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LIETUVA IRGI LAUKIA
Savo pareiškime, padarytame Visuotinės 

Žmogaus Teisių Deklaracijos paskelbimo 
20 metų sukakties proga, Tamsta esi kvie
tęs tarptautinę bendruomenę veiksmingai 
vykdyti tos Deklaracijos nuostatus. Aš 
sveikinu Tamstą, iškėlusį tokiu būdu rei
kalą ginti vieną esmingiausių civilizacijos 
elementų.

Tamstos pareiškime, be to, sakoma, kad 
Deklaracija yra padėjusi pagilinti žmo
gaus teisių ir pagrindinių laisvių respekta- 
vimą visame pasaulyje. Aš leidžiu sau at
kreipti Tamstos dėmesį į tai, kad šitaip tei
giamai apibūdinta eiga vis dėlto iš tikrų
jų yra labai aprėžta, nes susiduria su ne
įveikiamomis kliūtimis Centro ir Rytų Eu
ropoje.

šios kliūtys kyla iš vieno Jungtinių Tau
tų nario, Sovietų Sąjungos, santvarkos bei 
politikos. Sovietų Sąjunga ne tik nesirūpi-
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seime susirūpinimo sukėlė prel J. Balkūno, 
Tautos Fondo ir Jungtinio Finansų Komi
teto pirmininko, pranešimas, kuris tik TF 
atstovybės Kanadoje pirm. S. Banelio pra
nešimu buvo papildytas paguodžiančiais 
duomenimis. Tautos Fondas šiais Lietuvos 
Laisvės Kovos Metais nesusilaukė iš 
Jungt. Amerikos Valstybių lietuvių visuo
menės atitinkamai padidintos paramos, o 
visų veiksnių sutartas ir Jungtiniam Fi
nansų Komitetui pavestas uždavinys — 
sutelkti specialų 100.000 dolerių fondą 
ypatingajai 1968 m. darbų programai at
likti — nepavyko įvykdyti: ligi šio meto 
sutelkta tik 23.000 dolerių. To akivaizdoje 
ir primindamas, kad Tautos Fondui pirmi
ninkauja jau beveik 12 metų, prel. Balkū- 
nas pareiškė, kad jau esąs įteikęs Vlikui

Septynios DIENOS
Kelionė į mėnulį

Gruodžio 21 d. rytą (Amerikos laiku, o 
tuoj popiet Europos laiku) paleisti Apollo 
8 erdvės laivu, JAV astronautai Borma
nas, Lovellis ir Andersas, apskrieję žemę, 
pasuko ilgesnei kelionei į mėnulį. Sėkmin
gai jį pasiekę ir 10 kartų apskridę, pasuko 
atgal į žemę ir nusileido į Ramiojo vande
nyno vidurį gruodžio 27 d. (Amerikos lai
ku — prieš vidudienį, Ramiojo vandenyno 
laiku — prieš saulės tekėjimą, Europos lai
ku — vakare), nugalėję daugybę kliūčių ir 
pavojų sudegti, sušalti ir niekada nebe
grįžti.

Mirė John Steinbeck
Gruodžio 1 d. mirė amerikiečių rašyto

jas Johnas Steinbeckas, Nobelio premijos 
laureatas. Jis buvo 66 m. amžiaus.

Keletas jo knygų yra išversta į lietuvių 
kalbą (užsienyje „ Tarp pelių ir vyrų“).

Italijos vyriausybė
Po ilgesnių derybų krikščionių demokra

tų atstovas Rumoras suorganizavo naują 
koalicinę Italijos vyriausybę, kurią sudaro 
trys partijos: krikščionys demokratai, so
cialistai ir respublikonai.

Užsienių reikalų ministeris — socialistas 
Nennis.

Nepasisekimas plėšiniuose
Kazachstano žurnalas ,Prostor“ rašo, kad 

Chruščiovo plėšinius vidurinėje Azijoje ly
di nepasisekimai. Didelės audros užneša 
smėliu dirvas, žmonės serga ir gyvuliai, 
mašinos eina niekais.

Daug žmonių bėga nusivylę.

Atgal į gamtą
Kinijos diktatorius Mao Tse-tungas pa

skelbė, kad studentai ir miestiečiai turi 
važiuoti dirbti į kaimą ir pasiduoti kai
miečiams perauklėti.

Paleista Pueblo įgula
Po ilgų pasitarimų šiaurės Korėja palei

do jos prieš 11 mėnesių pagrobtojo ameri
kiečių žvalgybinio laivo Pueblo 82 įgulos 
narius, paskutinę savaitę dar žiauriau kan
kintus.

Popiežiaus kalėdinė kalba
Kalėdinėje kalboje popiežius pareiškė, 

kad žmonija niekada nebuvo taip susirūpi
nusi ne dangaus karalyste, bet žemės, kaip 
dabar.

Visos viltys dedamos ne į Kristų, bet į 
pažangą ir pasikeitimus.

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
RAŠTAS JUNGTINIŲ TAUTU 

GENERALINIAM SEKRETORIUI

na gilinti žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių respektavimo, bet jas pastoviai ir 
įžūliai pažeidžia tiek savo teritorijoje, tiek 
jos neteisėtai okupuotuose ar šiaip užval- 
d/Tuose kraštuose.

Vienas ryškiausių tam įrodymų yra Lie
tuvos padėtis. Sovietų Sąjungai užpuolus 
ir okupavus Lietuvą, lietuvių tautai yra 
atimtos visos laisvės, jos tautinė indivi
dualybė yra rusinimo grėsmėje, jos religi
niai jausmai pažeidžiami pastoviu Bažny
čios persekiojimu, kraštas alinamas Mask
vos vykdomo ekonominio išnaudojimo.

Prieš keturius mėnesius, Sovietų Sąjun
gai įsiveržus į Čekoslovakiją, Tamsta, Po

SVARSTO
savo atsistatydinimo pareiškimą. Atsista
tydinusi ir visa TF valdyba.

Seimas negalėjo čia pat išsiaiškinti, kur 
yra tos šių metų nesėkmės priežastys lėšų 
telkimo srityje, bet visi kalbėję reiškė gi
liausią įsitikinimą, kad tai tikrai ne prel. 
Balkūno ir ne jo pirmininkaujamos valdy
bos kaltė. Visi prašė prel. Balkūną per
svarstyti pareikštąjį apsisprendimą ir pa
silikti Tautos Fondo pirmininko pareigose. 
Klausimas tuo tarpu liko atviras, nes Tau
tos Fondo valdybą renka ne Vliko seimas, 
o Vliko taryba.

Plačiau išsišakojusių diskusijų sukėlė 
Vliko vicepirmininko dr. B. Nemicko pra
nešimas apie artimiausius Vliko uždavi
nius. Čia Vliko valdybos vardu buvo išdės
tyta pažiūra į tris opiausias problemas. 
Pirmoji iš jų — „bendravimo su paverg

Areštai Brazilijoje
Pasinaudodamas nauju įstatymu, kuris 

jam suteikia didelę galią, Brazilijos prezi
dentas Silva paleido parlamentą ir įsakė 
areštuoti porą šimtų žymių krašto žmonių 
— buvusių parlamento narių, buvusius 
prez. Kubitscheką, gubernatorių Lacerdą 
ir kt.

Dabar ruošiamasi nusavinti kai kurių tų 
žmonių turtus.

šnipai, kurių nėra
Rusiškas savaitraštis „Nedelia“ išsispaus

dino sensacingą straipsnį, kuriame rašo
ma, kad Britanijos BBC, didžiųjų laikraš
čių redaktoriai ir žymesnieji bendradar
biai dirba žvalgyboje. Kai kurių net nu
rodyti tariamieji numeriai, pagal kuriuos 
jie esą žinomi žvalgybos įstaigoms.

Britų laikraščiai yra tos nuomonės, kad 
tai sovietų noras pagąsdinti savo gyvento
jus, kurie pasiklauso britų radijo ar kur 
nors išvažiavę paskaito laikraščius.

Areštai Leningrade
Leningrade suimti ir atiduoti teismui ke

li asmenys.
Jie buvę suimti tada, kai rašė protesto 

laišką dėl sovietų politikos Čekoslovakijoj.

Jedrichowskis vietoj Rapackio
Naujajame Lenkijos ministerių kabinete 

nebėra užsienio reikalų ministerio Rapac
kio, kuris tose pareigose išbuvo 12 metų ir 
tiek Vakaruose, tiek Rytuose išgarsėjo sa
vo planais turėti vidurio Europoje zoną be 
atominių ginklų. Jo vietą užėmė Jedry- 
chowskis, kuris ligi šiol dirbo planavimo 
komisijoje.

Keli kiti senojo ministerių kabineto na
riai taip pat neteko savo vietų.

Mirė socialistų kandidatas
JAV mirė 84 m. amžiaus Norman Tho

mas, kuris 7 kartus kaip socialistų atsto
vas kandidatavo į prezidentus, bet niekada 
nebuvo surinkęs daugiau kaip 880.000 bal
sų.

