsigyti.

Ši paroda buvo viena didžiausių buvusių 
parodų dalyvių ir eksponatų skaičium. Bet 
kol kas dar trūksta žinių apie visą jos eigą.

V. Vytenietis

tarime, buvo sudaryta jiems patariamoji 
komisija, kurioje buvo dr. Puzinas, J. A. 
Stikliorius, A. Budreckis ir Z. Raulinaitis.

Institutas ypač rūpinosi Lietuvos istori
nių ir etnografinių sienų klausimais. Prof. 
K. Pakštas buvo pradėjęs rašyti istorinę 
Lietuvos geografiją, bet mirė darbo nebai
gęs, tačiau spėjęs atlikti paskirų studijų iš 
tos srities. Šiuo metu studijas rengia: dr. 
J. Jakštas — „Mažosios Lietuvos apgyven
dinimas 13 — 18 šimtmečiais“, dr. J. Gim
butas — „Mažosios Lietuvos antkapiai ir 
paminklai“, dr. J. Puzinas — „Prūsai ara
bų šaltiniuose“, J.A. Stikliorius — „Mažo
ji Lietuva tarptautinėse sutartyse“. P. Bu
tėnas renka Mažosios Lietuvos vietovar
džius. Ieškoma autorių studijoms: „Lietu
vių pulkai Prūsijoj“, „XVIII šimtmečio kur 
sai lietuviams pastoriams Hal.ės universi
tete“ ir „Mažosios Lietuvos lietuvių livera- 
tūra“.

Su LTI artimai bendradarbiauja Vliko 
sudarytoji Lietuvos Rytų Žemėms Tirti Ko 
misija, kuri turi keletą (LTI kol kas dar 
neaprobuotų) studijų, jų tarpe A. Budrec- 
kio „Vilniaus krašto demografija“. Vii- 
k‘as aprobavęs tarptautinėmis sutartimis 
paremtą Lietuvos valstybės sienų žymėji
mą žemėlapiuose, etnografinių Lietuvos 
sienų klausimą studijuoti pavedė L. T. 
Institutui ir jam perdavė visą tuo klau
simu surinktąją medžiagą. Instituto ad
resas: — LITHUANIAN RESEARCH IN
STITUTE, 29 West 57 St., New York, N.Y. 
10019. (ELTA)

Pensijų dydis

Kolchozuose dirbantiems pensijos yra 
numatytos ir skiriamos, bet jų retai pasi
taiko didesnių kaip 12 rublių mėnesiui, be 
to, kolchozininkai gali pensijos tikėtis tik 
sulaukę 65 metų, kai miestiečiams pensi
jas, kokios jos bebūtų, duoda jau 60 metų 
sulaukus (moterims — 55). Klausiantiems, 
kodėl toks skirtumas, laikraščiuos atsako, 
kad partija jau esanti nutarusi šio penkme 
čio plane sulyginti kolchozininkų padėtį 
pensijos atžvilgiu su fabrikų darbininkų 
padėtim. Bet kuriais metais tai bus, dar 
nežinoma. (E)

Blynai vėjo malūne

Vėjo malūnas prie Šeduvos, po karo bu
vęs apleistas ir vėjo apdraskytas, dabar 
atstatomas. Tik jame jau nemals, o bus ga 
Įima tik pasidairyti ir pasivaišinti. Dabar 
jis bus užeiga turistams, arba ir apylinkės 
gyventojams. Pirmame aukšte bus galima 
gauti giros ir alaus, antrame — blynų (ten 
įrengiamos grindys, kurios suksis, kaip gir 
nos), o trečiame aukšte bus galima ir prie 
staliukų susėdus užkąsti, senovinių, kalto 
metalo žibintų šviesoj. (E)

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 46(938). 1966. XI. 22
1

Europos lietuvių kronika

LONDONAS

AUKOS TAUTOS FONDUI
Manchesterio lietuviai suaukojo Tautos 

Fondui per S. Lauruvėną 11 sv. 2 šil. ir 6 p.
Aukotojams nuoširdžiai dėkoja TFA D. 

Britanijoje.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO

PRIEŠADVENTINIS SUBUVIMAS
Lapkričio 26 d., šeštadienį, 8 vai. vaka

ro, rengiamas šeimyninis klubo subuvi
mas. Klubo vadovybė paskyrė vieną stati
nę alaus nemokamai, be to, bus ir užkan
džių. Šokiams gros plokštelių muzika iš 
naujai pastatytosios Juke Box, kurioj dau 
giausia bus lietuviškų plokštelių.

