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PO SOVIETINIU KEVALU
VYTIS TARP DVIEJŲ KALAVIJŲ

Vagies kepurė dega — sako liaudies iš
mintis. Nenoromis prisimena šis priežo
dis, kai matai, kaip karštai, tiesiog karšta
košiškai komunistiniai Vilniaus laikrašti
ninkai reagavo į vieną — esmėje ne taip 
jau piktą — niujorkiškės „Eltos" komen
tarą.

Kalba sukasi apie naujausiąją, neseniai 
Vilniuje pastatytą Vytauto Klovos operą 
„Du kalavijai“. Pagal poeto J. Mackonio 
libretą sukurtoji opera vaizduoja Žalgirio 
mūšį. Ruošiant premjerą, vilniškė spauda 
ištisus mėnesius skelbė, kad opera vadin
siantis „Žalgiris“, ir tik prieš pat premje
rą operos pavadinimas buvo pakeistas į 
„Du kalavijus“. Pastarajam pavadinimui 
nieko neprikiši: jis lakus, kūrybiškas, sa
kytume, operiškas. Tačiau toks staigus, 
paskutiniuoju momentu įvykdytas operos 
pavadinimo pakeitimas neišvengiamai tu
rėjo atkreipti visuomenės dėmesį, o todėl 
ir visiškai suprantamas niujorkiškės „El
tos“ komentaras, kad pirmykščio operos 
pavadinimo (t.y. „Žalgirio"), gal būt, at
sisakyta, nes jis neparankus versti į rusų 
kalbą.

Tokiais „užsienių“ spėliojimais bema
tant pasipiktino Lietuvos kompartijos cen
tro komiteto organas „Tiesa“. O išeivijai 
užlūuliuoti leidžiamojo „Tėvynės Balso“ 
Vyt. Kazakevičius kone ugnimi pradėjo 
spraudyti, besišiaušdamas prieš tokį „El
tos“ komentarą. Tokia ūmi reakcija kaip 
tik ir priminė aną aukščiau minėtąjį liau
dies priežodį, nes visas reikalas iš tikrųjų, 
pirmu žvilgsniu, visiškai neatrodo jau 
toks labai reikšmingas, o komunistiniai 
laikraštininkai, štai, ėmė ir pradėjo šaudy
ti iš pačių didžiausiųjų pabūklų. Saiko trū 
kūmas? O gal „Eltos“ niujorkiškiai redak
toriai iš tiesų užmynė ant viešai nemato
mos, bet iš tikro labai opios nuospaudos?
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Beskaitant vilniškės spaudos operos ap

rašymus ir pastatymo recenzijas, atrodo, 
kad premjeros gimdymas iš tiesų buvo 
skausmingas ir kad opera rampos šviesas 
išvydo ne būtinai tokio pavidalo, kaip 
libretisto ir kompozitoriaus pradžioje bu
vo užmanyta. Dėl priežasčių, kurios komu
nistiniame žargone paprastai vadinamos 
„idėjinėmis“, matyt, liko sužalotas operos 
meninis jr tikrasis idėjinis veidas, o prem 
jerinis spektaklis esmėje tebuvo kompro
misas tarp to, kas buvo norėta, ir to, ką 
„idėjiniai“ (t.y. komunistiniai) prižiūrė
tojai leido.

Ne naujokas operas kurti kompozitorius 
Klova, ne naujokas libretus rašyti nė poe
tas Mackonis — jie gali ir sugeba būti sau 
daug reiklesni. Todėl rimtos kritikos 
(pvz., V. Baumilo recenzija „Literatūros 
ir Meno" Nr. 47) iškelti meniniai operos 
trūkumai ir leidžia spėlioti, kad nebūtinai 
operos kūrėjų tai kaltė...

Žalgirio mūšis iš tiesų yra opi tema. 
Įvairių tautų istorikai įvairiaip tą įvykį 
aiškina. Sovietinėje istoriografijoje kry
žiuočių ordino sutriuškinimas buvusi „tau 
tų draugystės“ išdava, kurioje lemtingą 
vaidmenį, be abejo, atlikusi „broliškoji ru 
sų tauta“. O tokios „tautų draugystės“ ope 
ros pastatyme recenzentai kaip tik ir pasi
gedo. Baumilas, sakykime, „Dviejuose ka
lavijuose“ pasigenda „lietuvių ir slavų ko
vinės draugystės simbolio“, nes lenkų ka
ralius Jogaila mūšyje pavaizduotas neryž
tingas, o rusų, čekų bei totorių pulkų va
dai spektaklyje (Baumilo žodžiais — 
„švelniai tariant“) atrodo... sukarikatū
rinti.

Operos autoriai, iš anksto nujausdami, 
kad esamomis kūrybinėmis sąlygomis ne
gebės pilnai įgyvendinti savo sumanymo, 
vietoje monumentalaus ir epinio, pasirin
ko intymesnį kamerinį temos sprendimą, 
siekdami atskleisti asmeninę Vytauto 
dramą Žalgirio įvykių fone. O todėl meni
niu požvilgiu ir rezultatas išėjo daug men
kesnis, negu buvo sumanyta ir tikėtasi!

Beieškant kompromisų tarp to, kas buvo 
siekta, ir to, kas leista, nukentėjo ir 
„Dviejų kalavijų“ pastatymo dinamika. 
Prologas ir pirmieji du veiksmai emociš
kai išėjo stipresni už paskutiniuosius. Na
tūralų veiksmo augimą į kulminacinį taš
ką „idėjiniais“ sumetimais teko nuslopin
ti, o tuo pačiu sumenkinti ir operos meniš
kumą.

Tai turint omenyje, operos pavadinimo 
pakeitimas, gal būt, yra net ir labai pras
mingas. Operos autoriai iš tiesų buvo atsi 
dūrę tarp dviejų kalavijų: meninis užma
nymas ir lietuviška sąžinė kovėsi su kom
partijos reikalavimais. Tarp dviejų kala
vijų atsidūrė Vytis, kuris operos pabaigo
je milžinišku formatu pasirodo ant tituli
nės uždangos. Vien tik už tai operos au
toriams ir statytojams priklauso visų lie
tuvių nuoširdi padėka. -M. Varekonis

NUOSMUKIS AKIVAIZDUS RUSINIMO KELIAS
Lietuvoje ką tik baigėsi spaudos plati

nimo vajai. Dienraščiai, savaitraščiai, žur 
nalai dažnai banaliais, kartais ir išradin
gais reklaminiais tekstais gundė skaityto
jus prenumeruotis leidinius 1967-siems me 
tams. Žinia, Sovietijos gyventojams dide
lio spaudos pasirinkimo nėra: visi leidi
niai griežtai sukaustyti generalinės parti
jos linijos, ir įvairavimas tėra tematinis.

Iš anksto buvo maždaug aišku, kad spau 
dos platinimo vajai negali nepasisekti. Iš 
vienos pusės, plačiai valstybiniu mastu 
išvystyta akcija, tiesioginės ir netiesiogi
nės spaudimo priemonės prenumeruotis, 
kurios kartais pasiekdavo prievartavimo 
ribas, pagaliau sąmoningai valstybinių 
leidyklų nustatytos prieinamos prenume
ratos kainos talkino tam spaudos platini
mui. Iš kitos pusės, ką gi žmonės darys 
nesiprenumeravę komunistinės spaudos, 
jei kitoniškos visame krašte nėra ir gauti 
negalima. Todėl Sovietijoje atskirų leidi
nių tiražai toli gražu neišreiškia skaityto
jų prielankumo: kiekvienai gyvenimo sri
čiai arba skaitytojų grupei dažniausiai tė
ra skirtas vienas komunistinis leidinys, ne 
paliekant jokio pasirinkimo.

Vakarų pasaulyje, kur periodinių leidi
nių yra begalės, tiražai yra tikrieji jų po
puliarumo ir jtakingumo rodikliai. Kaip 
tik dėl to pravartu žvilgterėti ir į vakarų 
pasaulio komunistinių laikraščių tiražus 
ir pasvarstyti jų tikrąją įtaka savose vi
suomenėse. Tai ypač įdomu, nes tarybinė 
Lietuvos spauda mėgsta tuos laikraščius 
cituoti arba ir ištisus rašinius persispaus
dinti, lyg tai iš tiesų būtų itin autorite
tingi vakarų pasaulio spaudos organai.

Plačiausiai žinomas komunistinis dien
raštis vakarų pasaulyje yra Prancūzijos 
komunistų partijos centrinis organas 
„1‘Humanitė“, kurį tarybinė Lietuvos spau 
da, rusus pamėgdžiodama, paprastai pra
vardžiuoja „Jiumanitė“. Tai, tur būt, pats 
nenuobodžiausias komunistinis dienraštis 
pasaulyje. Nė komunistinis dogmatizmas 
negeba visiškai nuslopinti prancūziškojo 
elano. Pirmaisiais pokario metais „l’Hu- 
manitė“ buvo pasiekęs net pusės milijono 
egz. tiiažą, bet palaipsniui paklausa vis 
mažėjo, ir šiuo metu šis dienraštis tespav.s 
dina 150.000 egzempliorių. Nuosmukis aki
vaizdus.

Didžiausia komunistų partija Vakaruo
se yra Italijoje. Rinkimuose apie aštuoni 
milijonai italų savo balsus atiduoda už 
komunistus. Tačiau italų kompartijos dien 
raštis „L'unita“ teišplatina apie 100.000 
egzempliorių. Iki šiol laikraštis buvo

Septintos DIENOS
RODEZIJA NEPRIIMA SĄLYGŲ

Rodezijos vyriausybė nutarė nepriimti 
tų sąlygų, kurias min. pirm. Smithas buvo 
apsvarstęs su Britanijos min. pirmininku 
Wilsonu.

Britanija reikalavo, kad būtų priimta 
nauja konstitucija ir kariuomenė perduota 
Britanijos gubernatoriui.

Britai dabar paprašė J. Tautų Saugumo 
Tarybą nutarti taikyti Rodezijai sankcijas.

RAUDONOJI GVARDIJA REIŠKIASI
Tassas skelbia, kad vien gruodžio mėn. 

pirmąjį savaitgalį Kinijoje susidūrimuose 
tarp vadinamosios raudonosios gvardijos ir 
darbininkų žuvo 31 — Wusihe 13, Čungkin 
ge 11 ir Šanghajuje 7.

Šanghajuje kovos tęsėsi dvi dienas. Daug 
buvę sužeistų.

Ta gvardija areštavusi buvusį Pektngo 
burmistrą ir jo pavaduotoją ir du buvusius 
ministerius.

KONSTITUCIJOS KLAUSIMAI
Vadinamajai Stalino konstitucijai suėjo 

30 metų.
Chruščiovas 1962 m. buvo sudaręs komi

siją naujai konstitucijai paruošti. Jį paša
linus, tos komisijos pirmininko pareigas 
perėmė Brežnevas, ir apie tą konstituciją 
ligi šiol nieko nebuvo girdėti.

Tik gruodžio 4 d. „Izvestijos“ išsispaus
dino J. Paleckio straipsnį, kuriame jis už
siminė, kad bus tokia konstitucija.

TIEKIMAS VYKSTA
Sov. Sąjunga ir Kinija stengiasi padėti 

Šiaurės Vietnamui susidaryti didesnes oro 
pajėgas.

Sov. Sąjunga papildomai davusi dar 60 
kovos lėktuvų. Dabar š. Vietnamas jau tu
rėsiąs daugiau kaip 100 lėktuvų, tarp jų 14 
modernių MIG-21.

O Kinija duodanti aerodromus, kuriuose 
bus vykdomas apmokymas.

spausdinamas Romoje ir Milane, bet, tira
žui smunkant ir nuostoliams didėjant, Ro
mos laida nuo ateinančių metų pradžios 
bus likviduota. Apie 50 laikraščio redakto 
rių ir bendradarbių liks bedarbiais. Užda
rius Romos laidą, „L'Unita“ tiražas dar 
labiau smuks, nes ėmėjų masė už šiauri
nės Italijos ribų neišvengiamai atkris.

Italų kompartija šiuo metu pergyvena 
nemažą krizę. Atskiros frakcijos varžosi 
partijos viduje, nes po Togliatti mirties 
partijos vidinė drausmė pašlijo ir vis dar 
nėra atstatyta. Susijungus Italijos socia
listų ir socialdemokratų partijom, italų 
kompartijai gresia rimtas pavojus netekti 
savo masiško charakterio, nes didelė bal
suotojų dalis ateinančiuose rinkimuose sa
vo balsus tikriausiai atiduos demokrati
nio socializmo kandidatams. Ir šitos prie
žastys, be abejo, prisidėjo prie „L‘Unitos" 
pasisekimo menkėjimo.

36 metų susilaukęs Londono komunisti
nis dienraštis „Daily Worker" šį pavasarį 
persikrikštijo į „Moming Star“. Persi
krikštijus buvo bandyta dienraštį pritai
kyti platesniems, ne tik komunistiniams, 
kairiųjų sluoksniams, bet savo laikysena 
ir „Morning Star“ ištikima komunistiniam 
dogmatizmui. Šalia kitų milijoninio tira
žo Londono dienraščių „Morning Star“ 
yra tikras nykštukas su 33.000 egzemplio
rių.