Nesusipratimas su Bilaku
950.000 narių turinti Čekoslovakijos me

talo darbininkų profesinė sąjunga pareiš
kė protestą komunistų partijos sekretoriui 
Bilakui, kad jis apšmeižęs juos. Pasikalbė
jime su JAV komunistų partijos laikraš
čiu „ Daily World“ jis pasisakė, kad Čeko
slovakijos darbininkai dabar jau nebe tie, 
kaip 1948 m., ir esą užsienių propagandos 
suklaidinti.

ne Generalini Sekretoriau, pareiškei, kad 
Čekoslovakijos įvykiai yra naujas smūgis 
prieš tarptautinę tvarką bei moralę, kurie 
sudaro Jungtinių Tautų statuto pagrindą. 
Toks Sovietų Sąjungos pasmerkimas pri
valo būti jai taikomas ir juo labiau už 
Lietuvos ir dviejų kitų Baltijos Valstybių 
—Estijos ir Latvijos — užpuolimą ir oku
paciją.

Aš tikiuosi, jog Jungtinės Tautos laiko 
savo pareiga žiūrėti, kad Visuotinės Žmo
gaus Teisių Deklaracijos būtų teikiamos 
visoms tautoms be jokios diskriminacijos, 
o ypač toms, kurių teisės ir laisvė yra pa
čių Jungtinių Tautų nario Sovietų Sąjun
gos mindžiojamos.

Šio įsitikinimo vedamas, reiškiu viltį, 
kad Jungtinės Tautos vis dėlto nuspręs 
remti lietuvių tautos pasiryžimą atstatyti 
savo valstybės nepriklausomybę.

taisiais lietuviais reikalas, jau ne kartą 
mėgintas spręsti, bet Kol kas dar neturįs 
vtsisKai teisingo atsakymo". Išdėstęs daug 
sumetimų, dėl kurių bandyti šio klausimo 
sprendimai laikomi dar nepatenkinamais, 
vilko valdybos atstovas kvietė seimą tą 
klausimą giliau panagrinėti bei savo nuo
monėmis ir sugestijomis palengvinti val
dybai, gal ir tarybai, spręsti „šį labai su
dėtingą, opų ir didelio atsargumo reikalau
jantį klausimą".

Antras Vliko uždavinys — paruošti ir iš
leisti svetimomis kalbomis knygą, nušvie
čiančią, kaip vykdomas Lietuvos rusini
mas. Prašė pritarimo tam reikalui, pabrėž
damas, kad pritarimas turėtų būti lydimas 
pasiryžimo sutelkti ir lėšų tokiam uždavi
niui įvykdyti.

Trečias uždavinys — „reikalas sutelkti 
maksimumą intelektualinių pajėgų į Lie
tuvos laisvinimo institucijų darbą".

„Mūsų vidurinioji karta (nevadinsiu jos 
jaunimu)“, sakė dr. Nemickas, „gali pa
grįstai didžiuotis gražiai prasiskleidusiais
savo intelektualiniais žiedais įvairiose 
profesinio gyvenimo srityse. Tačiau Lietu
vos laisvinimo institucija kol kas dar ne
turi didelio pagrindo džiaugtis apčiuopia
mu šios kartos atstovų prieaugliu savo 
darbo baruose, neskaitant kelių labai ver
tingų pavyzdžių. Tos kartos patriotizmu, 
tėvynės ar tėvų žemės meile netenka abe
joti, nes tos savybės yra akivaizdžiai įro
dytos, tos kartos atstovams dirbant kiek 
kitokio pobūdžio lietuvių tautai vertingo 
darbo baruose... tik tos kartos talka Lietu
vos laisvinimo institucijai kol kas dar nė
ra pakankama“.

Konkrečių priemonių šiai problemai 
spręsti nesiūlė, tik prašė seimą tą reikalą 
rimtai apsvarstyti.

Keli diskusijų dalyviai, ypač J. Daugėla, 
A. Kasiulaitis ir P. Padalis, pareiškė esą 
nusivylę šiuo valdybos pranešimu, nes ra
do jame iškeltas tik problemas, bet nieko 
apie tai, ką Vliko valdyba numatanti arti
miausioje ateityje daryti toms problemoms 
spręsti. Pranešėjas ir vėliau pats Vliko pir
mininkas tikino seimą, kad valdybai svar
bu išgirsti seimo nurodymus, ar tuos užda
vinius vykdyti ir kaip vykdyti.

Nutarimų komisija paskui parengė pri
tariamus nutarimus dėl antrojo bei trečio
jo uždavinių, o dėl pirmojo parengė ir kon
kretaus atsakymo projektą. Bet posėdyje 
kilo daug abejojimų ir skirtingų nuomo
nių, ar ir šis bandymas atsakyti į tą opų 
santykiavimo klausimą visais atžvilgiais 
patenkinamas. Nuomonėms pasidalijus ly
giomis, nutarta klausimą perduoti svarsty
ti ir spręsti Vliko tarybai. (Elta)

VLIKO SUKAKTIS
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to dvidešimt penktojo gimtadienio minėji
me, įvykusiame guodžio 7-8 d. New Yorke 
posėdžiavusio Vliko seimo proga, kur buvo 
seimo dalyviai ir apie kita tiek svečių iš 
Vliko bendradarbių bei talkininkų tarpo, 
pirmininkas dr. J. K. Valiūnas tarė: — 25 
metų veiklos tradicija, istorinė paskirtis ir 
organiškas ryšys su visa lietuvių tauta Vil
kui suteikia moralinį pagrindą ir likiminę 
misiją stovėti nesvyruojant Lietuvos lais
vės kovos priešakyje, ir todėl jam priklau
so mūsų besąlyginė ir visokeriopa parama.

DR. H. NAGYS — „NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ REDAKTORIUS

Neseniai atšventęs 70 m. amžiaus sukak
tį, ilgus metus redagavęs seniausiąjį Ka
nados lietuvių savaitraštį „Nepriklausomą 
Lietuvą", Jonas Kardelis sunkiai susirgo.

Savaitraščio redaktoriaus pareigas per
ėmė poetas, kritikas ir visuomenininkas 
■dr. Henrikas Nagys.

Naujasis redaktorius tikisi savaitraštį iš 
pugrindų supurtyti ir pagyvinti, pasitelk
damas naujų pajėgių bendradarbių. Bend
radarbių klausimas šiandien laikraščiams 
yra sunkiai sprendžiamas dalykas, bet dr. 
H. Nagys yra jaunesniosios kartos atsto
vas, rašto žmonėse turįs būrius bičiulių, ir 
reikia tikėtis, kad jam talką organizuoti 
pasiseks. O „Europos Lietuvis“ to jam ir 
linki.

LIUBLINO UNIJAI 400 METŲ
Šiais metais sukanka 400 metų nuo Liub

line pasirašytos sutarties tarp Lenkijos ir 
Lietuvos, kuri surišo tas dvi valstybes ke
liems šimtmečiams.

Sutarties pasirašymo diena — 1569 m. 
liepos 1 d. — yra vertinama lenkų sluoks
niuose kaip svarbiausia data Lenkijos is
torijoje. Todėl lenkų išeivių organizacijos: 
Londone sudarė specialų komitetą, kuriam- 
pavesta suruošt didelį sukakties minėjimą.

LIETUVIŲ ŠVIETIMO IR ŠEIMOS 
METŲ UŽDAVINIAI

PLB Seimas nutarė 1969 metus pavadin
ai Lietuvių Švietimo ir Šeimos metais.

Vykdydama šį Seimo nutarimą, PLB Val
dyba prašo visų kraštų lietuvių bendruo
menes, organizacijas, parapijas, spaudą ir 
paskirus lietuvius 1) kreipti tais metais iš
skirtinį dėmesį į lietuviškos šeimos ir lie
tuviško švietimo reikalus, 2) kelti bei ryš
kinti jų tikslus ir uždavinius, 3) sudaryti 

■ sąlygas jų darbui susipratusį, valingą ir 
veiklų lietuvį jaunuolį ugdant.

NACIONALINIS 
KOMUNIZMAS

Paskutinės lapkričio savaitės pradžioj 
buvo susirinkęs visas Vilniaus miesto ko
munistų partijos komitetas ir svarstė, kaip 
atsispirti prieš „buržuazinės propagandos 
įtaką“ jaunimui. Vienas iš miesto komite
to sekretorių štai ką kalbėjo:

Dabar buržuazinė propaganda jau nebe
gali nuneigti Tarybų Lietuvos pasiekimų 
kultūriniame, ūkiniame gyvenime. Todėl į 
pirmą planą ji iškelia nacionalinio egoiz
mo, nacionalinio užsidarymo idėjas. Jos 
propagandoje labai dažnai išgirstame na
cionalinio komunizmo terminus. (V. Bi- 
kus, Tiesa, lapkr. 29 d.).
Tuo pareiškimu kompartijos veikėjas pa

tvirtino, kad Lietuvoj „labai dažnai išgirs
ta“, ką lietuviai laisvėj būdami kalba apie 
tenykštę padėtį. Ir pasisakė, kas komunis
tų veikėjams kelia ypatingo susirūpinimo. 
Be to, kompartijos veikėjas pripažino, kad 
vadinamoji „buržuazinė propaganda“ tik 
dabar „nebegali nuneigti“ bolševizmo ūki
nių ar kultūrinių „pasiekimų“ (iš rusų 
„dostiženija“ išverstas žodis). Žinoma, ne
labai seniai lengvai galėjo, kai keliolika 
metų Lietuvoj net ir sveikesnio proto lie
tuviai komunistai buvo užguiti rusų bei jų 
pataikūnų „tarybinio“ blaškymosi ir tero
ro. Ką sveikas protas Lietuvoj pagaliau 
ima laimėti, to niekas ne tik „nebegali", 
bet nei nebando neigti.