Klubo vadovybė kviečia visus atsilanky
ti ir praleisti šeimyniškoje draugystėje va
karą.

SODYBA JAUNIMUI

Lietuvių Namų B-vė ir DBLS Valdyba 
nutarė pasiūlyti Skautų vadovybei, kad 
skautų ir jaunimo stovyklos Lietuvių So
dyboje ateityje užimtų visus tuos kamba
rius, kurie normaliai yra išnuomojami va
sarotojams. Iš anksto susitarus, skautams 
patogiu metu Sodyba būtų rezervuota tik 
jaunimui.

LATVIŲ ŠVENTĖ

Lapkričio 18 d. Chelsea Old Town Hall 
salėje, Londone, laisvieji latviai iškilmin
gai paminėjo 48 metų Latvijos Nepriklau
somybės sukaktį. Dalyvaujant kitų Rytų 
Europos tautų atstovams ir keliems šim
tams latvių, Londono latvių choras su so
listais išpildė daugiau kaip 15 dainų. Pra
dedant programą, apie tos dienos reikšmę 
kalbėjo Latvijos Charge d'Affares Londo
ne T.V. Ozolinš.

Dėl ligos negalint dalyvauti iškilmėse J. 
E. Lietuvos Min. B.K. Balučiui, Lietuvos 
Pasiuntinybei atstovavo Pasiuntinybės Pa
tarėjas V. Balickas su ponia.

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR KALĖDOS...

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti 
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų 
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo 
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 
šilkinė skarelė, 2 biro, vilu, megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3i jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas 
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.
Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja 

£45.0.0.

4 «v. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, 8 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razlnkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik 

£10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį 
siuntiniai: V-3 — 10J4 jard. trims kostiumams medžiaga — 
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0; 
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo 
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos 
registruotos ir apdraustos.

Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Atstovai:
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,

Canada.

NOTTINGHAMAS
DVIGUBA ŠVENTĖ

Kun. Jonas Paulius Vilutis, MIC, kuris 
darbavosi Chicagos Aušros Vartų Marijos 
Marijonų parapijoje, lapkričio 16 d. atvy
ko į Angliją. Gyvens Liet. Jaunimo Židi
nyje ir darbuosis liet, kolonijose bei pačia
me Židinyje, židinio metinėje šventėje — 
Aušros Vartų Marijos, Gailestingumo Mo
tinos, dieną jis atlaikė lietuviškas pamal
das ir pasakė pamokslą apie Švč. Marijos 
vietą krikščionio-lietuvio gyvenime. Nors 
kunigas yra gimęs ir augęs Amerikoje, ta
čiau lietuviškai gerai kalba. Pamaldų me
tu židiniečiai berniukai įsiterpė su lietuviš 
komis giesmėmis, priėmė šv. Komuniją. Iš 
Londono dalyvavo P. Mašalaitis, DBLS vi
cepirmininkas, LAS vietininkas, iš Mans- 
fieldo Bruožiai, iš Leamingtono A. Seiliu- 
vienė.

Prieš pamokslą Židinio direktorius trum 
pai supažindino su naujuoju kunigu.

ši diena židiniečiams ir nottinghamie- 
čiams tapo dviguba švente.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Gruodžio 3 d., šeštadienį, 7 vai. vakare, 

Ukrainiečių Klubo patalpose (31 Bentinck 
Rd.) ruošiamas Kariuomenės šventės mi
nėjimas.

Programoje: kun. A. Gerybes paskaita, 
įvairi ir įdomi meninė dalis. Bus loterija, 
veiks baras, o po programos bus šokiai.