JAV kompartijos „The Worker“ jau 
nuo 1958 metų nebepasirodo kaip dienraš
tis, o tik du kartus per savaitę. „The Wor
ker" tespausdinamas 17.000 egz. tiražu ir 
savo leidėjams kiekvienais metais duoda 
daugiau kaip 125.000 dolerių nuostolių. 
Dviejų šimtų milijonų visuomenėje tokio 
tiražo laikraštukas aplamai nelaikytinas 
rimtu spaudos organu. (rem)

Pabauda už kombinavimą
Joniškio rajono kolchozų statybininkai 

Žagarėj atšventė savo veikimo 10 metų 
„jubiliejų“, kuriam „sukombinavo" išleisti 
1700 rublių. Prikibo kontrolė ir „nubaudė“ 
— iš vadovo atskaitė vieno mėnesio algą, 
kitus „griežtai papeikė“. (E)

Seni daiktai
Šiaulių statybininkai ties Taisos ežeru 

rado senovišką šautuvą. Adolfas Nezabi- 
tauskas, Aušros muziejaus mokslinis ben
dradarbis, pareiškė, kad šautuvas esąs 
reikšmingas Šiaulių miesto istorijai. Jis 
esąs iš 1772-95 metų laikotarpio, Lietuvos- 
Lenkijos valstybės padalinimo meto. Ras
ta ir varinė saga su Kotrinos II laikų her
bu. (E)

ARMIJA PERIMA
Kinijos armija .perėmė tvarkyti didžią

sias krašto operas, filharmonijos orkestrus, 
dainų ir šokio ansamblius. Spėjama, kad 
tai yra naujas žingsnis prieš vadinamąjį 
literatūros ir meno nuosmukį.

Mao Tse-tungo žmona Čiang Čing paskir 
ta armijos patarėja kultūros reikalams.

PEARL HARBOR SUKAKTIS
Amerika atšventė 25 m. sukaktį, kai ja

ponai sunaikino jos jūrinę bazę Pearl Har 
bor.

Japonų lėktuvai ir povandeniniai laivai 
tada netikėtai užpuolė bazę, paskandino ar 
sugadino amerikiečių 18 laivų, tarp jų 8 ko 
vos laivus, sudaužė 188 lėktuvus ir sugadi
no 128 ir užmušė daugiau kaip 2.400 karių.

KOSYGINAS NORĖTŲ DRAUGYSTĖS
Ilgiau užsibuvęs Prancūzijoje ir užsiflir- 

tavęs su prez. gen. de Gaulle'iu, Sov. Są
jungos min. pirm. Kosyginas pareiškė, kad 
tarp abiejų kraštų turėtų išsirutulioti il
galaikis bendradarbiavimas.

Generolui jis pasiūlė sudaryti prekybos 
sutartį 10, 15 ar net 20 metų.

DAR DAUG LAUKIA EILĖS
Kubos vyriausybė per vienerius metus 

leido persikelti į JAV daugiau kaip 45.000 
savo piliečių.

Nors buvo skaičiuojama, kad norės išva
žiuoti apie 150.000, bet iš tiesų 700.000 esa
ma tokių, kurie laukia, kad būtų teigiamai 
išspręsti jų prašymai emigruoti.

Išvažiuojantieji netenka beveik viso sa
vo turto — valstybė nusavina.

BRANGESNĖS PASKOLOS
Namams pirkti paskolas duodančių sta

tybos draugijų sąjunga nutarė nuo sausio 
1 d. pakelti procentą iki 7 ir ketvirčio. Li
gi šiol buvo 6 ir trys ketvirčiai.

Lietuviai Lietuvoj ir vieni kitus kiek 
pakaltina, kad neretai būdavę be reikalo 
per daug nuolaidūs rusams kalbos vartoji
mo srity. Pastaruoju metu, ypač jaunimas, 
prireikus, pasiremdamas netgi bolševikinėj 
konstitucijoj pasiskaitomais dėsniais — 
drąsiau gina savo tautinę savigarbą ir lie
tuvių kalbos teises. Rusai tą junta Lietu
voje, noromis nenoromis šen ten ir nusilei- 
dinėja. Gandas apie tas nuotaikas ir Rusi
joj sklinda gana greit, net tiek, kad, pavyz
džiui, kur nors rusų mieste lietuviams spor
tininkams įeinant į aikštę, gali išgirsti pas
tabų — „Eto litovskije nacionalisty" (Tai 
lietuviai nacionalistai).

Valdinė rusų spauda Lietuvoj nedrįsta 
atvirai smerkti ir tramdyti tokių lietuvių 
nusiteikimų. Bet neiškenčia bent aplinki
niais keliais nepriminę, kokie yra jų sie
kimai.

Spalio 17 dieną Maskvos „Pravda" pas
kelbė ilgą teorinį samprotavimą, kaip da
bar reikia suprasti Lenino nurodymus 
„nacionaliniu klausimu". Rytojaus dieną 
tą straipsnį persispausdino ir Vilniuje ru
siška „Sovietskaja Litva“.

Tokie straipsniai, tiesa, Lietuvoj gyvento 
jų laikomi „valdiniais skelbimais“ ir ne
skaitomi. Bet kas paskaitys, tam jis bus la 
bai akivaizdus priminimas, tiesa, žinomo, 
bet itin nepamirštino dalyko. Jame at
skleidžiami rusų bolševizmo siekiai ir tak
tika nerusų tautų atžvilgiu, panašiai, kaip 
kadai SS-ininkų laikraštis atskleidė nacių

SVETIMA RANKA
Lietuvoje yra pristeigta įvairių planavi

mo įstaigų, kuriose dirba nemaža įvairių 
specialistų lietuvių. Tuo būdu lietuviai da 
lyvauja Lietuvos ateities planavimuose ir 
projektavimuose. Tik jų vaidmuo nelemia- 
mas, o pagalbinis: jiems tenka planuoti ir 
projektuoti Maskvoje jau nulemtų planų 
vykdymą.

Yra, pavyzdžiui, toks Pramonės statybos 
projektavimo institutas. Jis sakosi spren
džiąs mažųjų Lietuvos miestų likimą — 
gamybinių jėgų išdėstymą Lietuvoj ir tai 
darąs bendradarbiaudamas su respublikine 
plano komisija, respublikine mokslų aka
demija (su jos ekonomikos institutu) ir su 
Kauno Politechnikos Instituto mokslinin
kais. Atseit, jis tik projektuoja, kur ir 
kaip statyti sovietines valdžios įmones, bet 
neturi galios spręsti, statyti ar nestatyti. 
Mokslininkų — kultūrininkų grupė mal
daute maldavo nestatyti Lietuvoj naftos 
perdirbimo įmonės — tegu, sakė, statosi 
kur nors prie Murmansko, tegu neužteršią 
Lietuvos — bet projektavimo institutas vis 
tiek jau rengia Jurbarką prisitaikyti prie 
naftos pramonės. Jurbarko likimas, atseit, 
jau nuspręstas Maskvoj, ir kauniškis insti
tutas sprendžia ne likimą* o tik būdą, kaip 
prie to likimo prisiderinti.

Jeigu Maskvos valdžia turės galios Lie
tuvos likimą lemti dar bent apie 10 — 15 
metų ir jei lietuviai specialistai turės tame 
lėmime tik tiek galios, kiek dabar turi, tai 
pranašaujama, kad Vilniaus ir Kauno mies
tams nebebūsią leidžiama plėstis daugiau 
kaip iki 300.000 gyventojų (Vilniuje tiek 
jau yra, Kaune irgi nebetoli iki to skai
čiaus). Dar kiek plėsis Šiauliai, Panevė
žys, greičiausia, jau nebedaug Klaipėda 
(dabar apie 100.000 gyv.). Miestų augimas 
kreipiamas į kitus penkis mažesniuosius 
miestus: Marijampolę, Alytų, Jurbarką, 
Plungę ir Uteną. Šiems esą skirta išaugti 
iki 50.000 gyventojų kiekvienam.

Šiek tiek savarankiškesnė projektuo

AKTUALIJOS PABALTIJO REIKALU

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo Gene
ralinis Komitetas priėmė du nutarimus, 
susijusius su Baltijos kraštais.

Remdamasis Politinės ir Teisių Komisi
jos pasiūlimu, nutarė kreiptis į Valstybės 
Departamentą, kad jis, pasinaudodamas 
JAV Kongreso priimtąja rezoliucija Nr. 
416, Baltijos valstybių klausimą pateiktų 
svarstyti Jungtinėm Tautom, reikalaujant 
panaikinti Sovietų Sąjungos kolonializmą 
ir atstatyti Lietuvos, Latvijos bei Estijos 
laisvę ir nepriklausomybę. Reikiamą do
kumentaciją parengti Generalinis Komite 
'tas pavedė Baltijos kraštų atstovams.

Ateinančių metų darbų programoje Ge
neralinis Komitetas numatė iš naujo rū- 
įpinltis, kad Laisvosios Europos radijas 
(Radio Free Europe) įsteigtų skyrius per
duoti radijo programoms į Lietuvą, Latvi 
ją ir Estiją.

Abu tuos klausimus Komitetui svarstyti 
ipatedkė lietuvių delegacijos atstovas J. 
Audėnas. (ELTA) 

tikruosius kėslus Baltijos kraštuose savo 
pagarsėjusiame straipsnyje „Germanizuoti 
ar kolonizuoti“.

„Pravdos“ teoretikas įspėja savo tautie
čius rusus, turinčius reikalų su kitatau
čiais, kad tautų „susiliejimą“ reikia laikyti 
savaimingu vyksmu ir nereikia jo dirbtinai 
greitinti ar jėga skatinti. Kelias iki tautų 
susiliejimo esąs ilgas, jis einąs „lėtu ir vi
sapusišku tautų, jų kultūrų ir kalbų vys
tymu“. Tautos galutinai susiliesiančios tik 
tada, kai komunizmas įsigalėsiąs visame 
pasaulyje! Betgi Sovietų Sąjungoj tas su
siliejimas vykstąs tautų vienodėjimo būdu, 
o jos vienodėja tiek, kiek įgyvendinamas 
komunizmas: išdildant klasinius skirtu
mus, nykstant senajam gyvenimo būdui bei 
kapitalizmo atgyvenoms. Atseit, pats ko
munizmo įgyvendinimas — pagrindinė nu
tautinimo priemonė. Žinoma, sako, rusų 
kalbos — tos „tarptautinio susižinojimo ir 
kitų sovietinių tautų kalbos — mokymasis 
vaidina svarbų vaidmenį SSSR tautų drau
gystės stiprinime. Maža to: rusiškos, 
nors ir subolševikintos imperijos interesų 
saugojimo teoretikas neatideda tolimai atei 
čiai, o jau dabar reikalauja, kad „pagrindi
niai šalies reikalai“ būtų statomi aukščiau
už „to ar kito rajono“ interesis...

Tas rusų įsigeidimas sulieti tautas komu
nizmo įgyvendinimo keliu Lietuvoj dabar 
daros vienas iš svarbiausių paskatinimų 
jiems priešintis. (ELTA) 

tojų sritis yra vietiniai gyventojų aptar
navimo centrai — mažieji miesteliai. To
kių centrų, į kuriuos kaimo gyventojai lan
kytųsi tik kartą ar dukart per savaitę, esą 
numatoma turėti tik 36, o mažųjų, iš apy
linkės per 15 — 20 minučių pasiekiamų, nu 
matoma 290. Taip projektuoja skaičiuo
dami, kad kaimo gyventojų skaičius dar 
sumažėsiąs. Dabar kaime esą dar per 
daug žmonių: šimtą hektarų naudojamos 
žemės aptarnauja vidutiniškai 13 žmonių 
(Estijoj jau dabar tam pakanka 7 — 9 žmo
nių).

Tokiam Lietuvos išplanavimui įvykdyti 
reikia bent apie 15 metų. O tokius plana
vimus liečiantieji vėjai iš Maskvos, bent 
ligšiol, keisdavosi maždaug kas dveji — 
treji metai. Tad ir dabar Lietuvoj niekas 
nėra tiktas, kaip iš tikrųjų bus. (ELTA)

BASA ULYJE
— Rytinio Nepalo kalvose buvęs sugau

tas paukštis, iš kurio uodegos gali eiti mu
zikos garsai (paukštis yra varnos didumo 
ir palikuonis tokios paukščių rūšies, kuri 
jau išnykusi).

— Vokietijoje bedarbių yra 216.400, nors 
laisvų darbo vietų esama 318.900.

— Žydų pasaulyje yra 13.400.000, ir di
džiausi jų skaičiai gyvena JAV, Sov. Są
jungoje ir Izraelyje.

— Paskendo graikų laivas Heraklion, 
kuris plaukė su 226 keleiviais (išgelbėti tik 
55).

— Erzerume, Turkijoje, naktį užsidegė 
kareivinės, ir žuvo 68 kareiviai.

— Belgrade, Jugoslavijoje, areštuoti du 
buvusios slaptosios policijos pareigūnai 
(viršininkai buvo apkaltinti sauvaliavimu 
ir atleisti jau anksčiau).