Kompartijos vadovai Vilniuje, bent vie
šai, skelbia, kad Lietuvos visuomenė, ypač 
jaunimas, turi būti auklėjamas „proletari
nio internacionalizmo dvasioj“. Kitaip jie

RUSAI PROCENTAIS

Pačių rusų statistika rodo, kad Lietuvoj 
jau esama apie 10-12 nuošimčių rusų, ne
skaitant kitų vietinių ir nevietinių tautinių 
mažumų. Bet lietuvių .perauklėjimo“ sri
ty besidarbuojančiųjų tarpe rusų nuošim
tis besąs kone dvigubai didesnis, negu ben
drojoje gyventojų statistikoje.

Štai, Lietuvai primestos rusų komsomo- 
lo organizacijos sukakties proga už uolu
mą buvo pagirti —„apdovanoti“ Šumausko 
—Naujalio pasirašytais „garbės raštais“ — 
182 Lietuvoje veikiantieji komsomolo pa
reigūnai. Jų tarpe 34 rusai, arba beveik 19 
nuošimčių. Lietuvos jaunimo „perauklėto- 
jų“ sąrašas mirgėte mirga Astapenkomis, 
Betevais, Bezjanovais, Bikovais, Golovki- 
nais, Ivanovais, Konovalais, Kotovais, Le- 
bedevais, Makarovais, Morozovais, Sucha- 
vais ir panašiais. Apie pusė jų — pareigū
nai bei instruktoriai Vilniuje, centre, ir jų 
veikimo plotas apima visą Lietuvą. Bet yra 
jų pabarstytų ir Mažeikiuose, Šiauliuose, 
Utenoj, Ukmergėj, arba ir nežinia kur, nes 
kai kurie iš tų „nusipelnėlių“ į pagirtųjų 
sąrašą įtraukti visiškai „pliki“, tai yra, be 
jokio nurodymo, nei kur, nei ką jie daro. 
Tiesiog: Aleksiej Ivanov, Viktor Konoval, 
Nikolaj Sušalov, ir viskas...

Iš kito neseniai paskelbto „apdovanoji
mo“ akto kyšo Sergiejaus Korovino pavar
dė, kuris susilaukė 50 metų amžiaus Šir
vintų rajono komunistų partijos komiteto 
pirmojo sekretoriaus pareigose. (E) 

nė negali kalbėti, kadangi jie yra rusiškos 
vadovybės pavaldiniai, ir jiems iš aukščiau 
įsakyta tik tuo principu vadovautis. Išver
tus į kasdieninę kalbą, „proletarinis inter
nacionalizmas“ yra ne kas kita, kaip aklas 
paklusnumas rusiškai „proletariato“ vado
vybei. Todėl klusniems partijos veikėjams 
neramu daros, girdint kalbas apie „nacio
nalinio", tai yra, nebūtinai rusų diriguoja
mo komunizmo galimybes. O apie tokias 
galimybes kalba ne tiek „buržuazinė pro
paganda“, kiek tokie pavyzdžiai, kaip Ju
goslavijos, Rumunijos, ypač Čekoslovaki
jos. O ir su lenkais dabar vis dažniau susi
tikdami lietuviai — kultūrininkai ir įvai
rių ūkinių sričių pareigūnai — mato, kad 
lenkai taip pat maskviškai suprantamo 
„proletarinio internacionalizmo“ rėmuose 
laikosi tik dantis sukandę...

Pagaliau be jokių pašalinių „propagan
dų“, o vien tik savo aplinką matydami, 
akylesnieji lietuviai žino ir suvokia, kad ir 
tie pagerėjimai, kiek jų Lietuvai daugiau 
ar mažiau naudingų pastaruoju metu susi
laukta, yra daugiausia gudrumu ar atkak
lumu išsikovota. Užtat „proletarinio inter
nacionalizmo" principą saugoti įpareigotie
ji pareigūnai ir rūpinasi, kaip įtikinti bent 
jaunimą, kad jam nelįstų į galvą mintis 
apie galimybę susikurti ką nors, tegu ir 
komunizmu vadinamą, bet patiems, o ne 
rusų „už rankutės" vedamiems.

Uždavinys esąs labai plačios apimties: 
vien moksleivių ir studentų Vilniuje 81 
tūkstantis, o dar 15 tūkstančių vaikų dar
želiuose... Visus reikia saugoti nuo „here- 
zijų". Universitete „internacionalinis auk
lėjimas“ esąs vykdomas paskaitose ir se
minaruose. Bet čia pat buvę pastebėta, kad 
ne visos paskaitos bei seminarai tinkamai 
tą uždavinį atlieka.
Politechnikumo atstovė guodėsi, kad jau

nimui būdingas smalsumas, kad jis nori 
ko daugiau sužinoti ir turėti savo nuomo
nę. Be to, — „kai kurie jaunuoliai, susidū
rę su priešiška ideologija, nemoka apginti 
savo įsitikinimų“. Tai ypač esą pastebima 
vakariniame (politechnikos instituto) sky
riuje, „kur susirenka įvairaus amžiaus ir 
įvairaus išsilavinimo žmonės“. Atseit, kaip 
tik subrendusiam, arčiau su faktais susipa
žinusiam jaunimui būdinga tai, kad jis 
„nemoka apginti“ (ar gal jaučiasi negalįs 
ginti) vadinamosios „savo“ (atseit, komu
nistinės) ideologijos. (E)

PASAUL YJE
— Jaunas britas spiovė ispanų pasienio 

policininkui į veidą ir už tai nuteistas 8 
mėn. kalėti.

— Motaloje, Švedijoje, gimė dvynukai 
per 50 dienų vienas po kito.

— Italijos teismas pasmerkė kalėti 73 te
roristinės Mafia' organizacijos narius už 
nužudymus, žmonių grobimą ir ginkluotus 
užpuolimus (byla tęsėsi 14 mėnesių).

— Floridoje, JAV, buvo pagrobta milijo
nieriaus Mackle duktė ir dėžėje įkasta že
mėn ir ten išbuvo 80 vai., kol tėvas sumo
kėjo pusę milijono dolerių, bet policija po 
to sugavo įtariamąjį grobiką, surado be
veik visus pinigus (trūko 20.000) ir ieško 
dar merginos, kuri bus padėjusi vykdyti 
tą nusikaltimą.

— Vakarų Vokietijos ministerių kabine
tas sutiko, kad 1972 m. olimpiadoje, kuri 
numatyta V. Vokietijoje, būtų iškelta ir 
Rytų Vokietijos vėliava.

AtA
A. DIČPETRIUI atsiskyrus su šiuo 

pasauliu, jo žmonai, vaikams ir visiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškiame ir 

kartu liūdime.

O. J. Peleckial ir šergalių šeimos

A.A. ELZBIETAI PLESKEVIČIENEI 
mirus,

jos vyrui savanoriui kūrėjui Petrui ir 
sūnui Algirdui su šeima reiškiu 

nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdžiu.

Jonas Strumskis

A.A. Česnauskienei Lietuvoje mirus, jos 
vyrą ANTANĄ ČESNAUSKĄ, 

gyvenantį Škotijoj, jo šeimą Lietuvoje 
skausmo valandoj giliai užjaučiame ir 

kartu liūdime.

J. O. Liobės
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
Lietuvoje pastaraisiais metais yra pa

daugėję žmonių, išėjusių ne tik tiksliuo
sius mokslus (medicinos, technikos), bet ir 
humanistinius. Tarp tų pastarųjų labiau
siai dėmesį traukia visi tie specialistai, ku
rie visiškai ar bent dalinai dirba lituanis
tinį darbų.

Šįkart mums iš tų lituanistų rūpėtų tau- 
totyrininkai, kurie rūpinasi lietuvių tautos 
dvasinės ir materialinės kultūros tyrimu.

Šicje srityje nemaža jau ir padaryta. Jei 
kiek anksčiau buvo leidžiamos vienatomės 
tautosakos rinktinės ar pasakų ir dainų po 
rinkinį, tai pastaraisiais metais buvo iš
leista didžiulė 5 tomų tautosakos darbų se
rija — dainų, pasakų ir smulkiosios tauto
sakos. Protarpiais išeina stambus Krašto
tyros žurnalas. O dabar, šalia čia net ir ne
suminėtų šios srities darbų, pradedamos 
leisti monografijos, skirtos atitinkamoms 
Lietuvos vietovėms ir nagrinėjančios įvai
riausias lietuviško gyvenimo sritis.