Kviečiame visus atsilankyti.
DBLS Skyriaus Valdyba

COVENTRY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventry Skyriaus Valdyba lap
kričio 26 d., šeštadienį, 6 vai. vak., puoš
nioj lenkų klubo salėje, Whitefriars Lane 
(netoli Gaumont kino) rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai pritai

kyta paskaita, šokiai, loterija ir kt.
Šokiams gros E. Dragūno vadovaujama 

kapela, veiks turtingas baras ir užkandinė.
Visus tautiečius iš arti ir toli su drau

gais ir pažįstamais prašom atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
MANCHESTER — lapkričio 20 d., 10.30 v.
ECCLES — gruodžio 11 d., 12.15 vai.
KETTERING — gruodžio 11 d., 12 vai.
COVENTRY — gruodžio 4 d., 12.45 vai.
STOKE-on-TRENT — gruodžio 4 d., 12.15 

vai., Tunstall.
BRADFORD — gruodžio 4 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — lapkričio 27 d., 12 vai.
BIRMINGHAM — lapkričio 27 d., 11 vai.,

21 Park Rd., Moseley.
NOTTINGHAM — lapkričio 27 d., 11 v., 

Liet. Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAM — gruodžio 4 d., 11 vai., L.

Jaunimo Židinyje.

PREL. J. GUTAUSKO SUKAKTIES

MINĖJIMAS

Lapkričio 4 d. Blaivybės Draugijos sa
lėje paminėta prel. J. Gutausko 70 metų 
amžiaus sukaktis.

Sukaktininko pagerbti susirinko ne tik 
glasgowieciai, bet ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai. Juk prelatas Škotijoje gyvena ir 
tarp lietuvių dirba jau 32 metai! Čia jis 
praleido gražiausią savo gyvenimo dalį. 
Čia jis lietuvių tarpe buvo ir dvasiškis ir 
kultūrininkas, spausdinto žodžio organiza
torius, visokios lietuviškos veiklos variklis. 
Gal būt, nesuklysiu pasakęs, kad tai yra 
energija, kuri suka visą organizuotą lietu
vių veiklą Škotijoje.

Minėjimą pravedė Blaivybės Draugijos 
pirm. K. Tamošiūnas. Po jo sveikinimo 
Blaivybės Draugijos vardu sukaktininką 
sveikino J. Bliūdžius — L.K. šv. Kazimie
ro parapijos Škotijoje vardu, Kubilienė — 
L.K. Moterų Draugijos vardu, Vasiliauskas 
— Glasgowo choro vardu, J. Sarafinaitė 
perskaitė sveikinimus ir telegramas Liet. 
Ministerio B.K. Balučio, Kunigų kolegijos 
iš Romos ir kt. Be to, Šv. Sostas prisiuntė 
palaiminimą.

Po to buvo įteiktos dovanos ir sveikina
mieji adresai.

Perėjus prie meninės programos, J. Sa- 
rafinaitės vedamas mergaičių choras pa
dainavo keletą lietuviškų dainelių, senutė 
Lečkauskienė pasakė savo sukurtą eilėraš
tį, o jaunasis Syvukas pagrojo pianinu ir 
padainavo lietuviškai ir angliškai.

Ant galo tarė žodį pats Sukaktininkas, 
dėkodamas už jam parodytą pagarbą ir pa 
stangas ruošiant minėjimą.

Oficiali dalis baigta Glasgowo choro dai
nomis.

Pasišnekučiavimas ir vaišės užsitęsė iki 
vėlyvos nakties. Minėjimas labai gerai pa
vyko.

K. Tamošiūnas

MANCHISTKRIS
DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMO II DALIS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba lapkričio 26 d. savo patalpose 
rengia Dr. V. Kudirkos minėjimo antrąją 
dalį. Paskaita mokyt. D. Dainausko: „Dr. 
V. Kudirkos kūryba“. Po paskaitos šokiai, 
gros gera kapela. Prašome gausiai daly
vauti.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Klubo Valdyba

LIET. SODYBA
— Lapkričio 13 d. mirė Antanas Vištar- 

tas, kilęs iš Tauragės apskr. Į Sodybą prieš 
trejus metus jis buvo atsikėlęs iš senelių 
prieglaudos Bedforde. Jau tada, kraujui iš
siliejus į smegenis, jis buvo dalinai parali- 
žuotas ir netekęs kalbos. Sodyboje jautėsi 
patenkintas ir stengėsi niekam nebūti per 
didelė našta. Paliko sūnų ir dukterį, kurią 
prieš keletą metų įsūnijo anglų šeima.

Paskutinio sirgimo metu a.a. Antaną 
ypač nuoširdžiai globojo Sodybos gyvento
jas A. Petrauskas. Už šitą sunkų darbą 
jam priklauso užpelnyta padėka.

— Dalia Lūžaitė, praėjusią vasarą daug 
padėjusi Sodyboje, lapkričio 14 d. išvažia
vo į Ameriką.