— Iš prokomunistinių profesinių sąjun
gų pasaulinės federacijos suvažiavimo So
fijoje, Bulgarijoje, jėga buvo išmesti Kini-
jos delegatai, ir tokiam žygiui pritarė 50 
kraštų atstovai.

— Norėdama sudaryti apie save gerą 
nuomonę, Duesseldorfo policija prieš Ka
lėdas per greitai važiavusiems automobilis 
tams pradėjo duoti dovanų po didžiulį ci
garą, tačiau netrukus pastebėta, kad tokios 
dovanos tikėdamiesi kai kurie tyčia pradė
jo važiuodami didinti greitį.

— Colchesterio (Britanijoje) savivaldy
bė paskelbė potvarkį, pagal kurį už miego
jimą viešosiose bibliotekose galės būti bau
džiama iki 5 svarų.

— JAV gydytojų konferencijoje Dr. Cur 
tis paskelbė, kad po keleto šimtmečių tiek 
vyrai, tiek moterys bus plikiai, nes palinki 
mas nuplikti yra paveldimo pobūdžio.

— Vakarinėje Australijoje pernai buvo 
užtiktas 20 tonų meteoras, kuris turįs di
delį kiekį troilito mineralo, o žemėje to 
mineralo iš viso nesą.

— Kanada nutarė dar papildomai par
duoti Kinijai 35.300.000 bušelių kviečių už 
maždaug 23.330.000 svarų.
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E. Galvanausko veikla Lietuvai
POLITIKĄ -

Iš mūsų senosios kartos politikų ne
daug yra likę gyvųjų tarpe. Lietuvoje te
begyvena P. Klimas. A. Stulginskis, Va
karuose — B.K. Balutis, E. Galvanauskas, 
M. Krupavičius, R. Skipitis, dar vienas 
kitas. Visi jie yra sulaukę gilaus amžiaus, 
ir jie visi gyvi jaunos valstybės politinio 
i.ubrendlmo diudinėnkai. Apgailestautina 
tik, kad, jei neklystame, nė vienas jų nėra 
surašęs platesnių atsiminimų, neskaitant 
vieno kito straipsnio spaudoje, vienos ki- 
t:ls brošiūros ar laikas nuo laiko pas
kleidžiamų trumpų prisiminimų.

Ernestas Galvanauskas, lapkričio 20 
d. sulaukęs 84 m. amžiaus, yra įdomi po
litinė asmenybė. Jis būtų galėjęs a (einan
čiom mūsų kartom palikti svarių atsimi
nimų, jei... ne nelemtos gyvenimo sąly
gos. Juk šis mūsų nusipelnęs valstybinin
kas iš politinio darbo išsijungė 1*40 m. ir 
per pastaruosius 26 metus gyveno emi
granto sąlygose keleris metus Vak. Vokie
tijoje, o nuo 1947 m. ištisiems 16 metų 
„užsikasė“ tolimoje Madaskaro saloje. To 
klos buvo sąlygos, neg neaiškiose pokario 
aplinkybėse juk daugumas mūsųjų emi
grantų skubėjo į užjūrius arba pas geruo
sius „sponsorlus“, arba pas ranką ištiesu
sius gimines, arba šiaip vyko į kraštus, 
kuriuose tikėtasi tvirčiau įsikurti. Taigi, 
per 16 metų E. Galvanauskas gyveno ne
paprastai atokiai nuo visų lietuvių, rūpi
nosi savo bei savo šeimos egzistencija ir, 
tautiečių iš JAV ar kur kitur užklaustas, 
atkurdavo buvusius įvykius nepr. Lietu
voje. Tai tebuvo trupiniai. E. Galvanaus
kas, kaip ir kiti politikai, tik A. Smetoną 
išskyrus, nebuvo plunksną pamėgęs žmo
gus.

Laikui bėgant, atkuto Europa, sustip
rėjo Prancūzija, sutvirtėjo mūsų emigran
tu veikla tiek Europoje, tiek ypač JAV, ir 
E. Galvanauskui atrodė tikslinga senatvės 
dienas tęsti nebe prie Afrikos krantų, bet 
Europoje. Ir vėl šeimyniniais sumetimais 
mūsų valstybininkas, žmonos anūko pa
kviestas (B. Galvanauskienė prieš vedy
bas su Ernestu buvo ištekėjusi, turėjo dūk 
terį, vėliau su vyru įsikūrusius Madagas
kare) 1963 m. persikėlė į Prancūziją, į Sa 
vojos provinciją. Pirmuosius metus išgyve 
no Albens miestelyje, nuo 1964 m. gruo
džio mėn., taigi, jau dveji metai gyvena 
žinomoje termalinių vandenų vietovėje — 
Aix-les-Bains ir tik dėl to, kad toje vieto
je dirba ir turi butą minėtasis anūkas Fa
bien Blonde, beje, savo metu, dar prieš ka 
rą, Galvanauskų augintas Klaipėdoje.

Treji metai Prancūzijoje ir treji ne
sėkmingi, sveikatos požiūriu, metai. E.Gal- 
vanauskas pergyvena sunkią operaciją, su 
siduria su kojų, rankų, pagaliau akių ne
galavimais. Jau keli mėnesiai nebegali 
skaityti spaudos, knygų, tenkinasi televi
zija bei radijo žiniomis. Tai jau tragedi
ja kiekvieno žmogaus gyvenime, juo la- 

VETERANĄ APLANKIUS PRANCŪZIJOJ 

biau žmogaus — politiko par excellence, 
norinčio gyvai sekti pasaulio įvykius. O 
kur dar susirašinėjimas ir ypač su broliu 
Gediminu JAV-se, kuris Ernestą plačiai, 
intensyviai informuoja tiek apie lietuvių 
gyvenimą, tiek, bent ligšiol, iškeldavo, 
kaip vyresniajam broliui, įvairias tarptau
tinio gyvenimo problemas. Dabar nuo pla 
čių politinių svarstymų laiškuose jau ten
ka atsisakyti.

Tačiau E. Galvanauskas vis tiek lie
ka svarbus Lietuvos politinio gyvenimo 
liudininkas. Ir ypač laikotarpių, kurie bu
vo Lietuvai, jos kilimui ar žlugimui itin 
reikšmingi — tai 1919 - 1924 m. periodas, 
kai E. Galvanauskui net keturis kartus 
teko būti jaunos valstybės min. pirminin
ku, arba užsienio reikalų ministru, ar fi
nansų vadovu. Tuo metu pro mus pras
linko visa eilė svarbių Lietuvai, jos atei
čiai įvykių, kaip: konstitucijos paruoši
mas, Steig. Seimo sukvietimas ir autono
mijos suteikimas. Tais metais vyko svar
bios Lietuvai bylos su Lenkija ir su są
jungininkais dėl Klaipėdos krašto. Kaune 
vy'ko Klaipėdos sukilimo organizavimas. 
Visur buvo ryškus Ernesto Galvanausko 
vaidmuo. Jis nekartą vadovavo Lietuvos 
delegacijoms Tautų Sąjungos posėdžiuose 
Ženevoje. Kaune sudarydamas vyriausy
bes mūsų politikas buvo laikomas nepar
tiniu (ir pats save tokiu laiko, pabrėžda
mas nenorėjęs pasiduoti partijų discipli
nai) ir vyriausybes sudarydavo koalici
nio tipo.

1924 — 1927 m. E. Galvanauskas Lie
tuvos atstovas Londone, o nuo 1927 m. įsi
jungia į ūkio, švietimo darbą Klaipėdoje. 
Per dvylika metų E. Galvanauskas atlieka 
svarbių žygių, kurių bene svarbiausi: Pre 
kybos Instituto įsteigimas bei jam vadova 
vimas, „Ryto“ b-vės sutvirtinimas, pigių
jų butų kolonijos darbininkams Klaipėdo
je suorganizavimas.

1939 m. E. Galvanauskas vėl grįžta į 
politikos areną, tų metų pabaigoje pradė
jęs eiti finansų ministro pareigas. Ateina 
lemtingasis 1940 m. birželis, ir E. Galva
nauskas, greta V. Krėvės-Mickevičiaus, 
J. Paleckio pakviečiamas dalyvauti vad. 
liaudies vyriausybėje. Galvanauskas pra
džioje tikėjosi būsiąs savo dalyvavimu 
naudingas Lietuvai, ir iš tikrųjų savo kie 
ta laikysena jam pavyko sulaikyti rublio, 
šalia lito, kursavimo įvedimą — rublis bu
vo įvestas ne tą pačią vasarą, bet rude
niop. Paleckiui, tikriau — Pozdniakovui 
su Dekanozovu įžiūrėjus, kad su E. Galva- 
ausiku bus nelengva dirbti, jam pasiūly
ta atsistatydinti. Netrukus, dar mėnesį 
praleidęs Kaune, jis apleido Lietuvą, per 
Klaipėdą išvykęs į Berlyną, kur jam teko, 
Gestapo priežiūroje, gyventi apie 4 metus. 
Po to — Saksonija, Bavarija, 4 mėnesių 
didelių vilčių neteikęs darbas Vlike su V.

V. Alseika, Vokietija, Miunchenas

Taryba Pfullingene, pagaliau nuo 1947 m. 
— Madagaskaro sala.

Tokie bendri politinio gyvenimo bruo 
žai. Dar galima pridurti, kad E. Galvanaus 
kas dar savo jaunystėje gyvai reiškėsi re
voliucinėje, prieš carų režimą nukreiptoje 
veikloje, buvo aktyvus 1905 m. Vilniaus 
seimo dalyvis, pasižymėjo veikla kaimuo
se, kaip studentas Petrapilyje, kaip emi
grantas Suomijoje, pagaliau kaip Lietu
vos Delegacijos narys Paryžiaus Taikos 
Konferencijoje 1919 m., kaip tarptautinių 
suvažiavimų delegatas.

E. Galvanauskas, kaip matyti, yra gi 
liai įsirėžęs Lietuvos politiniame, visuome 
niniame gyvenime. Suprantama, kad, lai
kui slenkant, dar mūsų politikui nuolat 
grumiantis su sveikatos sutrikimais, susi
rūpinta jo gyvenimo, politinės ir kt. veik
los įamžinimu. Čia iniciatyva iškilo Čika-

JAUNIMO
Savotiškai įdomus yra neseniai pasi

rodęs (deja, po kongreso) Amerikos Lie
tuvių Studentų Metraštis. Jei kam kiltų 
klausimas, kodėl Jaunimo Kongreso me
tu prasiveržė žymoki skirtumai tarp jau
nosios !iir vyresniosios kartos pažiūrų į 
išeivijos vidinę politiką, į santykiavimą 
su Lietuva ir kitas šiuo metu neišspręstas 
problemas, atsakymą suteikia šis leidi
nys. Tiesa, atsakymas nėra duodamas tie
sioginiai. Formaliai Metraščio tikslas yra 
trumpokais, bet gausiai iliustruotais 
straipsniais apžvelgti JAV lietuvių stu
dentų organizacijas bei jų rėmuose atlik
tuosius darbus, kaip suvažiavimus, sto
vyklas, studijų dienas, leidinius, o taip pat 
ir visų sutartinai atliekamuosius žygius, 
kaip įvairias politines demonstracijas ir 
„Taikos korpo“ planą. Tačiau, šiuos ap
rašymus bevartant, akis negali prabėgti 
pro įvykusiose diskusijose atvirai sulieps 
nojusį tylokai ručsenusį naujų veiklos ke
lių ieškojimą, nepasitenkinimą esamąja 
išeivijos politine organizacija ir stiproką 
rūpestį dėl ryšio su kraštu, kurio, bent 
jaunimo akyse, negalima per lengvai pieš
ti vien komunistinėmis spalvomis. Vadi
nasi, buvo klaidinga manyti, kad jaunoji, 
užsieniuose akademiškai brendusi karta 
yra visiškai nusigręžusi nuo politinių klau 
simų. Atvirkščiai, tariamoji politinės są
monės stoka buvo greičiau abejingumas 
tradiciniams metodams, kuriuos jauni
mas, atrodo, nori pakeisti pragmatiškesne 
įveikia (k.aįp charakteringa amerikietiš
kam galvojimui!),vietoj didelių, bet šiuo 
metu nepaprastai sūkių užsimojimų, im
damasis menkesnių, bet lengviau įgyven
dinamų, kurte lygiai įdomūs yra Met
raštyje atpasakojamieji (deja, fragmentiš 
kai) mėginimai skirti dabartinės Lietu
vos bolševikinį kiautą nuo tautinės dva
sios apraiškų.

goję veikiančių Prekybos Instituto Bičiu
lių, atseit, Galvanausko buv. mokinių tar
pe. Prasidėjo talkos darbas, ir vienu to
kių talkininkų yra šių eilučių autorius.