Pasirodo, jau nuo 1963 m. Paminklų ap
saugos ir kraštotyros draugijos Vilniaus 
miesto skyrius suorganizuoja vasaros me
tu į kurią nors vietovę didelę ekspediciją, 
sudarytą iš mokslininkų specalistų ar ti
riamajam darbui besiruošiančių talkinin
kų. Jie ten surenka medžiagą, kuri paskui 
sutvarkoma ir paskelbiama knygomis. Pir
moji ekspedicija rinko medžiagą Zervynų 
kaime, Varėnos rajone. Medžiaga buvo pa
skelbta „Zervynos" knygoje. Kita ekspedi
cija tyrė Ignalinos apylinkes. Medžiaga pa
skelbta „Ignalinos kraštas“ knygoje. Da-

KRAŠTOTYRINIAI DARBAI

bar rankose laikome knygą „Dieveniškės", 
kuriai pagrindą davė 1965 m. ekspedicija. 
Pasirodo, 1966 m. kraštotyrininkai rinko 
medžiagą Ignalinos rajono Gaidės ir Rim
šės apylinkėse ir Jurbarko rajono Eržvilko 
apylinkėse, o 1967 m. Merkinėje ir jos apy
linkėse. Tose paskutinėse ekspedicijose 
sulinktoji medžiaga dar tebėra nepaskelb
ta.

Kraštotyrininkai, kaip matome, pirmiau
sia žvilgsnį yra nukreipę į Vilniaus krašto 
vietoves. Gali būti, kad šitaip daryti verčia 
žinojimas, jog tos vietovės mažiausiai bu
vo tirtos ir dar tebėra tikros lietuviško pa
likimo aukso kasyklos, ypač tos sritys, ku
rios nepriklausomybės metais buvo lenkų 
okupuotos ir nesusilaukė jokių monografi
jų ir tyrinėtojų dėmesio ir negalėjo susi
laukti anuomet.

Išleistosios monografijos nemaža medžia
gos pateikia. Pavyzdžiu čia galėtų eiti pati 
naujausioji, šiais metais išleistoji tokia 
monografija — „Dieveniškės“. Kaip, pra
tarmėje rašoma, medžiagą jai rinko net 60 
žmonių. Paskui tą medžiagą pagal atskiras 
sritis sutvarkė ir straipsniuose panaudojo 
irgi visas būrys specialistų. Tų specialistų, 
žiūrėkite, sutelkta vienam tos monografi
jos reikalui daugiau kaip 30! Čia Č. Kudu- 
ba rašo apie Dieveniškių apylinkių gamti
nes sąlygas, R. Batūra duoda seniausias is
torines žinias, L. Mulevičius — valstiečių 
padėtį XVIII-XIX a. ir 1.1, ir t. t. Rašo tie, 
rašo A. Tyla, V. Martinkėnas, J. Aidulis, 
K. Dainauskas, P. Dundulienė ir dar kiti

30. Dėl to ir išeina smulkmeniškas vaizdas 
tų apylinkių lietuviško gyvenimo nuo se
novės, kiek ji pasiekiama, iki nesenos ir 
šiandieninės buities su įvairiais materiali
nės ir dvasinės kultūros bruožais. Aprašy
tos ne tik bendrybės, kaip švietimas, eko
nominis ir kultūrinis gyvenimas apskritai, 
bet tose apylinkėse gamintieji ir vartotieji 
žemdirbystės įrankiai, amatai ir žymesnie
ji amatininkai, žemės ūkio darbininkų bui
tis, kaimo architektūra, pirkių interjeras, 
namų apyvokos daiktai, augaliniai resur
sai, maistas, audiniai, drabužiai, kapinės, 
senoji liaudies medicina, šeima. Dvasinei 
kultūrai irgi duodami du skyriai — dau
giau kaip pusė 400 psl. monografijos. Ap
žvelgiama vietinė kalbos tarmė, frazeolo
gizmai, vietovardžiai, kai kurių vietovar
džių etimologija, liaudies dainos, dar at
skirai vaikų dainos, papročiai, pasakų tra
dicijos, padavimai, senųjų tikėjimų lieka
nos, mįslės.

Sudėta ir apylinkėse surinktoji tautosa
ka.

Kol kas tėra dar tik trys tokios mono
grafijos, sunku kol kas pasakyti, kiek jų 
iš viso bus ir ar kraštotyrininkai ir jiems j 
talką ateinantieji specialistai nepavargs. 
Jei taip neatsitiks, monografijų serija tu
rėtų būti graži ir brangi kultūros istorijai.

Būtinas tokiais, kaip ir visais, atvejais 
politinis pirštas mažai teprasikiša „Dieve
niškės“ monografijoje. To piršto buvimą 
aiškiausiai nebent rodo knygos skyrelis 
„Spalio kareiviai“. Tas skyrelis lyg ir sa

kytų, kad Dieveniškių apylinkėse patys žy
miausi žmonės yra dabar jau susenę K. Vi- 
deika, T. Kuklys ir J. Kuklys. Mat, jiems 
visiems trims savo metu yra tekę būti rau
donarmiečiais anais laikais, kai Budionas 
mušė Kalčiaką. Dabar jie tokie garsūs, kad 
jų pasakojimų pasiklausyti atsiunčiami ne 
tik pionieriai, bet ir mokytojai... Ką gi da
rysi — reikia pasiklausyti!

Reikia ir pasiskaityti, jeigu reikia.

K. Plaučiūnas

DR. PAULINA KALVAITYTE-KARVELIENE

Gyvenimo 
vingiais

(29)

MES — LIUDININKAI ŠIURPAUS ĮVYKIO

AŠTUONIASDEŠIMTMETIS 

ADMINISTRATORIUS

Pijus Adomavičius, buvęs „amžinasis“ 
Lietuvos valstybinio teatro Kaune admi
nistratorius, lapkričo 23 d. susilaukė 80 
metų amžiaus.

Baigęs Vilniaus muzikos mokyklą ir stu
dijavęs Petrapilio konservatorijoj, P. Ado
mavičius pirmaisiais Lietuvos nepriklau
somybės metais vadovavo Kauno „Dainos“ 
chorui, bet tuo pačiu metu, jau 1921 me
tais buvo „laikinai“ pakviestas padėt tvar
kyti administracinius valstybinio teatro 
reikalus. Įvairiais titulais jis tą darbą dir
bo, bet nuo 1926 metų buvo galutinai įtvir
tintas teatro administratoriaus pareigose. 
Keitėsi teatro direktoriai, meno vadovai, 
keitėsi vyriausybės ir vėliau okupacijos, o 
P. Adomavičius vis tebebuvo tose pareigo
se iki 1951 metų.

Aštuoniasdešimtojo gimtadienio susilau
kęs, sako nesigailįs susiejęs visą gyvenimą 
su Lietuvos teatru ir rašąs atsimini
mus. (E)

VEIKLOS CENTRAS
„Kur du ar trys susirinkę mano vardu, 
ten aš esu jų tarpe“ (Mato 18,20)
Mūsų religinės veiklos pasisekimą lai

duoja, užtikrina Kristaus buvimas su mu
mis. O toji veikla yra labai šakota, plati ir 
gili. Ji apima tiesiogiai visus sielovadinius 
reikalus, o netiesiogiai — visus tikinčio 
žmogaus gyvenimo klausimus. Sutelktinė 
veikla yra daug našesnė, patvaresnė ir 
dažnu atveju tobulesnė. Galime vien 
džiaugtis, kad lietuviai katalikai šią tiesą 
seniai suprato ir seniai, ypač Amerikoje, 
apsijungė: 1906 m. balandžio 17-18 d. Wil
kes-Barre, Pa., apsijungė lietuvių parapijų 
brolijos, draugijos, klubai, sąjungos, susi
vienijimai, sudarydami Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federaciją. Panašūs lietu
vių katalikų centrai junginiai veikia jau 
seniai Anglijoje, Škotijoje ir kitur. Iki šių 
metų Amerikos lietuviai katalikai veikė 
savo plote, o Anglijos, Škotijos lietuviai, 
jų draugijos veikė atskirai. Kilo mintis su
derinti pasaulio lietuvių katalikų religinę 
veiklą, įkuriant veiklos centrą.

Federacijos Kongresas
1968 m. spalio 26-27 d. Chicago, Ill., Ame

rikos Lietuvių Katalikų Federacija pakvie
tė į savo kongresą Kanados, Italijos, Ang
lijos, Argentinos draugijų ir jų centrų at
stovus. Anglijos lietuviai, turėdami vos ke
lias savaites laiko prieš kongresą, negalėjo 
pasiųsti čia rinktų savo atstovų. Federaci-

šonkauliai. Tuos sužeistuosius atraišioję sumetę, lyg kaip nors suktis, įrodinėti, kad buvai išvietintas prie- 
kokius pagalius, į sunkvežimius ir išvežę. O mėginu
sius pasprukti šaudė. Keli buvo pašauti, vienas mir
tinai sužeistas. Pati girdėjau šaudymą ir mačiau, kaip 
užmuštąjį ir pašautuosius neštuvais gabeno pro mū
sų stovyklos vartus. Tą dieną buvo sekmadienis. Po 
pamaldų grįžau iš šv. Antano bažnyčios. Artimiau- skelbė, kad viena tų anketų dėl nenoro grįžti įteikia

ma be parašo. Tuomet jau visi atvirai rašėme, ką bu
vome pergyvenę pirmosios okupacijos metu.