— Klubo alutis ir šokiai įvyks ne gruo
džio 10 d., kaip buvo skelbta anksčiau, bet 
gruodžio 17 d. Pradžia 8 vai. Statinė (o gal 
ir dvi...) alaus ir „snaeks“ nemokami, bet 
už šokius reikės truputį prisimokėti. Pa
kvietimai bus siunčiami tik tiems klubo na 
riams, kurie nemoka lietuviškai ir negali 
paskaityti šito pranešimo. Kas norėtų už
sisakyti nakvynę, prašomi susitarti iš anks 
to. Sodybos telefono Nr. dabar yra Bordon 
2810.

— Sodybos naujai atremontuotas baras 
žiemos mėnesiais pilnai veiks tiktai savait
galiais, pradedant penktadieniu. Kitomis 
dienomis — pagal susitarimą. Vietiniams 
klubo nariams pasiūlyta pasinaudoti baro 
patalpomis šeimyniniams pobūviams ar 
šventėms.

— Klubo Komitetas nutarė ateinančiais 
metais apdėti mokesčiais narius - stovyk
lautojus. Bus įmama po svarą į savaitę už 
kiekvieną palapinę, neatsižvelgiant į žmo
nių skaičių. Stovyklaujantieji mažiau kaip 
savaitę moka po 5 šil. už naktį (žinoma, 
šis nutarimas neliečia skautų).

VOKIETIJA
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos kariuomenės šventę Hamburgo 
lietuviai paminėjo lapkričio 19 d. pamal
domis, paskaita ir pasišokimu - pasilinks
minimu.

KONCERTAS OSNABRUECKE
Antanas Smetona, mūsų žymus pianis

tas, su pasisekimu koncertavo spalio 29 d. 
Osnabruecke. Buvo susirinkęs didelis bū
rys akademikų ir šiaip muzikos žinovų, ku 
rie savo susižavėjimą išreiškė ilgai trun
kančiais plojimais bei nuoširdžiausiais as
meniškais sveikinimais.

Trys didieji Osnabruecke dienraščiai 
gražiai aprašė mūsų tautiečio labai vykusį 
viešą pasirodymą.

STASIO MOTUZO DARBAI
Stasys Motuzas .dievdirbys, gyvenąs Vech 

tos senelių prieglaudoje, daug dirba ir daž. 
nai savo darbų parodėles rengia Vechtoje 
ir apylinkėse. Paskutiniu laiku išdrožė lie
pos lentoje Švč. Mergelės Marijos Šiluvi- 
nės paveikslą ir pagamino jo nuotraukas.

MIRUSIEJI
Ona Apanavičienė mirė senelių prieglau

doje lapkričio 6 d. Palaidota Vechtos kat. 
kapinėse lapkričio 9 d. Laidotuvėse dalyva
vo daugelis jos artimųjų.

Petronėlė Grabauskaitė, gimusi 1884.III. 
2 d. Dambravos kaime, Suvalkijoje, mirė 
spalio 18 d. Vechtos senelių prieglaudoje. 
Palaidota spalio 22 d. Vechtos kat. kapinė
se.

KALĖDAIČIAI
Kalėdaičius (plotkeles) jau galima da

bar gauti pas savo kapelionus. Pageidavi
mus kreipti šiuo adresu: kun. V. Šarka, 2 
Hamburg 50, Kaltenkirchener Strasse 4, 
arba telefonu paskambinti 439 31 12.

EGLUTĖ
Kalėdų eglutė bus rengiama visur, kur 

yra daugiau mūsų vaikų - jaunimo. Gera 
būtų, kad tėvai jau dabar padėtų savo vai
kams pasiruošti, pamokydami savo vaiku
čius lietuviškai giedoti, dainuoti, dekla
muoti, žaisti - šokti.

SUVAŽIAVIMAS ANNABERGO PILYJE
Spalio 28 d. - lapkričio 1 d. Annabergo 

pilyje, Bad Godesberge, įvyko pabaltiečių 
evangelikų jaunimo suvažiavimas, kuria
me dalyvavo ir šeši Vasario 16 Gimnazijos 
mokiniai.

Atidarė šeimininkas kun. Juozas Urdzė. 
Po to buvo rodomi šviesos paveikslai apie 
Sudiją, kuriuos atsivežė ten 20 metų dir
bęs latvis misionierius.