Jam, šių metų rudeniui baigiantis, te
ko 25 dienas praleisti Aix-les-Bains vieto
vėje, maždaug 70 km į pietus nuo Žene
vos. Per 18 dienų teko E. Galvanauską 
varginti, užrašant jo atsiminimus ar svar 
besniuosius momentus registruojant į mag 
netofono juostas. Tai darbas, kuris turėtų 
sudaryti numatytos išleisti atsiminimų 
knygos griaučius. Reikia manyti, kad į tai 
ką bus įmanoma pritraukti ir daugiau as
menų, turėjusių šiokį ar kitokį sąlytį su 
Galvanausku Lietuvoje. Taip pat tikėtina, 
kad bus parodytas mūsų visuomenės dė
mesys bei palankumas numatytiems iš
leisti atsiminimams.

Čia gali kilti klausimas: ar E. Galva
nauskas pajėgus prisiminti savo turinin
go politinio gyvenimo detales? Atsakymas 
teigiamas, nes, nors ir 84 m. amž. sulau
kęs, mūsų politikas veteranas dar turi 
tvirtą atmintį ir gali prisiminti svarbias 
senųjų laikų nuotrupas, detales, ne vi
siems žinomus epizodus. Nemalonu tik tai,

VEIKLA
Šiaip gi iš aprašymų matyti, kad JAV 

lietuviai studentai yra nemaža nuveikę. 
Visos organizacijos turi savo leidinius ir 
ruošia metinius suvažiavimus, skautai 
daug dėmesio kreipia į stovyklas, o atei
tininkai rūpinasi dar ir ideologiniais klau
simais. Intelektuališkiausi, atrodo, esą ne
gausūs santariečiai, kurie sugebėjo su
ruošti nemaža parodų bei koncertų ir iš
leisti apie dvylika knygų. Iš kitos pusės, 
neretai pasikartojančios pavardės, net 
veidai fotografijose atskleidžia, kad di
doka darbo našta krinta ant tų pačių pe
čių.

Į vieną iš studentiškosios veiklos 
ramsčių, atrodo, susiformuos ir Metraš
čio redaktorius, antrųjų metų studentas 
Mykolas Dranga.

Lyg patvirtinimą, kad jaunoji karta 
yra produktyvesnė, negu dažnai manoma 
ir sakoma, suteikia ir specialus leidinys 
Kanados lietuvių 12-jai Dienai atžymėti. 
Šalia dr. Sungai'los paskaitos „Jaunos jė
gos lietuvių bendruomenei“ (kuri, tarp 
kitko, buvo skaityta Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Stovykloje birželio mėn.), liku
sią leidinio dalį sudaro beveik išimtinai 
jaunesniųjų rašiniai. Dalis jų apžvelgia 
jaunimo veiklą Kanadoje, kiti gi yra ret
karčiais neblogai pasisekę poezijos kūri
niai (Laima Švėgždaitė, Kazys Barteška). 
Kadangi leidinio redakcijos persvarą taip 
pat sudarė jaunesniosios pajėgos, leidinį 
tenka laikyti savotiška monopolizacija. 
Tačiau tuo reikia gal ir džiaugtis, nes jei 
dabar vienuolika puslapių užėmę Dienai 
skirti veiksnių tradiciniai sveikinimai bū
tų išsiplėtę dvigubai ar trigubai, leidinio 
kokybė nebūtų pagerėjusi. V. Doniela 

kad E. Galvanauskas jau treti metai iš 
tikro yra nelengvas ligonis ir reikalingas 
moralinės bei materialinės paramos ir 
ypač kaip Lietuvai tiek daug nusipel
nęs. (Jo adresas: Avenue de Marlioz, 
Longchamp, Aix-les-Bains, Savoie, Fran
ce). Jį labai retai kas aplanko, retai at
klysta koks laiškas. Tuo tarpu jau gilaus 
amžiaus sulaukę mūsų valstybininkai, ne
priklausomybės kūrėjai, atrodytų, būtų 
reikalingi didesnio dėmesio, dažnesnio 
prisiminimo.

f
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imciXiM
POPIEŽIAUS JONO MINTYS

1947 m. Jonas XXIII rašė Bergamo vys 
kupui apie komunizmą:

„Taip, mes stovime milžino Galijoto aki 
vaizdoje ir, gal būt, eikvojame per daug 
laiko kalbėdami; tą laiką būtų galima ge
riau sunaudoti meldžiantis ar nustatant 
gerus pasiryžimus mūsų pačių ir mūsų ar
timųjų sielų pašventimui. Mels stovime 
kažin ko baisaus akivaizdoje. Tačiau jis 
nėra nei stiprus, nei galingas, nes iš
reiškia klaiidą, godumą, prievartą. Kar
tais mus paveikia nesėkmės, ir mes bai
minamės rytojaus. Nepaisant to, šis mil
žinas turi nusileisti Dievo valiai, malonei 
ir gailestingumui. Taipgi mes neprivalome 
galvoti, kad šio Galijoto pergalė turėtų 
atnešti sunaikinimą ir visiškus griuvėsius: 
netgi jo viešpatavimo metu vis dar lieka 
tos pačios šviesos, kaip ir mes, stiprinamų 
sielų, kurios mums yra ištikimos ir arti
mos ir kurios dalijasi tuo pačiu krikščio
nybės ir apaštalavimo idealu.

„Mažojo Dovydo, kuris stovėjo milžino 
akivaizdoje, paprastumas vaizduaja šven
tą ir palaimintą Katalikų Bažnyčią. Jis 
reprezentuoja tą garbingą saujelę mūsų 
atletų, kurie nusižeminę ir solidariai vyk 
do savo pareigas. Guodžia ir džiugina min 
tis, kad juos seka didingos eilės kitų...

„Tegu milžinas pamėgina gąsdinti. Kaip 
jaunas Betliejaus bernelis (Dovydas), 
Bažnyčios vaikai — dvasininkai ir pasau
liečiai — pasitiks jį, apsišarvavę Dievo 
galia“.

Po Italijos rinkimų kai kurie papliauš
kos įtaigojo, kad popiežius atsakingas už 
pagausėjusius komunistų rinkėjus ir kri
tikavo jį už vieną bei kitą „Pacem in 
terris“ ištrauką, liečiančią bendradarbia
vimą su nekrikščionimis. Šis kandumas 
ypač jį veikė, nes kai kurie jo patarėjai 
tvirtino, kad, nors iš esmės pritarę en
ciklikos esmei, jų nuomone, buvę klaidin
ga paskelbti prieš, o ne po rinkimų.

Apie juos pop. Jonas pasakė:
— Jų valia gera. Aš meldžiuosi už juos 

ir myliu juos labiau už kitus. Esu laimin
gas, galėdamas viską greitai užmiršti.

Parengė J.K.

P. GUDELIS

Orientalinės religijos Vokietijoje
(4)

Islamais gana anksti pradėjo skaldytis 
į skirtingas konfesijas. Senesnė iš jų yra 
sunitai, kurie greta Korano pripažįsta ir 
garbina padavimus — Sunas. Nuo jų at
skilo šiitai, kurie visiškai pripažįsta Ko
raną, bet atmeta didžiąją dalį Sūnų.

Islamas yra labai karinga, aktyvi reli
gija, siekianti tapti pasauline religija, už
viešpataudama pasaulyje ir tuo būdu įsi- 
gydama antikristinius bruožus. Kiekvie
nas naujatikis turi duoti įžadą, kad nuo 
šiol savo gyvenimo svarbiausiu tikslu lai
kys islamo plėtimą. Pradžioje islamas bu
vo tik kardu plečiamas. To darbo uoliai 
ėmėsi pirmasis jo įpėdinis — kalifas Abu 
Bakr. Jis nugalėjo dėl tikybinių mokesčių 
įvedimo sukilusius beduinus ir nukrypo į 
Iraką ir Palestiną. Sekantis kalifas, galin
gasis Omaras, pasiekė dar didesnių laimė
jimų, 635 m. užkariaudamas Damaską, 
639 — 641 Egiptą ir 640 — 641 Persiją. 
Nugalėtieji turėjo priimti islamą, arba bu
vo išžudomi. Tik koptai Egipte išlaikė sa
vo senąją krikščionybę. Nors vėliau tarp 
islamo pasekėjų prasidėjo tarpusavės 
grumtynės dėl valdžios. Kiekvienas įsiga
lėjęs kalifas tęsė „šventuosius karus“. 8 
— 15 amž. islamas buvo įvestas Ispanijo
je ir Sicilijoje, 14 — 20 amž. Blakanų pu
siasalyje, 16 — 17 amž. Vengrijoje. 960 m. 
įsigalėjęs Turkijoje, islamas iš ten pasiekė 
Indijos Pakistaną (1000 — 1300) ir Indo
neziją (1500). Į vidurinę Europą islamui 
nepavyko įsiveržti, nes bendromis jėgomis 
jis buvo atremtas 1683 m. kautynėse prie 
Vienos. Pravartu priminti, kad šiose kau
tynėse dalyvavo lenkams į pagalbą su 
12.000 karių atėjęs paskutinysis lietuvių 

kilmės Lietuvos karalius Jonas Sobieskis.
Islamo nugalėtuose kraštuose pradėjus 

busti tautiniam susipratimui, o Tolimuo
se Rytuose ir Afrikoje susidūrus su ang
lų galybe, politinė islamo reikšmė pradėjo 
mažėti. Jo sekėjų fatalizmas, aklas tikė- 
mas kiekviena Korano raide stabdė moks
lo pažangą ir nuvedė islamo kraštus į kul 
tūrinį atsilikimą. Islamas prarado paga
liau užkariautuosius Europos kraštus, o jo 
Azijos ir Afrikos valstybių reikšmė visiš
kai susmuko.

Tik 19 amž. islamas vėl pradėjo atbusti. 
Laikomasi nuomonės, kad Napoleono žy
gis į Egiptą ir anglų protektorato pries
pauda pažadino arabus iš miego. Prasidė
jo įvairūs reformaciniai sąjūdžiai, kurie 
reikalavo atmesti Korano ir Sūnų uždė
tuosius varžtus ir sumoderninti jų aiškini
mą. To sąjūdžio pasėkoje Kamil Paša pra
vedė reformas Turkijoje, paversdamas ją 
pasaulietine valstybe. Jos pavyzdžiu seka 
arabų kraštai. Po II pasaulinio karo Pakis 
tane įsikūrė netgi nauja, grynai islamiška 
valstybė.

Bet islamo pabudimas reiškiasi dar ir 
kitonišku būdu. Jis pradeda vėl domėtis 
Europa ir deda pastangas "joje paplisti 
taikiu būdu. Reikia atminti, kad jis ne
randa čiia taip gerai paruoštos dirvas, 
kaip turėjo budizmas ir hinduizmas. Ka
dangi islamas buvo pavergęs dalį Europos 
ii' tapęs tikruoju krikščionybės baubu, tai 
jis visiems iš arčiau pažįstamas. Mokyk'o 
se apie jį buvo daugiausia tik neigiamai 
dėstoma, ir spaudoje niekas jo neidealiza 
vo.

Pirmą Korano vertimą iš arabų kalbos 
atliko D. Mergelin. Tuo vertimu naudojosi 
Goethe, kai savo „Vakarų Rytų divone“ 

stengėsi nešališkai aprašyti islamo kul
tūrą ir Mahometo vaidmenį. Giliau orien
talistika ir islamas tyrinėti pradėtas tik 
19 amž. 1843 m. Weil bandė parašyti neša
lišką Mahometo biografiją, atmesdamas 
legendas ir padavimus. Bet daugumas tyri 
nėtojų dažniausiai atsiliepdavo apie Maho 
metą neigiamai (Muir, Sprenger). C. Be
ker yra išsireiškęs: „Mes žinome apie Ma
hometą per daug, kad galėtume jį ideali
zuoti, ir per mažai, kad galėtume apie jį 
teisingai spręsti“.

1956 m. Vokietijoje buvo iš viso 3318 
vietinių moslemų. 1953 m. 32 vokiečiai ir 
4 užsieniečiai įsteigė Bremene „vokiečių 
moslemų broliją“. Hamburge 31 vokietis 
įsteigė „vokiečių moslemų lygą“, 5 vokie
čiai ir 243 užsieniečiai įkūrė islamo para
piją Mannheime. Muenchene 3000 mosle
mų, iš jų vienas vokietis, įsteigė moslemų 
parapiją Vakarų Europai. Jų žiniomis, vi
durio Europoje esama apie 10.000 mosle
mų.