Tų anketų (skryningų) išdavoje neteko tremti
nių teisių, rodos, pora šeimų.

Be to, visi tremtiniai buvo kraustomi iš vienos 
stovyklos į kitą, dažniausiai vis į blogesnes patalpas.
1945 m. rudenį ir mums buvo pranešta, kad visoms 
Kempteno stovykloms teks keltis į Fuesseno karei
vines.

Kemptene tuomet buvo apie 5000 tremtinių. 
Pagrindines grupes sudarė pabaltiečiai, lenkai ir 
rusai. Vengrų tebuvo tik maža priemaiša. Tuo sukė
limu į vieną vietą, atrodo, norėta pasiekti, kad leng
viau būtų prižiūrėti ir aprūpinti. Be to, kareivinės 
tuomet buvo tuščios.

Mes, lietuviai, labai nenorėjome ir bijojome 
keltis į Fuesseną. Ta vietovė buvo užkampėje, prie 
uolingų Alpių kainyno. Susisiekimas daug blogesnis 
negu Kemptene. Kareivinės, sakė, esančios pačioje 
kalnų papėdėje, todėl baiminomės, kad kalnai di
džiąją dalį dienos užstos saulę. Bijojome ir drėgno 
oro, nes ten kritulių esą žymiai daugiau. O ypač bi
jojome laisvės varžymo, nes gandai tvirtino, kad sto
vykla būsianti visą laiką sargybos saugoma. Laimei, 
stovyklos buvo paliktos vietoje.

Buvome nuasmeninti žmonės. Tariamai turėjo
me asmeninę laisvę, tačiau buvo jaučiama, o kartais 
net ir parodoma, kad ta mūsų laisvė visiškai pri
klauso nuo globėjų. Tos rūšies skaudus įvykis buvo
1946 m. rugpjūčio 13 d. Nakčia į tą dieną buvo vyk
domos kratos tremtinių stovyklose.

Latvių stovykla buvo priešais mudviejų su Ste
ponu kambario langus. Išbudinti apie 4 vai. ryto ne
įprasto automašinų birzgimo, pamatėme tankus ir 
ginkluotus kareivius aplink stovyklą. Stovyklos lan
gai tuoj buvo apšviesti iš vidaus stiprios šviesos. Sa
ko, buvusi panaudota visa šimtinė kareivių apsupti 
stovyklai, kurioje gyveno nepilnas tūkstantis begink
lių žmonių.

Buvo baisu. Mudu manėme, kad įvyko ar bu
vo susektas koks nors sunkus nusikaltimas. Tačiau 
iš ryto paaiškėjo, kad buvo ieškoma maisto atsargų 
ir cigarečių. 1945 m. gale ir pirmajame 1946 m. pus
metyje buvo duodamas amerikoniškas konservuotas 
maistas: žuvies, kartais mėsos, pieno ir kiaušinių mil
telių ir panašių dalykų, o kartais šokolado ir cigare
čių. Kratos metu ir buvo ieškoma, ar kas nors neturi 
dar nesuvartotų pieno miltelių dėžutės, šokolado 
plytelės ar nepraplėšto cigarečių pokelio. Tie, kurie 

, dar turėjo tų daiktų, buvo areštuoti ir sukišti į da
boklę, tartum kokie prasikaltėliai, lyg, rodos, žmo
gus nebūtų turėjęs teisės naudotis gautaisiais maisto 
produktais taip, kaip jam patinka.

Kratos buvo daromos visose stovyklose ir net 
privačiuose butuose, kur tremtiniai gyveno. Lietuvių 
stovykloje buvo suareštuota apie 50 asmenų, jų tar
pe dr. Petraitis ir dr. Mikelionis, pirmasis — kad tu
rėjęs daug muilo, o antrasis cigarečių.

(Bus daugiau)

varta. Daugumas tremtinių rašė, kad turėjo trauktis 
karo aplinkybių verčiami. Kodėl nenorį grįžti, taip 
pat nelengva buvo atsakyti, nes rusai komunistai bu
vo amerikiečių kovų draugai. Kartą mūsų skyriaus 
Unros viršininkas iškirto savotišką pokštą. Jis pa-

sias kelias buvo pro mūsų stovyklą. Priėjusi pirmąjį 
prieš stovyklą skersgatvį, pamačiau gatvėje ginkluo
tus kareivius ir tankus. Ramiai ėjau savo keliu. Ma
nęs niekas nesulaikė nei įspėjo. Tačiau, kai, praėju- j 
si stovyklą, pasiekiau kitą skersgatvį, manęs jau ne
praleido. Grįžau atgal, tačiau nebepraleido ir pro tą 
skersgatvį, pro kurį buvau patekusi į apsupimo žie
dą. Į stovyklą patekti taip pat nebuvo galima, karei
viai neleido. Tai su pora tokion pat bėdon pateku
sių asmenų prisiglaudėme nišoje prie stovyklos sie
nos, netoli vartų. Iš čia ir mačiau, kaip nešė sužeis
tuosius ir užmuštąjį.

Tie įvykiai sukrėtė mus, tremtinius, šiandien 
rusams, rytoj gal mums. Reikėjo veikti. To uždavi
nio ėmėsi Lietuvos Raudonojo Kryžiaus skyrius 
Kemptene. Tą pačią dieną buvo pasiųstas tų šiurpių 
įvykių aprašymas Tarptautiniam R. Kryžiui į Švei
cariją su prašymu paveikti Amerikos vyriausybę, 
kad tokios skerdynės nebebūtų ruošiamos. Laiškas 
pasiųstas per pasiuntinį inž. Rimkevičių prie Šveica
rijos sienos įsikūrusiems lietuviams patriotams (kun. 
Petraičiui), o jie turėjo persiųsti ir persiuntė, kur rei
kia. Kiek atsimenu, pranešimas apie tą įvykį buvo 
pasiųstas ir popiežiui.

Daugumas amerikiečių, atrodo, tais įvykiais ir
gi piktinosi. Juk pirmoji kareivių kuopa atsisakė 
naudotis prievarta ir pasitraukė. Mums atrodė, kad 
amerikiečiai, kurie fotografavo tas scenas, irgi smer
kė įvykį.

Buvo pasipiktinę ir vokiečiai. O rusai komunis
tai pareiškę amerikiečiams griežtą protestą dėl žiau
raus jų piliečių kankinimo. Komunistų protestas, aiš
ku, buvo pareikštas tik dėl to, kad tai buvo vykdo
ma dienos metu, daugeliui žmonių matant. Jeigu bū
tų daroma nakčia, be pašalinių liudininkų, tai viskas 
būtų buvę gerai. Yra net pagrindo manyti, kad ko
munistų politrukų prikalbėtas amerikiečių komen
dantas įsakė vykdyti tą prievartos žygį. Tiktai jis, 
pripratęs, kad Amerikoje viskas daroma atvirai, die
nos šviesoje, gal ir nepagalvojo, jog komunistai no
rėjo kitaip. O sukeltasis skandalas dalinai bus padė
jęs užkirsti kelią panašiems žiaurumams ateityje.

Tas komendantas buvo karo vadovybės iš 
Kempteno iškeltas.

Išvežtuosius rusus, sako, nugabeno tiktai ligi 
Muencheno. čia jie buvę perduoti vielinei amerikie
čių sargybai, o ši nedraudusi norintiems pasitraukti. 
O tokių norinčių buvęs visas 100%.

Keletas sužeistųjų buvo gydomi Kempteno Un
ros ligoninėje. Pasveikę jie liko Kemptene ir paskui 

i buvo ypač gerai Unros globojami.

Atidarius stovyklas, tremtinių globa buvo per
duota UNRRA — United Nations Rehabilitation 
and Repatriation Association. Kaip pats pavadini
mas rodo, ta organizacija buvo skirta rūpintis trem
tinių grąžinimu į jų kilmės kraštus. Joje dirbo ne
maža komunistų. Kcnipteno skyriuje dirbo ameri
kiečiai ir vienas kitas prancūzas. Nors šios organiza
cijos Komptono skyriaus vadovybė užtikrino ir ne
kartą pakartojo, kad niekas nebus prievarta grąži
namas į kilmės kraštą nei verčiamas vykti tenai, kur 
nenori, vis tiek ji pradėjo tam tikrą spaudimą. Ji 
leido komunistų politrukams lankytis stovyklose ir 
raginti grįžti į tėvynę. Tie politrukai, lydimi Unros 
pareigūnų, kartais landydavo net po privačius butus. 
Pirmosios bolševikų okupacijos pergyvenimai tebe
buvo gyvi atmintyje, tai maža kas susigundė polilru- 
kų vilionėmis: išvyko tik keletas latvių ir vienas lie
tuvis iš mūsų stovyklos. Atsisveikindamas jis žadėjo 
dažnai mums rašyti apie savo kelionę ir padėtį Lie
tuvoje ir tikrai atsiuntė keletą laiškų, rašytų dar prieš 
atsiduriant už geležinės uždangos. Daugiau jokių ži
nių iš jo nebebuvo gauta.