DERBY
MINĖJIMAI IR ŠVENTĖS

DBLS Derby skyrius lapkričio 12 d. sa
vo klubo patalpose surengė Kariuomenės 
šventės minėjimą, į kurį atsilankė gausus 
tautiečių būrys. Minėjimą atidarė pirm. 
P. Sarapinas, kuris supažindino su šios die 
nos reikšme ir pasveikino brangų svečią 
savanorį-kūrėją J. Pranaušką.

Paskaitai buvo pakviestas J. Levinskas, 
kuris nušvietė mūsų kariuomenės kūrimo
si pradžią, jos būtinumą laisvės laikais, jos 
paskirtį, taip pat primindamas, kad trem
tyje mes irgi esame kaip kariai, nors ko
voti turime kitokiomis priemonėmis.

Minėjimas baigiamas Tautos himnu.
Po minėjimo pirmininkas pranešė, kad 

šiame klube susirinkome jau paskutinį kar 
tą. Tos patalpos panaikinamos. Šiomis pa
talpomis skyrius naudojosi daugiau kaip 
14 metų.

Po to parapijos maršalka P. Popika da
vė trumpą pranešimą parapijos reikalais.

Dar aiškėja, kad klubui buvo surastos 
naujos patalpos, daug erdvesnės ir pato
gesnės, „Duke of York“ hotelyje, Burton 
Rd.

Gruodžio 3 d. skyrius nutarė surengti 
ekskursiją į Nottinghame rengiamąjį Ka
riuomenės minėjimą.

Naujajame klube gruodžio 18 d., 5 vai. 
p.p., bus rengiama Kalėdų Eglutė vaiku
čiams. Šiemet tėvai turi patys sudaryti pa- 
ketėlius-dovanas savo vaikučiams ir atneš
ti Kalėdų seniui, o įvairioms išlaidoms pa
dengti įmoka po 5 šil. nuo vaiko. Registruo 
ti iki gruodžio 11d. Visą Eglutės parengi
mą tvarko skyriaus šalpos komitetas.

Šiemet tradicinių bendrų Kūčių nebus. 
Nutarta surengti bendrą Naujųjų Metų su
tikimą, kuris įvyks toje pat patalpoje gruo 
džio 31 d., prasidės 6 vai. vakaro. Progra
ma bus labai įvairi — iškilmingi pietūs, šo 
kiai, žaidimai, kaukių konkursas ir kt. Pa
tartina atsinešti kaukes.

Mokestis vyrams 30 šil., moterims 20 š. 
Registruotis galima pas bet kurį skyriaus 
valdybos ar šalpos komiteto narį ne vėliau 
gruodžio 18 d.

J. Levinskas

ATITAISYMAS
Šio laikraščio Nr. 45 skyriuje „Lietuviš

kos pamaldos“ klaidingai pažymėta, kad 
Ketteringe lietuviškos pamaldos bus gruo
džio 4 dieną. Iš tikrųjų jos bus gruodžio 
11 d., 12 vai.

Kitą dieną turėjom Biblijos valandėlę, 
kurios metu buvo nagrinėjamas Luko ev. 
skyrius. Po to kun. J. Urdzė skaitė paskai
tą vokiečių kalba. Vakare du studentai 
skaitė referatus.

Sekmadienį kun. J. Urdzė atlaikė pamal
das. Popiet visi dalyviai turėjo progos da
lyvauti ekskursijoje į Bonną ir prie Reino. 
Vakare latvis misionierius iš Indijos dar 
parodė keletą šviesos paveikslų.

Reformacijos dieną pradėjome Biblijos 
valandėle. Valandėlė buvo pravesta kaip ir 
šeštadienį. Kun. Simanowski, žymus pra
monės darbininkų kunigas, kalbėjo apie 
šių laikų krikščioniškus darbus.

Petras Vegneris
Vasario 16 Gimnazijos 8 klasės mokinys

PASIRODYMAI L1UBECKE

Lapkričio 12 d. ukrainiečiai pabėgėliai 
Schleswig-Holsteino krašte, o taipgi ir Ham 
burge, vadovaujami prof. S. Horbenko, su 
ruošė puikų folkloro vakarą CVJM salėje 
Luebecke. Kadangi ukrainiečiai visuomet 
gerai pasirodo su marga menine progra
ma, tuo ir publikos sutraukia į sale® nema
žai. Taipgi ir šį kartą dalyvavo apie 200 
žmonių. Parengime dalyvavo ir Luebecke 
gyvenančių lietuvių.