Schwetzingene veikia buvusio papras
to darbininko N. Weisser — Imam Ab
dullah vadovaujama parapija. Hamburge 
gyvena apie 5700 iš Persijos kilusių šiitų 
moslemų. 1957 m. ten buvo viena nedidelė 
mečetė, o 1960 m. padėtas kertinis akmuo 
būsimajai didžiausiai šiitų mečetei Vokie
tijoje. Ji kaštuos apie 1,2 mil. DM. 1962 m. 
Muenchene pradėta planuoti dar viena, 2 
mil. vertės mečetė. Prie jos bus įrengtas 
vaikų darželis ir studentų bendrabutis. 
Jos statybai Jordanijos karalius Hussein- 
as paaukojo 60.000 DM. Veikia dar mosle
mų parapijos, turinčios savo maldų na
mus, Berlyne ir Nuernberge. 1963 m. Ber
lyne buvo apie 1000 moslemų, iš jų 70 vo
kiečių. Stuttgarto islamo studentų sąjun

ga laiko kas savaitę pamaldas jai pavesto 
se aukštosios mokyklos patalpose. Į pamal 
das kviečiama ir studentai vokiečiai. 1963 
m. Heidelberge buvo įsteigta islamo stu
dentų sąjunga. Ji turi tikslą sudaryti mos 
lemo studentams kultūrinį židinį, o pas
kaitomis, diskusijomis ir seminarais, taip 
pat vertimu ir spausdinimu raštų islamo 
temomis „parodyti islamą ir moslemus tik 
roję šviesoje“. Universitetas pavedė jiems 
patalpas pamaldoms, į kurias visuomet 
kviečiami visi gyventojai. 1964 m. buvo 
padėtas kertinis akmuo dar vienai naujai 
mečetei Aachene. Iškilmėse dalyvavo 18 
islamiškų kraštų atstovai. Lėšos renkamos 
aukomis 26-se islamo tautose. Prie meče
tės bus patalpos seminarui, knygynui, 
svečių kambarys studentams ir butas me
četės dvasiškam vadovui. Tai busimasis 
kultūrinis centras ne tik Aacheno 600 stu
dentų iš 24 islamo kraštų, bet ir Bonnoje 
ir Koelne studijuojantiems moslemams. 
Muenchene yra būstinė islamo labdarin
gos organizacijos centro visai Europai. Ši 
organizacija rūpinasi religine, socialine ir 
politine moslemų priežiūra visuose Euro
pos kraštuose. Ji leidžia astuoniomis kal
bomis Vokietijos moslemų žinias „Al Is
lam“.

Planingą propagandą veda Vokietijoje 
ir prieš 70 metų Pakistane įsikūrusi isla
mo konfesija — Ahmadiyya sąjūdis. Jis 
tarp kitko skelbia, kad Jėzus išsigelbėjo 
ir atvyko į Indiją, kur esąs palaidotas Sri- 
nagore, o vietoj jo buvo nukryžiuotas ki
tas asmuo. Šis labai aktingas sąjūdis turi 
misijų stotis Berlyne, Hamburge, Kiely j e, 
Frankfurte ir Nuernberge. Sąjūdžio cent
ras yra Zueriche, o Saarbrueckene jis turi 
spaudos ir informacijos įstaigą pietvaka
rių Vokietijai. Jis turi apie du milijonus 
narių ir laiko apie 100 misininkų visuose 
Europos kraštuose. Jos aukščiausias atsto
vas Vokietijai Abdul Lastif gyvena Ham
burge.

1959 m. Frankfurte pastatytosios meče
tės vedėjas yra imam Abdul Schakoor 

Kunze, buvęs vokiečių Afrikos korpo pul
kininkas, 1946 m. priėmęs islamą. 1959 m. 
Frankfurto parapijoje buvo apie 400 na
rių. Nuernbergo parapijos imamas yra ka 
ro metu perėjęs į islamą karo gydytojas 
med. dr. K. Koller. Jis įsteigė tą parapiją 
1949 m., o 1955 m. ji turėjo 30 narių ir 100 
kandidatų. Anksčiau minėtasis Abdul La
tif 1954 metais išsireiškė, kad vakarų Vo
kietija esanti vienas iš didžiausią pasise
kimą islamo pastangoms žadantis kraštas. 
Jis leidžia jau 16 metų išeinantį žurnalą 
„Islam**. Pagal jo 1959 metų pranešimą, 
į Ahamadiyya sąjūdį „pastaruoju laiku“ 
įstojo 800 vokiečių. Sąjūdis leidžia ir dau
giau raštų vokiečių kalba Zueriche ir 
Hamburge. 1954 m. Hamburge ir 1958 m. 
Zueriche išėjo po vieną Korano laidą. Ta
čiau tai nėra modernus, kritiškas, o apolo 
getiškai sukirptas leidinys.

Pagaliau reikia dar paminėti naujausią 
šiitų atskalą bahai, kuri su didelėmis pre
tenzijomis tik dabar pradeda veikti Vokie
tijoje. Ją įsteigė 19 amž. pabaigoje Baha 
-Ullah (1817-1892). Ji turi savo centrus 
Frankfurte ir Stuttgarte. 1964 m. atidarė 
pirmuosius savo maldos namus Langhei- 
me prie Frankfurto. Jie pastatyti su devy- 
neriomis durimis, kurios turi simbolizuo
ti, kad bahai yra pasaulinė religija, į ku
rią sueina visos kitos religijos, k. a.: bu
dizmas, hinduizmas, krikščionybė, islamas 
ir kt. Taigi jie skelbia tą patį principą, 
kaip Lessing, kad visi tiki vieną Dievą. 
Tačiau iš savo pasekėjų reikalauja pripa
žinti jų atskalos įkūrėją Baha-Ullah aukš
čiausiu pranašu. O savo raštuose pirmoje 
eilėje garbina Mahometą ir islamą.

Baigdama tą straipsnį, „Botschaft und 
Dienst“ primena Kristaus įspėjimą (Mato 
24, 4-5): „Žiūrėkite, kad kas jūsų nesuve
džiotų! Nes daugelis ateis mano vardu ir 
sakys: „Aš esu Kristus“, ir jie daugelį su
vedžios,“ ir priduria savo nuomonę, kad 
„bahai tikyba yra nuodėmė prieš mūsų 
Viešpatį ir Išganytoją Jėzų Kristų“.

Pabaiga
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TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN ST. ROKIENĖ STEBUKLINGASIS MEDUS
KRAUSTOMĖS

Pasiekėme Novosibirską. Mūsų trauki
nys, šniokšdamas ir sunkiai alsuodamas, 
(pūkštė stotin.

Sargybiniai su trenksmu atrakina vago
nus ir visiems su daiktais liepia krausty
tis laukan. Atrodo, kad traukiniu toliau 
jau nevažiuosime. Vagone prasidėjo bruz
dėjimas. Visi karštligiškai pradėjo krauti 
į maišus savo turtą: kibirus, puodus, dube 
nėilius, puodukus ir maisto likučius. Paly
dovai ragina greičiau kraustytis ir nekant 
rauja. Kas turėjo daugiau bagažo, tai su
sirišo po du maišus, kad galėtų persimes
ti per petį, nes nežinojome, kaip toli rei
kės neštis. Dabar maža kas ir kalba, nes 
visi tyliai ruošiasi naujai mūsų kelionės 
krypčiai.

Girdime, kaip Blaževičienė ragina savo 
dukrą, kad padėtų tvarkytis ir pokuotis, 
o Vanda rausiasi po maišą ir nesiskubina 
eiti iš vagono.

Aš sėdžiu ant narų ir laukiu, kol visi 
išeis iš pirmojo aukšto. Savo maišą sukra
čiau, perrišau, kad būtų patogiau neštis, 
ir pasirengimas baigtas. Kelionės metu 
rugius buvau paskleidusi maiše ir ant jų 
gulėjau. Dabar nesunku išeiti iš vagono, 
nes mano manta menkutė ir nesunki, to
dėl lengvai visus pasivysiu.

Vėl girdžiu, kaip mama bara Vandą ir 
ragina greičiau suktis su persikraustymo 
darbais. Vanda jau turi 16 metų ir šeimo
je vyriausia.

Staiga išgirstam, kad kažkas sudužo ir 
.suskambėjo stiklai. Spėliojame, kas čia ką 
sudaužė. Indai kelionėje buvo labai reika
lingi. Pravers jie ir tolimesniame mūsų gy
venime, užtat reikia juos saugoti. Motina, 
pripuolusi prie Vandos, klausinėja, ką ji 
sudaužė, bet negauna jokio atsakymo. Ap
sidairiusi pamatė, kad duktė sudaužė ir 
kojomis sutrypė iš namų atsivežtą Stalino 
paveikslą .

Iš visur pasigirsta pašaipios replikos.
— Tai tu iki šiol vežeisi šį paveikslą? 

Juk matai, kad jo įsakymu mes vežami 
Sibiro katorgom Geriau būtum iš namų 
pasiėmusi reikalingesnį daiktą ar duonos 
kepaliuką.

—Atsargiau su daužymais, nes už tai ga 
Ii gauti dešimt metų. Už panašius nusikal 

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, viln. megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 31 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 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, B 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 STOBES 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.

timus šiame krašte neglostoma.
— Tai kaip dabar gyvensi, mergužėle? 

Tėvynę sumindžiojai savo purvinom kom
jaunuoliškom kojom, o Dievą pakeitei 
Stalinu. Tik neseniai meldeisi jam, o da
bar sudaužei. Tokį nepastovumą laikas ir 
gyvenimas kartais labai skaudžiai bau
džia.

— Kad jis kur prasmegtų, kad aš jį 
garbinčiau! Okupavo mūsų kraštą, paver
gė tautą, išardė, šeimas ir mus tremia toli
mom šiaurėn, kad šaltyje išmirtume badu, 
— dar pasigirdo iš minios.

Taip ir pasipylė prikaišiojimai Vandos 
ir Stalino adresu. Bet tada mes dar Stali
no žiaurumo nepažinojome. Čia buvo tik 
pradžia tremtinių kančios kelio.

Vanda, akis žemyn nudyrusi, tylėjo, lyg 
žado netekusi.

Iš tos pramogos mus pažadino sargybi-

Skaitytąja taikliai
DĖL VIENOS KNYGOS

Šiemet anglų knygų rinkoje pasirodė 
knyga, pavadinta „Vadovavimo metai“. 
Tai atsiminimų knyga. Parašė ją, dviejų pa 
saulinių karų dalyvis, anglų karo aviacijos 
maršalas Sholto Douglas. Nuo 1946 m. pa
vasario jis buvo ir anglų zonos Vokietijoje 
kariniu gubernatorium. Jo atsiminimų kny 
ga baigiasi maždaug Nuernbergo byla.

Tarptautinis Karo Tribunolas Nuernber- 
ge buvo sudarytas 1945 m. ašies valstybių 
karo nusikaltėliams teisti už tarptautinių 
sutarčių, susitarimų bei patikrinimų sulau 
žymą, už svetimų valstybių piliečių žudy
mą, trėmimą, už vežimą jų į vergų stovyk
las, už piliečių persekiojimą politiniu pa
grindu, už privataus bei visuomeninio tur
to plėšimą.

Dar Nuernbergo byla 1946 m. nebuvo 
baigta, o rusų karinis gubernatorius rugsė
jo mėn. keturių gubernatorių Tarybos dvie 
juose posėdžiuose, kaip buvo galima spė
lioti, Maskvos įsakymu, griežtai reikalavo 
kuo skubiausiai nusikratyti šia byla ir at
mesti visus kasacinius skundus bei pasigai 
Įėjimo prašymus. 

nio raginimas: „Skarei, skarei!“ — „Grei
čiau, greičiau!“

Visa minia pajuda pirmyn. O svietelio 
ištisos marios, ir vien tik moterys ir vai
kai. Tempiam savo turtą: vieni labai sun
kiai, kiti lengviau, bet vieni kitiems nepa- 
dedam.

Einame gelžkeliu, o paskum pasukam 
kairėn ir tiesiai traukiam į Obės upės 
uostą. Ten jau stovėjo daugybė baidokų 
ir laukė mūsų atvažiuojant. Rusai yra 
blogi organizatoriai, bet šį kartą pasitemp 
ta ir imtinių transportacijai suvilkta iš
tisas laivynas.

Novosibirske mes turėjome būti anks
čiau, bet mūsų kelionę sutrukdė karas. Už
kišdavo visą ešaloną ant atsarginių bėgių, 
ir dažnai prastovėdavom ištisas paras, o 
pro šalį lėkdavo kariniai transportai.

(Bus daugiau)

1946 m. spalio mėn. Taryboj kilo klausi
mas, ar nereikėtų dviem aukšto laipsnio vo 
kiečių karininkams pakeisti mirties baus
mę pakariant sušaudymu, bet ir čia rusų 
gubernatorius protestavo. Galutinoj išva
doj sprendimas nebuvo pakeistas, nes tie 
du karininkai buvo pripažinti moraliai at
sakingais už 50 anglų ir jų sąjungininkų 
karo lakūnų, pabėgusių iš vokiečių nelais
vės, nužudymą 1944 m. Anglų tarpe buvo 
ir vienas lietuvis lakūnas.

Įdomu būtų žinoti, kaip būtų nuteisę sa
vo žudikus, pavergėjus, kankintojus pabal- 
tiečiai? Š.

* *
PRIEŠ 50 METŲ...

1915 m. tarnavau Aluntos valsčiuj veži
ku. Valsčius turėjo 5 arklius, ir jais vežio
davo paštą, rusų valdininkus ir visokius 
valdinius paketus į aplinkinius miestus.