Nors mums buvo pakartotinai žadama nevary
ti į komunistų pavergtą tėvynę, tačiau vis tiek juto
me nemažą baimę. Juk mums savo akimis teko ma
tyli šiurpų žiauriausios prievartos vaizdą, kuris išti
ko rusus. Rusams, kurie gyveno šalia mūsų stovyk
los, rugpjūčio pradžioj buvo įsakyta vykti „namon“. 
Kadangi jie to įsakymo nepaklausė, tai 1945 m. rug- 
piūčio 12 d. buvusi atsiųsta kareivių kuopa išvežimo 
vykdyti. Rusams atsisakius, kareiviai pasitraukę, ne
norėdami naudoti prievartos prieš beginklius žmo
nes. Vėliau, rodos, apie 12 vai. dienos, buvo atsiųsta 
kita kareivių kuopa. Sako, šį kartą, kad būtų klus
nūs, komendanto įsakymu kareiviai buvę pavaišinti 
svaigalais. Tie girti stipriai ginkluoti kareiviai žiedu 
apsiautė rusų ir kartu mūsų stovyklas, o gatvių san
kryžose išstatė ginkluotas sargybas su šarvuotais tan
kais ir kulkosvaidžiais. Ginkluoti kareiviai stovėjo 
ir prie mūsų stovyklos vartų ir paradinio įėjimo. 
Daugumas apsuptųjų rusų meldėsi cerkvėje, kuri bu
vo įrengta atskirame pastate, prie pat tvoros, ski
riančios mūsų stovyklos kiemą nuo rusų. Taigi iš 
mūsų stovyklos koridorių ir kai kurių kambario 
langų buvo aiškiai matyti, kas darosi cerkvėje. Ma
čiusieji sakė, kad rusai susirišę virvėmis vienas su ki
tu. idant bailesnieji, pabūgę kančios, nepasiduotų. 
Kareiviai įsiveržę į cerkvę ir ėmę šautuvų buožėmis ketos, reikalavimai pasisakyti, dėl ko ir kaip išvykai 
daužyti besimeldžiančiuosius, neaplenkdami nei se- ir kodėl nenori grįžti. Laisva valia išvykusiems grėsė 
nių, nei vaikų, nei moterų. Buvę sužeista apie 80 netekimas tremtinio teisių ir kartu Unros globos, jos 
žmonių, kai kurie sunkiai, nevienam buvę sulaužyti šalpos ir galimybių kur nors emigruoti. Tai reikėjo

NUASMENINIMO JAUSMAS

Kita spaudinio priemonė buvo skryningai, an-

surašė
Kriau- 
duoda-

jos Centrui buvo pasiūlyta du kandidatai, 
kurie gerai pažįsta D. Britanijos lietuvių 
katalikų gyvenimą ir kurie tuo laiku gyve
no Chicagoje, būtent, kun. Juozą Budzei- 
ką ir kun. Joną Sakevičių. Jiedu abudu po 
keletą metų dirbo Anglijoje ir gerai nusi
mano apie mūsų būklę. Centro Valdyba 
priėmė abudu kandidatus: vienas jų, kun. 
Budzeika, atstovavo marijonų vienuolijai, 
o kun. Sakevičius D. Britanijos lietuviams 
katalikams.

Nutarimai
Per dvi kongreso dienas buvo išlukšten

ta gausa gyvybinių klausimų. Juos 
kun. Vyt. Bagdanavičius, dr. Rom. 
čiūnas ir kun. Kęst. Trimakas. Čia 
ma vien tų nutarimų santrauka.

Laisvojo pasaulio katalikai lietuviai pa
siuntė žodį pavergtosios tėvynės broliams 
ir savo ryžtą, kad „mūsų bendra tėvynė 
atgautų religinę ir valstybinę laisvę“.

Nutarė, kartu veikiant su Kunigų vie
nybės centro valdyba, įsteigti religinį cent
rą.

Kongresas ragina visus lietuvius katali
kus priklausyti lietuvių parapijai, o kur 
tai negalima, skatina svetimose šventovėse 
organizuoti lietuviškas pamaldas, Mišias, 
tuo tikslu sukuriant Altoriaus bendruome
nę.

Prašo vyrų ir seserų lietuviškas vienuo
lijas išlaikyti savo įstaigų lietuvišką cha
rakterį.

Skatina remti savo katalikišką spaudą, 
o spaudos darbuotojus prašo išsamiau in
formuoti ir Bažnyčios dvasioje formuoti 
skaitytojus.

Kongresas skatina organizacijas bei ka
talikiškąją visuomenę ieškoti draugiškų 
ryšių su kitų konfesijų lietuviais krikščio
nimis.

Be to, sutarė remti L. R. K. Šalpos fon
dą, BALF'ą ir knygų „Krikščionis Gyve
nime“ leidimą.

K. A. M.
DOVYDO PERGALĖ PRIEŠ 

RUSIŠKĄJĮ GALIJOT/V
Tokiais žodžiais kadaise J. A. Herba- 

čiauskas apibūdino lietuvių laimėjimą ko
voje dėl spausdinto žodžio su earistinės 
Rusijos satrapais. Ir šiandien Vakarų pa
saulyje spausdinamas laisvas lietuviškas 
žodis yra viena galingiausių priemonių ko
voje už mūsų krašto laisvę, ištikimiausias 
kiekvieno lietuvio talkininkas ir draugas, 
nepaisant kur ir kas jis bebūtų. Tik laisvą 
spausdintą žodį remdami, jį puoselėdami ir 
vertindami, galime ištverti ir laimėti!

Šių dienų Čekoslovakijos pavyzdys aiš
kiai parodė, kad priešas ne patrankų pabū
go, bet prošvaistės LAISVO ŽODŽIO!

Atėjo Naujieji 1969 Metai. Kiekvienas 
mūsų turi geros progos paremti tą „Ginklų 
Fondą“, užsisakydamas sau ar savo pa
žįstamam laisvame pasaulyje išeinančią 
spaudą.

Jau 20 metų, kai spaudos platinimo dar
be talkininkauja DAINORA. Kiekvienam 
ir šiais metais talkininkaus. Norintiems 
pratęsti ar naujai užsisakyti, pasiunčiame 
skrajukę — periodinių leidinių sąrašėlį.

Prašome rašyti:

a m orą
14, PRIORY ROAD, 

KEVV, SURREY
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PASIEKIMAS IR PAREIGA
LIETUVIS IŠ PONŲ KALNO

Sklandus ir nesklandus darbas
Truputį pavažiavę iš didžiojo pietų Vo

kietijos miesto oiutigaiio, bematant pa
sieksime vietovę, Kun puiKuojasi Herren
berg varau, lai is tiesų yra sodų ir vilų, 
vaainas, ne vargingas rajonas, ir pavadi
nimas jam visisKai unsa. Juk Herrenberg 
lietuvisKai reiškia ne Ką kitą kaip Ponų 
Kalną...

Viena erdvi to Ponų Kalno viia priklau
so lietuviui Liudvikui Dirsei. Čia jis su sa
vo gausia penkių vaikų šeima gyvena, o 
savaitgaliais, kai oras gražesnis, dažniau
siai važiuoja prie garsiojo Bodeno ežero, 
kur jo laukia nuosava ištaiginga jachta...

Liudvikas Dirsė yra vienas nedaugelio 
Vokietijos lietuvių, kurie nugalėjo visus 
sunkumus ir susikūrė, palyginti, nemažą 
gerovę sau ir savo šeimai. Šis dzūkas, karo 
audrų blaškytas po Europą, pokarėje apsi
gyveno Stuttgarto apylinkėje, vedė ir pasi
ryžo savo amatą pritaikyt svetimame kraš
te. L. Dirsė siūti išmoko pas garsųjį Kau
no siuvėją Rimšą, ir jis, matyt, neblogai iš
moko, o be to, yra apdovanotas sumanumu 
ir veržlumu, nes šiandieną Liudviko Dir
sės įmonė yra įsikūrusi nuosavuose na
muose, juose sukasi moderniškos mašinos 
ir dirba daugiau kaip 70 siuvėjų.

Pasiekęs nemenką ekonominę gerovę, 
Liudvikas Dirsė neatsiribojo nuo lietuvių. 
Priešingai, jis nuolatos su jais bendrauja, 
vietos ir tolimesnių vietovių tautiečiai daž
nai svečiuojasi jo viloje arba kartu plau
kioja jo jachta. Be L. Dirsės neapsieina 
lietuviški parengimai, minėjimai, subuvi
mai. Jis visuomet paslaugus savo tautie
čiams, niekados neatsisako asmeniškai pa
sidarbuoti, o kai atsiranda visuomeniškų 
reikalų, jis su savo automobiliu sukaria 
daugelį kilometrų.