Gruodžio 3 d. numatyta suruošti plates
nio masto jaunimo suvažiavimą — susitiki 
mą Schleswig-Holsteino krašte ir Hambur
ge — estų, latvių, lietuvių, lenkų ir ukrai
niečių, taip pat Luebecke su plačia meni
ne — folkloristine programa, kur kiekvie
na tautinė grupė pasirodys atskirai. Kadan 
gi liet, jaunimo Schleswig-Holstein kraš
te kaip ir nėra, lietuvių pasirodymas bus 
silpnas. Tokiais atvejais šią spragą pui
kiai užpildo Hamburgo lietuvių moterų tau 
tinių šokių grupė. Tikimasi, kad ir šį kar
tą šios judrios šokėjos pasirodys niekuo ne
blogiau, kaip ir kitais kartais, puikiais sa
vo tautiniais drabužiais ir jaunatvišku 
judrumu. Valio Hamburgo lietuvių mote
rų tautinių šokių grupei!

J. Pyragas

EVANGELIKŲ LIUTERONŲ IŠEIVIJOJE
KUNIGŲ IR DARBUOTOJŲ

SUVAŽIAVIMAS PRANCŪZIJOJE

Kiekvienais metais Pasaulio Liuteronų 
Tarnybos vokiečių vyriausiasis komitetas 
ruošia Liuteronų bažnyčių išeivijoje kuni
gams ir bažnyčių darbuotojams teologinio 
pasiruošimo suvažiavimus. Praeitais me
tais toks suvažiavimas įvyko Šiaurės Vo
kietijoje, prie Baltijos jūros —Timmendor 
fer Strand, šįmet suvažiavimas pravestas 
Prancūzijoj, Elzase, Vogezų kalnų pašlai
tėje, Liebfrauenberg, spalio 18 - 22 d. d.

Mus šiltai sutiko Prancūzijos Ev. Liute
ronų Sąjungos prezidentas dr. Joung. Jis 
darė platų pranešimą apie Prancūzijos ir 
apie Elzaso - Lotaringijos evangelikus ir 
jų veiklą bei organizacijas. Pasirodo, kad 
Prancūzijoj gyvena tik 900.000 evangelikų, 
o iš jų 250.000 Elzase - Lotaringijoj.

Suvažiavimui ir šiais metais vadovavo 
kun. dr. Ernst Eberhard iš Stuttgarto. Su
važiavime dalyvavo apie 45 kunigai ir dar
buotojai estai, latviai, lietuviai, lenkai ir 
vengrai. Iš lietuvių dalyvavo: kunigai sen
joras Adolfas Keleris, Juozas Urdzė, Ju
lius Stanaitis ir Adomas Geležinius. Bažny 
čios darbuotojai Fricas šlenteris, Jonas Pa 
reigis, stud. Ričardas Baliulis ir mokyt. 
Fricas Skėrys.

Kasdien vykdavo rytinės ir vakarinės pa 
maldos. Jas pakaitomis laikydavo visų pen 
kių tautų kunigai ir kun. dr. E. Eberhard. 
Po pusryčių vykdavo Biblijos darbas, kurį 
pravedė kun. Adomas Geležinius.

Vieną vakarą mokyt. Fr. Skėrys skaitė 
vokiečių kalba platų pranešimą apie Pašau 
lio Lietuvių Jaunimo Kongresą ir Dainų 
šventę Chicagoje. Jis, be to, suvažiavimo 
dalyvius supažindino su JAV ir Kanados 
evangelikų lietuvių veikla, jų atsiektais lai 
mėjimais ir rūpesčiais.

Paskutinį popietį buvo padaryta ekskur
sija į Strasburgą. Aplankėme Strassburgo 
katedrą ir kitas miesto įžymybes.

Jaukiai praėjo ir atsisveikinimo vaka
ras. Čia kiekvienos tautybės atstovai pa
dainavo liaudies dainų.

Suvažiavimo rengėjas kun. dr. Eberhard 
numato kitais metais tokį suvažiavimą 
ruošti Bavarijoj.

Paskutinės dienos ryte buvo atsisveiki
nimo pamaldos su šv. Vakariene.

Fr. Skėrys
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Vokietijoje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdina
mųjų skelbimų turinį nei leidėjai, nei 
redakcija nesiima atsakomybės.
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