Man tuomet buvo 19-ti metai, ir kai vo
kiečiai artinos, tai valsčiaus sekretorius ru 
sas turėjo bėgti. Bet 19 metų amžiaus jau 
šaukė naujokais. Vietoje jau nebegalėjo 
šaukti, nes netoli buvo vokiečiai. Kai sek
retorius bėgo iš Aluntos, tai aš turėjau jį 
pora arklių vežti. Apsistojom Švenčionė
liuose. Naujokai buvo imami Švenčionyse. 
Taip pat juos ėmė Ukmergėj, Panevėžy ir 
kt, kur buvo rusų komendantai. Kas atvy
ko, tas buvo paimtas ir išvežtas į Rusiją, o 
kas nestojo, tai taip ir paliko, nes frontas 
greitai artėjo.

Kadangi buvau sekretoriaus vežikas, tai 
jis man pasakė: „Tu ten neik ir nesirodyk“.

Paklausiau ir nėjau. Taip ir pasilikau 
nuo carinės kariuomenės. Turiu pasakyti, 
kad nors tas mano Sekretorius buvo rusas, 
bet, matyt, ne patriotas. Tiesa, vėliau jis- 
mane kalbino, kad su juo bėgčiau Rusijon, 
kaip jo tarnas. Atsisakiau, ir jis manęs 
nevertė. Kadangi vokiečiai artinos, tai jam 
iš Švenčionėlių jau reikėjo bėgti, o aš su 
arkliais grįžau į Aluntą. Trečiadienį grį
žau, o penktadienį jau užėjo vokiečių ka
riuomenė. Tai taip ir atsilikau nuo carinės 
karinės prievolės. O kas buvo paimti iš 
mano pažįstamų, daug jų ir nebegrįžo.

Bet man irgi neteko ilgai namuose būti. 
Tuojau vokiečiai paėmė darbams. Tik lai
mė, kad neišvežė Vokietijon, o nuvežė į 
Radviliškį prie geležinkelio. Ten 10 mėne
sių dirbau ir badavau. Pasitaikius progai 
pabėgau. Bet ir vėl neilgai teko laisvam 
mandravoti. 1920 m. rudenį buvau pašauk
tas į Lietuvos kariuomenę. Bėgau nuo ca
rinės karo tarnybos, bėgau iš vokiečių, o 
nuo savos kariuomenės nebebėgau. Ją pa
milau ir su ginklu išbuvau iki 1944 metų.

O tų visų nuotykių pradžia buvo prieš 
50 metų.

J. Liobė

KALNAI KELMUOTI...
Kaip jaunimas Lietuvoje rūpinasi savo 

kraštu, gražiai liudija ir vieno moksleivio 
laiškelis Komjaunimo Tiesos redakcijai, 
kuriame jisai, perskaitęs Anykščių Šilelį, 
klausia, ar negresia Anykščių šilelio liki
mas ir visiems Lietuvos miškams: tiek daug 
visokių dalykų daroma vis iš medžio... Re
dakcija nusiuntė savo atstovą į Miškų ūkių 
mokslinio tyrimo institutą ir ten gavo nu
raminantį atsakymą. Lietuviai miškinin
kai, sako, tuo esą susirūpinę ir daug pada
rę, kad iš Lietuvos miškų neliktų tik „kal
nai kelmuoti“. Jau esą saugomasi beatodai 
riško miškų naikinimo ir jų daug sodina
ma. Idealu esą, kai 25 proc. krašto žemių 
yra apaugę miškais. Lietuvoj šiuo metu 
jau esą 23 proc. Į dirbamas žemes miški
ninkai nesikėsiną, bet upių ir ežerų šlai
tus tai dar apsodinsią.

Sėkmingesniam miškų želdinimui esą 
naudinga turėti miškų dirvožemio karto
gramas. Jos jau sudarytos 98.000 hektarų 
plote. Lietuviai ir šioj srity anksčiau už ru 
sus susipratę. Bet rusai kitaip galingesni: 
jie, miškininkų nesiklausdami, ateina su 
savo nuodingomis naftos-chemijos įmonė
mis, ir dar nežinia, kas bus greitesni — ar 
rusai miškus nuodyti, ar lietuviai želdinti.

(E)

Žmogus, atsiradęs pasaulyje, turėjo mo
kytis iš gamtos, kaip reikia gyventi. Bepi
gu šiandieną, kai mokytojai kala visokias 
mandrybes iš pat jaunų dienų. O vis tiek 
žmogus nėra tobulas sutvėrimas. Jis nepa
sidalija žemės gėrybėmis ne tik su broliu 
ar kaimynu, bet ir valstybės su valstybe.

Mokslas pripažįsta, kad bitės, nors ir 
laukinis sutvėrimas, yra kultūringas. Jos 
nuo senų laikų naudojasi tais pačiais me
todais. Tik bitininkas išmuša jas iš kelio. 
Bitė, ką tik gimus, jau žino, ką reikia da
ryti, kada valyti, kitas penėti, korius siū
ti, medų nešti ar į karą stoti. Nereiklia va
dų, nereikia jokių įsakymų.

Lietuviai bites nuo seno laiko kaip ir ko 
kiu šventu sutvėrimu. Net ir kalboje nesą 
ko, kad bitės padvėsė ar išdvėsė, bet sako 
bitės mirė arba išmirė. Bičių medų naudo
jo ne tik kaip kokį skanumyną cukraus 
vietoje, bet taip pat kaip vaistą. Stipriai 
juo nusaldytą arbatą gėrė plaučių uždegi
mo gydymui, nudegusias vietas tepdavo 
grynu medum. Rožę gydant medus būda
vo naudojamas grynas arba sumaišytas su 
kitomis medžiagomis. Gerklę gydant, bū
davo geriamas medus ir juo tepama iš 
lauko. Sutinusias, nušalusias ar nupliky
tas vietas juo gydydavo. Sunku man šian
dieną ir nupasakoti, nes tokių ir kitokių 
receptų buvo begalės nuo trūkio ir drugio. 
Žinoma, medus tdig atvejais būdavo mai
šomas su kitomis vaistinėmis žolėmis. Kar 
tais naudodavo jį tokiems reikalams, kur, 
mano supratimu, medus nieko nepadeda. 
Lietuvių Enciklopedijoje sakoma, kad me
daus duodavo lenktynių arkliams, idant 
būtų ištvermingesni ir laimėtų lenktynes.

Be to, iš medaus darydavo gėrimą, mi
dum vadinamą, kuris turi malonų skonį. 
Juo vaišindavo svečius, ir ligoniams duo
davo širdžiai ir kraujui stiprinti.

Anglas M. Brook savo straipsnyje „Me
dus — stebuklingas vaistas" rašo, kad me
dus yra senas stebuklingas vaistas. Jis tu
ri vitaminų ir mineralų, kurie reikalingi 
sveikatai palaikyti, gydo sužeidimus, nu
deginimus, užmuša bakterijas.

Moteriškė susižeidė ranką — sunkiai 
sužalojo dviejų pirštų odą. Vyras atsimi
nė senelio patarimą, aptepė žaizdą medu
mi ir aprišo. Kitą dieną perrišant paste
bėta, kad žaizda laikosi švari, ir po trijų 
dienų užsitraukė nauja oda. Tai pastebė
jęs, dr. M.Bulman pradėjęs naudoti medų 
Norfolko ir Norwicho ligoninėse pagrindi
nėms operacijoms. Jis nejaudina, vaistin
gas, pigus, lengvai naudojamas, sterilizuo
jantis vaistas.

Amerikos bakteriologas dr. W.G. Sa
ckett sako, kad į medų įdėtosios šiltinės 
bacilos išsilaiko tik 48 valandas, dezinte- 
,rijos — 10 valandų. Kitų ligų, kaip perito- 
ničio ar pleuričio, tik kelias dienas.

Vienas daktaras Vermonite, studijavęs 
žmonių gydymo metodus, rekomenduoja 
naudoti medų nuo nemigos, mėšlungio, 
šlapimo ligų ir nudegimo. Nuo drugio 
gelbsti korių kramtymas. Kasdien du ar
batiniai šaukštukai medaus, sumaišyti su 
tokiu pat kiekiu obuolių rūgšties, padeda 
sulaukti ilgo amžiaus.

M. Brok dar primena, kad prieš 2000 
metų medų, kaip raktą į gyvenimą, reko-

NĖRA TINKAMO STIKLO

Monrealio Pasaulinėj parodoj bus ir 
Lietuvos vitražistų kūrinių. K. Morkūnas 
rengia vitražą vardu „Himnas darbui“, o 
A. Garbauskas su A. Stoškum — „Tėvy
nę“. Šis pastarasis kūrinys būsiąs apie 
penkių tonų svorio. Vitražai gaminami iš 
storo stiklo (iki 25 cm), labai sudėtingos 
metalo konstrukcijos, stiprios rišamos me
džiagos. Tie kūriniai tačiau puoš ne Lie
tuvos, o „didžiosios tėvynės“ paviljoną.

Algimantas Stoškus (vienas iš „Tėvy
nės“ autorių) sako, kad „Lietuvos vitražis 
tų kūriniai gana ryškiai išsiskiria iš kitų 
tarybinių ir užsienio dailininkų šios rūšies 
darbų... Mūsų vitražas, man rodos, savo 
dvasia (jei taip galima pasakyti) yra na
cionalinio (t.y. tautinio. E.) charakterio. 
Mes pirmieji šalyje (t.y. Rusijos imperi
joj. E.) pradėjome kurti storo stiklo vit
ražus, ir kitų įtaka mūsų darbuose, ma
tyt, sunku įžiūrėti“. (Tačiau pastebi, kad 
jie kiek žvilgterėję į čekus. Čekai, kaip 
žinoma, turi daugiau progų savo ruožtu 
žvilgterėti toliau).

Stoškus sako: „Mums buvo pareikšta 
pastabų dėl tam tikro spalvinių atspalvių 
ribotumo, spalvinės įtampos neatitikimo 
temai. Teisingos pastabos. Bet ką padary
ti, jeigu mes šiuo metu pagaminame tik 
nedaugelio spalvinių niuansų stiklą... Res
publikoje iki šiol dar nėra galimybių virti 
spalvotą stiklą, kuris būtinas mūsų dar
bams. Tur būt, niekam ir į galvą neateina, 
su kokiu vargu mums pavyksta įgyvendin
ti savo sumanymus“.

Iš tikrųjų pasirodo, kad tiems darbams 
būtino stiklo išsivirti galimybių nėra ne 
tik „respublikoj“, bet ir „šaly“, tai yra, 
Rusijoj. Šis pasiguodimas dėstomas lap
kričio 12 d. Literatūroj ir Mene, jau po to, 
kai V. Vizgirda Vilniuje buvo parodęs, ką 
bei kokiomis priemonėmis daro lietuviai 
vitražistai Amerikoje. (ELTA) 

mendavo graikų matematikas Pitagoras. 
Bet dar prieš jį buvo pastebėta, kad me
dus yra sveikatingas. Net graikų legenda 
sako, kad dievas Dzeusas medų naudojęs. 
Indijoj tėvas gimusiam vaikui duoda me
daus, kad jis gyventų sveikas ir sulauktų 
šimto metų.

Grožiui palaikyti taip pat vartojamas 
medus. Pamidorų sunka su žaliomis mor
komis ir medum esąs natūralus metodas, 
naudojamas grožio klinikose.

Vien tik bitės moka medų gaminti, bet 
žmogus moderniais savo prietaisais — vi
sokiais purkštuvais, ypač soduose, labai 
greitai užmuša jas.

Lietuviai iš seno žinojo, kad iš anksto 
galima numatyti, kada bitės spies. Saky
davo, kad motinėlė verkia tris dienas 
prieš spietimą, šitai žinojo ir ne bitinin
kai, bet, man lankant bitininkų kursus, 
mokytojas irgi aiškino. Seniau nebuvo tad 
žinoma. Magnetofonas padėjo susekti tą 
paslaptį. 1927 m. N. bitininkas įrašė tai 
juostelėm

Aš neiškentęs mokytojui pasakiau, kad 
jau mano senelio senelis'tai žinojo. Moky
tojas nustebo ir sako: „Aš nesu niekur ra
dęs“.

Kartą, kalbėdamas su pažįstamu dakta
ru, paklausiau, kaip jis žiūri į rožių ligas 
ir į medų, kaipo vaistą.

„Rožes mes plauname, kitokios išeities 
nėra. Medaus nepripažįstu už vaistą“.

Taigi šitaip daktarai žiūrėjo į rožės li
gas ir į medų, bet ar kas laboratoriškai 
ištyrė, nuodugniai išstudijavo?

Gyvendamas Lietuvoje, negaminau mi
daus, nors teko gana daug girdėti apie mi
dų, ypač pasakose. Vis galvojau sutikti 
žmogų, kuris midų gamina, bet nesutikau. 
Agr. J. Krikščiūno knygoje apie bites bu
vo midaus gaminimo keli receptai, bet ne
prisirengiau pasinaudoti. Dabar gaminu 
net kelių rūšių.

Anglai taip pat daro midų, jo ir vardas 
tas pats — „mead“. Kaip tas mūsų midus 
pateko į Angliją — nėra žinoma. Mano pa 
klaustas midaus žinovas negalėjo atsaky
ti, tik nurodė, kad vardas gautas iš Euro
pos.

Pasiknisęs žodynuoe, suradau, kad mū
sų kaimynai vokiečiai midų vadina „Met", 
o ne Homigwein, olandai „Mede“. Čia aiš
kiai matyt, kad angliškas „mead“ yra mū
sų lietuvių žodis midus.