Kinijos bazes Europoje
Kinija pasirašė su Albanija sutartį, pa

gal kurią ji galės laikyti Albanijos terito
riniuose vandenyse jūrų laivyną ir žemyne 
įsteigti raketų bazes.

Albanija jau kuris laikas yra nebe Sov. 
Sąjungos, bet Kinijos sąjungininkė. Visos 
Sov. Sąjungos pastangos grąžinti ją į savo 
bloką nueina niekais.

Kinija neslepia, kad jos pastangos įkelti 
koją į Europą turi ryšio su Čekoslovakijos 
okupacija ir Sov. Sąjungos grėsme kitiems 
kraštams, kartu, žinoma, ir jos nebeklau
sančiai Albanijai. Kinija jaučianti sau ir 
tiesioginę grėsmę Sov. Sąjungos pasienyje 
ir ją įžiūrint! sovietinių laivų telkiniuose 
Viduržemio jūroje. Apskritai Kinija sako
si jaučianti, kad ji yra supama iš vienos 
pusės Sov. Sąjungos, o iš kitos JAV, ku
rios vis labiau įsitvirtina Indijoje.

EKSKURSIJOS I BAŽNYČIAS

— Mokinių ekskursijos į bažnyčias da
bar įprastas dalykas, — parašyta Vilniuje 
leidžiamo mokytojams skirto laikraščio, 
Tarybinio Mokytojo, lapkr. 22 d. numery.

— Deja, — apgailestauja tos naujienos 
pranešėjas, — daugelio mokinių ekskursi
jų į bažnyčią tikslai apsiriboja estetiniu 
auklėjimu... Ateiname tam, kad pasigrožė
tume architektūra, sukauptais meno lo
biais...

Tas priekaištas mokytojams — ekskursi
jų vadovams sakomas, žinoma, ne už tai, 
kai jie ne melstis veda mokinius į bažny
čias, o už tai, kad jie, nors ir kompartijos 
ideologijos dvasioje išmokyti, užmiršta (ar 
sąmoningai vengia) naudoti tas ekskursi
jas skiepyti antireliginėms pažiūroms. Bū- 
kad jie ne melstis veda mokinius į bažny
čiose gražu, apleisdami prievolę rodyti, 
kur bažnyčiose paslėptas tasai „liaudies 
opiumas“*... (E)

RUSINIMAS LATVIJOJE

Sovietų invazijos į Čekoslovakiją išva
karėse buvo galima pastebėti pagyvėjusį 
„kultūrinį bendradarbiavimą“ tarp Čeko
slovakijos ir Baltijos respublikų. Čekų de
legacijos lankėsi Rygoje ir Vilniuje, o lie
tuvių ir latvių — Pragoję. Vienas čekų žur
nalistas, viešėjęs Latvijoje invazijos dieno
mis, parašė savo įspūdžius čekų pogrindžio 
laikraščiui, kuris pasiekė Londoną tik da
bar. Straipsnyje tarp kitko sakoma:

„Latvijoje teko kalbėtis su daugeliu šios 
mažos tautos nelaimingų piliečių. Teko 
matyti Rygoje ant viešų pastatų vien tik 
rusiškus užrašus. Aplankiau latvių pionie
rių (skautų) stovyklą, kurioje jaunimas 
galėjo padainuoti bet kurią rusų dainą, bet 
nemokėjo nei vienos latviškos. Kai paklau
siau savo palydovą, rusų mokslininką, „ar 
esama kokių nors tautinių problemų Latvi
joje?“ — Jis atsakė: „Jokių. Ar tamsta ne
matai, kaip latviai asimiliavosi su mumis“.

Čekų žurnalistas sako, kad, gal būt, ka
da nors čekams bus pasakyta, jog okupaci
ja jau pasibaigė ir tai buvusi tik kažkieno 
klaida. „Bet aš noriu, kad visi žinotų, ką aš 
mačiau ir kas ligšiol nebuvo sakoma če
kams. Mūsų pareiga yra išsaugoti laisvą 
Čekoslovakiją. (FCI)

Pasisekimas ekonominėje srityje, atrodo, 
tik padidino L. Dirsės pareigos jausmą lie
tuviškiems reikalams. Jo jautrus dosnu
mas ypač ryškus, kai prireikia pasirūpinti 
vargan patekusiais lietuviais, seneliais, in
validais ir kitais, kurių Vak. Vokietijoje, 
tur būt, yra daugiau kaip kituose išeivijos 
telkiniuose. Todėl, matyt, neatsitiktinai 
Liudvikas Dirsė buvo vienas Lietuvių šal
pos draugijos „Labdaros“ steigėjų. Jo vi
loje savo laiku, beje, ir įvyko „Labdaros“ 
steigiamasis susirinkimas, tos draugijos 
vadovybėje jis ir dabar dalyvauja. L. Dirsė 
ypač nuoširdžiai rūpinasi lietuviškuoju 
jaunimu, o „Labdara“ ir kreipia didžiau
sią dėmesį į lietuvius moksleivius ir stu
dentus.

L. Dirsė, jo jautrus dosnumas ir įsipa
reigojimas lietuviškiems reikalams iš tiesų 
gali būti pavyzdžiu mūsų visuomenei.

G.

Tvirtinama, kad į Sov. Sąjungos pasienį 
Kinija pasiuntusi papildomai 24 divizijas 
kariuomenės — apie pusę milijono karių. 
Tai buvę padaryta ryšium su sovietų ka
riuomenės manevrais, kurie buvo vykdo
mi Mongolijoje, Kinijos pasienyje.

Kai dėl raketų bazių, tai kol kas Kinija 
gal tik galės atlikti paruošiamuosius dar
bus. Spėjama, kad 1500 mylių nuotolį pa
siekiančias raketas Kinija gali turėti tik 
apie 1972 metus, nes tą darbą sutrukdę pa
staraisiais metais krašte vykę neramumai
— kova dėl valdžios, raudonosios gvardi
jos veikla. Apie tą patį laiką Kinija turė
sianti ir tokias raketas, kurios sieks iki 
8000 mylių.

Kinijos koja Albanijoje būtu grėsmė ir 
pačiai Europai ir Sov. Sąjungai, ypač kai 
bus raketų bazės.

Toks Kinijos plėtimasis, ieškojimas są
jungininkų ir bazių laikomas jos veržimusi 
į didžiąsias pasaulio galybes, su kuriomis 
būtina skaitytis. Jos santykiai su Sov. Są
junga dėl to dar turės paaštrėti. Be to, 
glaudindamos santykius su Sov. Sąjunga, 
savo ruožtu JAV pradeda megzti ryšį ir su 
Kinija.

LIETUVAITĖ ŠIMKUTĖ FILMUOSE
Populiariuosiuose magazinuose ir atitin

kamuose laikraščių skyriuose JAV, Pran
cūzijoje ir Britanijoje vis dažniau rašoma 
apie jaunąją kino artistę Joaną Šimkutę, 
su kuria dabar baigtas sukti naujas filmas 
„The lost man“. Filmas yra negriška tema
— vyriausias herojus yra JAV negras, ko
vojąs už savųjų reikalus, ir jį vaidina iš
garsėjęs negras artistas Sidney Poitier.

Tai pirmasis jos filmas Hollywoode, o iš 
viso jau penktasis. Pirmieji keturi buvo 
statyti prancūzų. Filme „Zita“ ji jau išgar
sėjo. Filme „Boom“ ji vaidino su Burtonu 
ir Taylor.

Kilusi ji yra iš Kanados. Tėvas — lietu
vis, motina — airė, ir jie jau prieš 10 metų 
išsiskyrę. Prieš penketą metų ji išvažiavo į 
Paryžių atostogų ir ten užsibuvo, dirbda
ma kaip modelė, nes jai tokią mintį kažkas 
buvo įpiršęs dar namie. Ten ji vėliau susi
tiko filmų direktorių Godardą, kuris ir pri
kalbėjo eiti į filmus.

TRAKTORININKO UŽDARBIS
Jurbarko rajono Pašaltuonio kolchozo 

mechanizatoriai paklausė Valstiečių Laik
raštį (lapkr. 23), kiek traktorininkams — 
mašinistams turėtų būti mokama už dirvų 
hektaro suarimą.

Tiesiog į tą klausimą — kiek už hekta
ro suarimą — laikraštis neatsakė. Atsakė 
tik, kad „už kiekvieną įvykdytą dirvų pa
mainos išdirbio normą (8.2 valandos) mo
kama ne mažiau kaip 5 rubliai. Ekonomiš
kai stiprūs kolūkiai moka už šį darbą ir 
daugiau.“

Atseit, specialistui, traktorininkui mo
kamas atlyginimas maždaug 61 kapeika už 
valandą. Kiek daugiau gali mokėti tik 
„ekonomiškai stiprūs“. O kiek reikia per 
pamainą padirbti, tai pareina nuo darbo 
sąlygų, nuo to, kokiu traktorium dirbama, 
ir tt. Jei per pamainą neišartų tiek, kiek 
nustatyta, tai nė penkių rublių traktori
ninkas negautų. (E)

Įsidėmėtinų apmąstymų apie kolchozus 
Lietuvoj vėl dėsto agr. P. Vasinauskas 
(Dotnuvoje veikiančio žemdirbystės insti
tuto laukininkystės skyriaus vedėjas) mė
nesinio žurnalo Žemės Ūkio šių metų 10- 
me numeryje. Lygina du kolchozus, kurių 
viename darbas nesklandus, kitame sklan
dus, ir ieško to skirtumo priežasties.