J. šateikis

NEDĖKINGAS IŠRADIMAS
Robertas Vatsonas-Vatas yra gerai žino

mas mokslininkas ir išradėjas. Antrojo pa
saulinio karo pradžioje jis kūrė anglų ra
diolokacijos sistemą. Prieš kurį laiką moks 
lininkui teko lankytis San Francisko mies
te (JAV), čia Vatas buvo nubaustas už 
greitą važiavimą automobiliu. Greičio limi 
to peržengimą policija nustatė specialiu ra 
diolokaciniu įrengimu. Pastarosios aplinky 
bės paveiktas, mokslininkas parašė gana 
liūdno turinio eilėraštį. Jame sakoma, kad 
gaila Roberto Vatsono-Vato, kuriam teko 
už savo naują, kompaktišką ir galingą ra
darą apmokėti pabaudą policijai.

ŠEŠI LAIVAI FIORDO DUGNE
Jau nuo senovės Danijoje buvo žinoma 

legenda, pagal kurią karalienės Margari
tos laivas, nuskendęs XIV amž. pabaigoje 
Roskilo fiorde netoli Zelando salos, dar te- 
begulįs ir dabar fiordo dugne.

Neseniai archeologai čia pradėjo tyrinėji 
mus. Vietoj legendarinio karalienės laivo 
jie iškėlė į paviršių šešis vikingų laivus, 
nuskendusius IX - XI amž.

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,

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 49(941). 1966. XII. 13

Europos lietuviu kruniku

LONDONAS NOTTINQHAMAS
PAVYZDINGA T. FONDO RĖMĖJA

TFA D. Britanijoje dėkoja Vandai Gal- 
buogytei už prisiųstą 5 sv. auką.

V. Galbuogytė prašo paskelbti jos pa
dėką, kurioje sakoma: „DBLS Mancheste- 
rio skyriaus valdybos atsiųstą mano kon
certo „likutį-pelną“ penkis svarus skiriu 
Tautos Fondui. Esu dėkinga skyriaus val
dybai už pinigus ir koncerto surengimą“.

DBLS KAKLARAIŠČIAI
Kaklaraiščių pareikalavimas buvo toks 

didelis, kad prieš šventes teko užsakyti iš 
fabriko papildomą kiekį. Dabar jie jau yra 
gauti Lietuvių Namuose.

Kaklaraiščius galima užsisakyti ir paš
tu: prisiuntus 15 šil. ir nurodžius spalvą 
(tamsiai mėlyna ar vyšninė spalva), jie 
bus išsiųsti nurodytu adresu.

Užsakymus siųsti DBLS Valdybai, 1 
Ladbroke Gardens, London, W.ll.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Lietuvių Namuose Londono Liet. Moterų 

„Dainavos“ Sambūris ruošia Naujųjų Me
tų sutikimą.

Pradžia 8 vai. vakaro. Įėjimas 5 šil.
Veiks bufetas ir kt.

BRADFORDAS
SUSIRINKIMAS

Gruodžio 17 d., 6 vai., Bradfordo Lietu
vių Vyties Klubo salėje šaukiamas DBLS 
Bradfordo skyriaus narių, o ir tų, kurie no
rėtų būti DBLS nariais, susirinkimas.

Prašome visus suinteresuotus lietuvius, 
ypač jaunimą, susirinkime dalyvauti, nes 
čia bus svarstomi visus lietuvius liečian- 
tieji klausimai.

DBLS Bradfordo Sk. Sekretorius

AUKA SKAUTŲ SPAUDAI
EI. ir Vik. Ignaičiai vietoj kalėdinių svei

kinimų „Budėkime“ leidimo reikalams pa
aukojo 3 svarus.

ŠVENČIŲ PROGRAMA
Kalėdos

Kaip paprastai, švenčių laikotarpiui — 
gruodžio 24, 25, 26 ir 31 d.d. — teismas pra
ilgino baro veiklos laiką ligi 11 vai. nak
ties.

Jeigu Klubo Valdybai pavyks, Kūčių va
karą bus stengiamasi suruošti bendros Kū
čios klubo nariams su jų šeimomis. Apie 
tai bus pranešta vėliau.

Kaip paprastai, Kalėdų švenčių metu — 
Kūčių vakarą, pirmąją ir antrąją Kalėdų 
dieną — klube apsilankę nariai su savo 
svečiais kiekvienas gauna Valdybos dova
nų — gėralų už 2/9.

Abi Kalėdų dienas Klubo patalpose bus 
muzika norintiems pasišokti, o antrąją 
Kalėdų dieną — jaunimui graži eglutė.
Naujųjų Metų išvakarės

Naujųjų Metų išvakarėse Klubo patalpo 
se gros gera muzika, stengiamasi gauti ge
ras orkestras.

Apie 8 vai. vakaro „Sūkurys“ ir „Atžaly
nas" pasirodys su nauja programa — dai
nom, tautiniais šokiais, eilėraščiais ir t.t.

Naujųjų Metų tostas — apie 11 vai. nak
tį-

Klubo nariai bei jų šeimos su savo sve
čiais maloniai kviečiami švenčių metu Klu
be apsilankyti.

Bradfordo Liet. Vyties Klubo Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

DBLS ORGANIZACIJOMS IR VISAI 
MIELAJAI VISUOMENEI

Ryšium su Anglijos Rajono skautiškojo 
gyvenimo veiklos dvidešimtmečio minėji
mu 1967 metais, pranešame, kad kovo 5 d., 
sekmadienį, Nottinghame įvyksta Rajono 
skautų iškilminga sueiga.

Balandžio 22 d., šeštadienį, Manchestery 
įvyksta Rajono skautiškoji šventė.

Apie tų Rajono skautiškų subuvimų ei
gą artimoje ateityje paskelbsime smulkes
nių žinių — tikslesnį laiką ir vietą.

Rajono Vadija

GGGGGGGGGGGGGGG
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,

IR RUDENI, 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
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tol. ACO 4374

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

Manchester.

?GGGGGGGGGGGGGG

DIDŽIOSIOSE ŠVENTĖSE
Liet. Jaunimo židinyje pamaldos bus Kū 

čių vidurnaktyje, Kalėdų Id., 11 vai., Ka
lėdų II d., 11 vai. Naujų Metų dieną — sek
madienį 11 vai., o Trijų Karalių šventėje, 
sausio 6 d., penktadienį, 8 vai. vakare. Baž
nyčia tą dieną šv. Mišias išklausyti įpa
reigoja.

KŪČIOS
LAS Nottinghamo Skyriaus Valdyba gruo 

džio 24 d., 7.30 vai. p.p., savo Klubo pa
talpose ruošia katalikiškas Kūčias.

Dalyvaujantieji sumoka po 1 svarą. Pen
sininkai nemoka.

Skyriaus Valdyba

KALĖDINĖ PARAMA
Švenčių proga lietuviškos kolonijos at

kreipė dėmesį į Liet. Jaunimo Židinio rei
kalus. Žinodami, kad židiniečiai iki šiol 
neturėjo susisiekimo mašinos, nutarė jos 
įsigijimą paremti. Kadangi židinio kunigai 
aptarnauja dar eilę kolonijų, kadangi čia 
yra D. Britanijos Liet. Sielovados centras, 
redaguojamas ir leidžiamas Šaltinis, todėl 
susisiekimo priemonės reikalingumas nuo
lat didėjo. Organizuotos paramos mintis 
kilo Stoke-on-Trent lietuvių tarpe. Pirmie
ji pagelbėjo Coventry lietuviai, kurie rin
kėjui VI. Mineikiui sudėjo 62 sv. 1 šil. Bir- 
minghamo tautiečiai per A. Kietavičių įtei
kė 38 sv. 12 šil. 6 penus. Kalėdų Senelis ke 
liauja Židinio link dar per kitas kolonijas. 
Židinio vadovybė visiems širdingai dėkoja 
ir Kalėdose už talkininkus atnašaus šv. Mi
šias.

KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS
Gruodžio 26 d., Kalėdų antrąją dieną, 7 

vai. vak., Ukrainiečių Klubo salėj (31 Ben- 
dick Rd.) rengiami šokiai. Bus gera mu
zika, veiks baras iki 11.30 vai., ir šokiai tę
sis iki 12 vai.

Kviečiame atsilankyti senus ir jaunus.
DBLS Skyriaus Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d., 8 vai. p.p., Ukrainiečių 

Klubo salėje (31 Bendidk Rd.) rengiamos 
senųjų metų užbaigtuvės ir naujųjų sutik
tuvės. Bus gera muzika. Baras veiks iki 
11.30 vai., šokiai iki 12 vai.

Kviečiame atsilankyti visus ir drauge 
palydėti senuosius ir sutikti naujuosius 
metus.

DBLS Skyriaus Valdyba
NAUJI UŽSIMOJIMAI

Jaunimo Židinyje padaugėjus berniukų 
skaičiui, atvykus trečiam kunigui, darosi 
ankšta. Todėl Židinio vadovybė, baigiant 
Liet. Jaunimo Metus, nori savo buveinę ir 
darbus praplėsti. Jau surado arti priedui* 
naują namą su dideliu žemės gabalu, gavo 
bažnytinės vyresnybės leidimą, bet lėšomis 
Židinys pats turi pasirūpinti. O lėšų stoka 
yra didžiausia kliūtis. Tačiau Židinys pasi
tiki Dievo ir gerų žmonių pagalba. Toji dvi 
guba parama iki šiol buvo gyvai juntama.

Kaip tyčia, šalia nužiūrėtos naujos vie
tos tuojau atsirado parduodamas ir greti
mas namas su dailiu sodu. Sujungta žemė 
ir namai lietuviškam reikalui būtų tikra 
palaima. Jaunimo Židinys labai kviečia tau 
tiečius prie užsimojimų įvykdymo prisidėti 
auka arba beprocentine paskola.

Kreiptis: kun. S. Matulis, MIC, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham.

VAIKŲ EGLUTĖ
Šiuo pranešama tėvų žiniai, kad Not

tinghamo vaikučiam antrąją Kalėdų dieną, 
gruodžio 26, 4 vai. p.p., Ukrainiečių klubo 
patalpose, bus rengiama eglutė.

Tėvai prašomi registruoti vaikus iki 14 
metų amžiaus iki gruodžio 15 d. pas E. 
Zaveckienę, H. Gasperą ar K. Bivainį.

Vaikų, kurie lanko sekmadieninę mo
kyklą, registruoti nereikia. Jie šiuo metu 
jau rengiasi Kalėdų Senelio programai.

Atskiri kvietimai tėvams nebus siuntinė
jami.

Skyriaus Valdyba

VISIŠKAM NAŠLAIČIUI
Kalėdų proga Jaun. Židinio auklėtiniui 

visiškam našlaičiui Petrui Viržintui iš Sko 
tijos Z.J. Jonkaičiai atsiuntė 2 sv. ir V. Apa 
navičius iš Nottinghamo 2 sv.

Liet, skautų rajonas irgi ruošia jam do
vaną.

LEIQH
DBLS Leigh skyrius rengia vaikams Ka 

ledų eglutę, kuri įvyks gruodžio 17 d., pra
džia 4.30 vai. p.p., White Horse Hotel, Rail
way Rd., Leigh.

Dosnios šeimininkės vaikučius pavaišins 
arbatėle bei užkandžiais, o Kalėdų senelis 
mažuosius apdalys dovanėlėmis. Be to, 
numatoma pravesti loteriją.

Suaugusiems veiks bufetas, ir bus gali
ma gauti užkandžių.

Malonius tėvelius prašome vaikučius už 
registruoti pas rengėjus. Visų apylinkių 
lietuvius prašome kuo gausiau dalyvauti 
vaikų eglutės parengime.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — gruodžio 18 d., 11 vai., 
Liet. Jaunimo Židinyje.

LEICESTER — gruodžio 18 d., 12 vai., 
Švč. Širdies bažnyčioje.

BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai.
BRADFORD — sausio 1 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 8 d., 1 v.p.p.
BRADFORD — sausio 15 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — Jaunimo Židinyje Kū

čių vidurnaktį, Kalėdų I d., 11 vai., Ka
lėdų H d., 11 vai., ir Naujuose Metuose 
11 vai.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų Id., 11 v., 
St. John's Square. Kitos dvejos Mišios 
9.30-10.30 vai. Po to išpažintys.

COVENTRY — Kūčių vakare prieš bend
ras Kūčias lenkų salėje ir Kalėdų I d., 
12.45 vai., šv. Elzbietos bažnyčioje.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 vai., 
Tunstall, Švč. Širdies bažnyčioje.

MANCHESTERIS
ŠOKIŲ VAKARAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba gruodžio 26 d. (Kalėdų antrąją 
dieną) savo patalpose rengia šokių vaka
rą. Gros gera kapela.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Prašome gausiai atsilankyti.

Klubo Valdyba
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba gruodžio 18 d., 4 vai. p.p. (sekma
dienį), savo patalpose šaukia visuotinį me 
tinį narių susirinkimą. Sprendžiamą balsą 
turi tik apsimokėję nario mokestį.

Prašome narius dalyvauti.
Klubo Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovės 

Manchesterio skyrius gruodžio 31 d. Man 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose rengia Naujųjų Metii sutikimą.

Bus platinamos kepuraitės ir kitkas. 
Bus šokiai. Gros gera kapela. Bufetą." 
veiks iki 2 vai. nakties.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Prašome gausiai dalyvauti.

„Ramovės“ Sekretorius
NAUJAS KUN. A. PUTCĖS ADRESAS
Kun. A. Putcės adresas dabar yra šitoks: 

42 Delaunays Rd., Crumpsail, Manches
ter 8.

Telefonas: 061 - 7406402.

VAIKŲ EGLUTĖ
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko 

mitetas 1967 m. sausio 7 d., šeštadienį, 5 
vai. vakare, Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose rengia Vaikų Eglutę, 
kurios metu Kalėdų Senelis apdalys vaiku
čius dovanėlėmis. Programą prie eglutės 
atliks skautai. Po eglutės vaikai bus pavai
šinti arbatėle.

Kviečiami tėveliai su vaikučiais į Eglu
tę atsilankyti.

Rengėjai

WOLVERHAMPTONAS
GRAŽI TRADICIJA

Jau susidarė tradicija, kad vietos tautie
čiai čia pasirūpina Kalėdų I d. turėti lie
tuviškas pamaldas. Šiemet jas 11 vai. at
laikys naujas kun. Jonas Vilutis, MIC, iš 
Liet. Jaunimo Židinio Nottinghame.

STOKE-ON-TRENT
NAUJAS KUNIGAS

Kalėdų H d., 12 vai., Tunstall lietuviai 
turės lietuviškas pamaldas. Tautiečiai su 
įdomumu laukia naujo kapeliono kun. Jo
no Vilučio, MIC, kuris, iš Čikagos atvykęs, 
darbuojasi Liet. Jaunimo Židinyje Notting
hame.

KETVIRTASIS
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESAS
Ketvirtasis Pietų Amerikos Lietuvių 

Kongresas įvyks 1967 m. vasario 2 - 6 d. 
Buenos Aires mieste. Jo metu įvyks Jauni 
mo metų užbaigimas, kuris bus viso Ame
rikos kontinento jaunimo subūrimas.

Jaunimo Metų užbaigimas prasidės su 
studijų savaite ir baigsis po IV PAL Kon
greso.

Jaunimo Studijų Savaitė įvyks 1967 m. 
sausio 27, 28, 29, 30, 31 ir vasario 1 ir 2 
dienomis Villa Elisa, Tėvų Marijonų va
sarvietėje, netoli La Platos miesto. Jau
nimo Savaitės progamoje numatyta tęs
ti Čikagoje nebaigtas temas ir jas paskui 
perteikti IV PAL Kongreso metu Jaunimo 
studijų tarpe.

Kongrese numatomos išnagrinėti šios 
temos:

1. Lietuvybės išlaikymas išeivijoje: šei
mose, liet, mokyklose, klubuose, meno an
sambliuose, ir susirinkimuose.

2. Lietuvos dabartinė padėtis ir jos atei
tis bei mūsų santykiai su lietuviais Tėvy
nėje bei tarp savęs visame plačiame pa
saulyje.

SUSITIKIMAI VOKIETIJOJ
Pranešimas apie Lietuvių Jaunimo M. Komiteto susirinkimą Huettenfelde 

ir jaunimo suvažiavimą Heidelberge
Lapkričio 19 d. naujuose Vasario 16. 

Gimnazijos rūmuose įvyko 6-tasis Vokie
tijos Lietuvių Jaunimo Metų Komiteto po 
sėdįs, kuriame dalyvavo visų Vokietijoje 
veikiančių lietuvių organizacijų atsto
vai. Mok. Skėrys davė išsamų pranešimą 
dėl kelionių į Jaunimo Kongresą finansa
vimo. Per VLJMK į Jaunimo Kongresą 
iš Vokietijos vyko 13 asmenų. Be to 4 as
menys vyko savo ar Amerikos jaunimo 
organizacijų lėšomis. Tad iš viso Vokieti
jos lietuviškąjį jaunimą Amerikoje re
prezentavo 17 asmenų. Kelionės išlaidoms 
buvo prisiųsta 3000 dolerių, Vokietijoje 
mok. Skėrio iniciatyva surinkta per 3700 
DM, neolituanai ir tautininkai bei jūrų 
skautų korp! Gintaras apmokėjo kelionę 
dviems asmenims. Išlaidoms patikrinti su 
daryta komisija: E. Simonaitis, A. Verše
lis ir G. Bauras.

VLJMK pirm. kun. V. Damijonaitis da
rė pranešimą apie Dainavos stovyklos ir 
kongreso eigą ir Vokietijos lietuvių jau
nuolių pasirodymą JAV.

Chicagoje buvę kalbama, kad atstovai 
iš Vokietijos — lietuviškiausi. Tačiau iš 
tikro lietuviškasis Vokietijos jaunimas, 
kuris geriau ir mieliau kalbasi tarp savęs 
lietuviškai, Amerikos lietuvių tarpe pali
ko tautiškai susipratusių jaunuolių įspūdį. 
Vyr. skautininke O. Zailskienė, štai, as
meniškame laiške šitaip rašė apie lietu
viškąjį jaunimą iš Vokietijos:

„Vokietijos delegacija jaunimo kongre
se buvo pati lietuviškiausia. Garbė ir pa
dėka priklauso Jums visoms ir visiems, 
kurie sugebėjote taip savo jaunimą nuteik 
ti ir į jų jaunas širdis įskiepyti tėvynės 
meilę ir lietuvių kalbos prasmingumą“.

Šie sakiniai visai aiškiai iškelia Vasa
rio 16 Gimnazijos reikšmę ir prasmę tarp 
Europos lietuvių. Kol ji egzistuos, tol tu
rėsime kultūrinį centrą, iš kurio kils jau
nos jėgos, išaugintos tėvynės meilės bei 
kalbos meilės dvasioje.

Beposėdžiaujant iškilo klausimas, ką da 
ryti su VLJMK. Artimas jaunimo ryšys 
tarp savęs ir su Krašto Valdyba yra jau 
vien tik finansiniais sumetimais reikalin
gas, be to, ir dėl to, kad nesusidarytų idė
jinė generacijų praraja. Vokietijoje turi
me visą eilę baigusių Vasario 16 Gimna
ziją abiturientų ir studentų, ir paskuti
niuoju laiku padidėjo skaičius akademikų, 
kurie baigė universitetus. Būtų labai gai
la, jeigu tie asmenys neįsijungtų į lietu
vių kultūrinę ir politinę veiklą.

Po posėdžio Heidelberge susirinko apie 
60 asmenų (dalis jaunimo kongreso daly
vių), kur Vytautas Brazaitis su Heidel
bergo studentais organizavo informacinį 
vakarą apie jaunimo kongresą. Buvo ro
domos filmos ir skaidrės apie kongresą 
id kelionę į JAV. Filmą ir pranešimai su
traukė ne tik studentus ir kitokį jaunimą, 
bet ir keletą Amerikos lietuvių. Džiugu bu 
vo čia susitikti su Šveicarijos atstovu kon 
grėsė Gegecku.

Suvažiavimą čia atidarė Vytautas Bra
zaitis. Pranešimus darė kun. V. Damijo
naitis ir mok. F. Skėrys. Po pranešimų 
ir oficialiosios dalies, žiūrėdami filmų, 
turėjome progos vėl mintimis grįžti į tą 
mums tokį malonų ir įspūdingą susibūri
mą Amerikoje, ypač Dainavoje. Prisimi
nėm Amerikos lietuvių nuoširdų vaišin
gumą visuose miestuose: New Yorke, Clev 
landė, Bostone, Čikagoje ir kitur, kur tik 
atvykome, nes visur buvome mielai pri
imti ir globojami.

Čia dar turiu asmeniškai padėkoti jūrų 
skautams L. Knopfmileriui ir korp! Gin
taro pirmininkui V. Šimaičiui ir kitiems 
korporacijos nariams, kad mane įgalino 
dalyvauti kongrese, ir už malonų priėmi
mą ir globojimą Čikagoje. Mums ta kelio
nė buvo įmanoma tik Amerikos lietuvių 
paramos ir gerų norų dėka.

Dažnai keliamas kongreso vertės ir nau 
dos klausimas. Palikdamas nuošaliai kon
krečiai nuveiktus darbus ir kongreso už
sibrėžtuosius tikslus, norėčiau iškelti įs
pūdinguosius kongreso momentus, kuriuos 
vienas mano kolega šitaip aptarė: „Mes 
gavome vėl pasitikėjimo savąja tauta". 
Juk tik tie, kurie gyvena didesnėse lietu
vių kolonijose, gali dalyvauti susirinki
muose ar dainų šventėse, kur suplaukia 
daug tūkstančių lietuvių iš karto. Aps
kritai kalbanlt, reikėtų pasakyti: „Jeigu 
mes norime —- mes galime!“

PRANCŪZIJA
KAVALIAUSKŲ ŠEIMA

Prancūzijos Nordo srityje gyvenąs Vid
mantas Kavaliauskas yra vedęs prancū
zaitę Jeauneitte Mayeux, kuri labai atjau
čia lietuviškus reikalus. Jie susilaukė duk
relės Cathy.

(Kavaljlauskb sūnus Algimantas lanko 
gimnaziją, be to, yra geras sportininkas.

K. Jonaitis

G. BAURAS, Heidelbergas, Vokietija

Po filmų ir diskusijų sekė Lietuviškos 
dainos ir šokiai. Tik ten, kur skamba ža
vi lietuviška daina, tik ten, kur jaunimo 
širdys plaka savo tėvynei — tik ten aš 
jaučiuosi namie!

Mes visi tikimės, kad tokių susirinkimų 
bus daugiau.

SUSITIKIMAI KOELNE

Naujai atsikūrusi Bonnos-Koelno lietu
vių apylinkė parodė savo veržlumą tauti
nėje veikloje ir pajėgumą dirbti. Prieš ke
lerius metus čia buvo paskutinis Vasario 
16-tosios mnėjimas. Po to viskas užšalo 
keleriems metams. Mintis kilo viską at
statyti jau pernai. Susidarė daug sunku
mų. Naujai apylinkės valdybai teko daug 
darbo įdėti, kol buvo surasti lietuviai, iš
simėtę po plačią apylinkę. Buvo numatyta 
birželio mėnesį sušaukti steigiamąjį susi
rinkimą. Dėl techninių kliūčių tai įvyko 
tik 1966 m. liepos 11 d. Pradėjome susi
rinkimą vos dešimties narių. Šiandien tu
rime jau 24 šeimas tikraisiais apylinkės 
nariais ir 10 šeimų nuošaliai stovinčių, 
arba popieriuje.

Lapkričio 26 d. minėjome Lietuvos ka
riuomenės dieną. Jame dalyvavo apie 30 
lietuvių, nors tikėjomės apie 20. Tėvas 
Bernatonis atlaikė pamaldas, ir pasimels
ta už žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir ne
priklausomybės.

Po pamaldų apyl. pirm. K. Dikšaitis 
atidarė minėjimą. Po to iš juostelės pagro 
tos apeigos iš neprik. Lietuvos Kauno Ka
ro muziejaus aikštelės vėliavos nuleidimo 
iškilmių ir Tautos himnas.

Apylinks sekretorė E. Tažytė (slavisti
kos studentė Bonos universitete) paskai
tė referatą „Lietuvos karys šimtmečių bė
gyje“. Po to aštuonmetė lietuvaitė pasakė 
eilėraštuką ir solistė Simaniūkštytė-Panse 
padainavo liaudies dainų.

Po pertraukėlės rodytos skaidrės — Vil
nius, Trakų pilis, Aukštaitijos gamta.

Meninei programai pasibaigus, aptarti 
apylinkės reikalai. Valdyba įpareigota su
ruošti Vasario 16-tos minėjimą Koelne vi
sai šiaurės Vestfalijos sričiai ir gretimiem 
Vokietijos kraštams.

Veikė Mozūrų suruoštas bufetas ir iš 
juostelių muzika bei šokiai.

Nors patalpos buvo šaltos, bet lietuviai 
jautėsi, kaip viena šeima. Mečys

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 
Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kunifcrtaitė, 5 Koeln-Kalk, 
Dieselstr. 40/26.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto 
perlaida (Zahlkarte) į Postscheckamt 
Koeln, Konto Nr. 186994.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI 
— KREIPKIS Į

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2, LADBROKE GARDENS, 

LONDON. W.ll.

LIET. SODYBA
— Kodėl nesusitikti per Kalėdas Sody

boje? Jaukiame bare prie malkų židinio 
smagiai praleisite laiką ir atsikvėpsite. 
Puiki proga parodyti Sodybą draugams ki
tataučiams. Tad iki pasimatymo per šven
tes!

— N. Metų išvakarėse Sodybos Klubo 
nariai ruošia šeimynišką N. Metų sutiki
mą. Kam patogu — maloniai kviečiami da
lyvauti.
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