„Žinau kolūkį“, — rašo P. Vasinauskas, 
— „kurio pirmininkas labai išsilavinęs, di
delių užmojų, tvirto charakterio žmogus. 
Nesiskaitydamas nei su sveikata, nei su 
šeimos reikalais, jis visiškai atsidavęs vi
suomeninei gamybai. Ūkis gerai mechani
zuotas. šimtui hektarų arimų — 5 trakto
riai. Tokių darbų, kuriuos reikėtų dirbti 
šakėmis, čia nebėra... Bet visi laimėjimai 
įgyjami čia labai sunkiai — daugiau ner
vų įtempimo kaina. Sunku patikėti, bet šio 
kolūkio kontoroje, dirbtuvėje, fermose, bu
tuose ir kiemuose juntama nepasitenkini
mo atmosfera...“

—Kodėl?—klausia Vasindauskas ir ban
do išsiaiškinti:

„Atsakymas, manau, štai šiuose skaičiuo
se. 1958 metais kolūkyje buvo 128 dirban
tieji. Per dešimtį metų iš darbo pasitraukė 
103. Priaugo jaunimo 19. Atvyko iš kitur 
113. Vėl išvyko 49. Iš šių skaičių matyti, 
kad kolūkis remiasi atvykstančiais iš įvai
rių vietų. Neturėdamas kitos išeities, ūkis 
nuolat skelbiasi laikraščiuose, kad jam rei
kalingi traktorininkai, melžėjos, kalvis, su
virintojas ir tt. Kolūkyje nėra darnaus dir
bančiųjų kolektyvo“.

Tą „nervingą“ kolchozą P. Vasinauskas 
lygina su Panevėžio rajono Paežerio kol
chozu, kuriam bene nuo pat įsteigimo vado
vavo senos kartos (ir mokyklos) agrono
mas J. Zabielavičius, kuris ir dabar laiko
mas to kolchozo garbės pirmininku. Patei
kiama Zabielavičiaus laiško ištrauka, ku
rioje tasai maždaug atskleidžia savo „pasi
sekimo paslaptį“. Zabielavičius rašo:

„Kolūkio teritorijoje svetimo turto pasi
savinimas, tinginiavimas, girtuokliavimas 
ir kitos ydos nuo senų senovės buvo smer
kiamos. Kiekvienas kaimas turėjo ir dabar 
tebeturi savitą charakterį. Žiliškių, Palan
kių, Vėpų, Velniakių ir kitų kaimų žmonės 
buvo darbštūs, apsišvietę, tvarkingi. Su
bendrinus visų žemes ir sukūrus kolūkį, 
valstiečių charakteris ir pažiūros nepasi
keitė. Visuomeninis turtas — žemė, trobos, 
gyvuliai — kaip buvo, taip ir liko jų pačių 
turtas. Jie nieko nelietė, net suvisuomenin
to 630 ha miško“.

Atseit, Zabielavičius sugebėjo prisitai
kyti prie neišvengiamo reikalavimo — kol
chozo įkūrimo, priimdamas kiek galima 
mažiau „revoliucijos“, palikdamas kiek 
galima daugiau dalykų taip, kaip buvo. 
Svarbiausia, anot Zabielavičiaus, — „Svie
to perėjūnai čia neatklysta, užtenka savų 
žmonių“.

Vasinauskas nuo savęs priduria, jog 
svarbiausia esą tai, kad Paežeryje iki šiol 
išsilaikė kaimiškos brigados: „Kiekvienas 
didesnis kaimas — viena brigada. Kiekvie
nos brigados kolektyvas nuo senų senovės 
suaugęs į vienalytį vienetą. Čia nebuvo 
nusiskundimų, kad jaunimas masiškai 
bėgtų į miestus. Žmonių kolektyvą, kuris

PIKTINAMASI NETVARKA
Švenčionių Statybos-Remontų įmonei rei

kia miško medžiagos. Miškų ūkis čia pat. 
Bet medžiagas skirsto tokia rusiška įstai
ga, vardu Litbumsnab, t.y. popieriaus ga
myklų aprūpinimo įstaigos padalinys Lie
tuvoj. Taigi švenčioniškiai kreipiasi į tą 
„litbumsnabą“. Ir gauna medžiagos iš... 
Karelijos, šiek tiek ir iš Biržų, tik ne iš 
vietinių miškų. Iš Švenčionių miškų ūkio 
medžiagą „litbumsnabas“ skiria į Klaipė
dą, į Gudiją, tik ne į Švenčionis. Švenčio
nėlių geležinkelio stotis užversta lentomis, 
balkiais, kurių vieni parengti išvežti kitur, 
o kiti — ką tik atvežti iš kitur...

Apie tai rašo Czerwony Sztandar, lenkų 
kalba Vilniuje leidžiamasis kompartijos 
dienraštis (lapkr. 24 d.). Ir nebevadina to 
net „nepaprasta istorija“, kadangi tokie 
reiškiniai, matyt, nebepagydoma rusų biu
rokratijos liga. M. šumauskas prieš apie 10 
metų, būdamas vietinės administracijos 
viršūnėj, viešoj kalboj piktinosi tokiais be
prasmiais vežiojimais, — vis tiek negelbė
jo, kaip negelbsti ir iki šiai dienai laikraš
čiuose nuolat kartojami pasipiktinimai ar 
pasityčiojimai dėl tokių nesąmonių.

Tame pačiame laikraštyje skelbiamas 
skundas iš Dūkšto. Ten Baltijos geležinke
lių valdyba nutarė praplėsti geležinkelio 
stotį. Darbą pradėjo tuo, kad uždarė per
važą iš vienos miestelio (dabar jau miestu 
vadinamo) dalies į kitą. Dūkštas buvo pa
dalytas į dvi izoliuotas dalis: norint iš vie
nos gatvės pervažiuoti į kitą, reikia va
žiuoti apie 4 kilometrus. Kada stoties plė
timo darbai prasidės, dar nematyt, bet 
pervaža uždaryta, ir net miesto valdžia į 
skundą dėl to uždarymo negauna jokio at
sako iš geležinkelių valdybos. Jokiai Lie
tuvoje veikiančiai administracijos įstaigai 
geležinkeliai nepriklauso, ir jų valdytojai 
prieš vietos gyventojus nemažiau išdidūs, 
kaip ir rusų kariuomenė... (Elta) 

susietas giminystės ir kaimynystės ryšiais, 
pasirodo, reikia „labai branginti“, nes jis 
esąs ne menkesnis turtas už traktorius, 
trąšas ir visokias kitokias gamybos prie
mones.

Prisimena P. Vasinauskas ir Dotnuvos 
bandymų stoties kolektyvą, sudarytą dau
giau kaip prieš 40 metų: „Per ilgą laiką 
vyko daug pasikeitimų, Vieni mirė, kiti 
išėjo į pensiją. Vienas kitas pasitraukė 
dirbti kitur. Tačiau bandymų stoties su
kurtos tradicijos išliko iki šių dienų, lygiai 
kaip išliko ta pati žemė. Kiekvieną rytą, 
kaip prieš keturiasdešimt metų, darbinin
kai susirenka pasiskirstyti darbus prie 
džiovyklos. Punktualumas — nerašytas 
bandymiečių įstatymas. Darbų vadovas vi
sada gerai apgalvojęs. Dėl to darbininkus 
paskirsto per keletą minučių. Jam niekad 
nereikia daryti pakeitimų. Visi įrankiai — 
kastuvai, dalgiai, šakės — tvarkingai su
dėti čia pat, sandėliuke, ir niekam nereikia 
gaišti ko nors beieškant. Čia pat arkliai, 
traktoriai, mašinos. Po paskirstymo praei
na vos kelios minutės, ir kiekvienas jau 
dirba savo bare. Nežinomi atsitikimai, kad 
kas ko nors nerastų ar būtų sugadinta. Ne
girdėta, kad kas ką lauke paliktų ar suge
dus neatneštų, neatvožtų prie kalvės. Kal
vis žino, kad iki ryto turi būti sutaisyta, 
šeštadieniais kiemas visada nušluojamas, 
ir viskas sutvarkoma. Visada prižiūrimi 
laukų keliukai. Apie namus darbininkų 
daržai visuomet apravėti, pasodintos gėlės.

S&aityteju Caiificd
DĖL VYDŪNO KAPO

Europos Lietuvio Nr. 49 (1968. XII. 10J 
rašė J. Švažas dėl Vydūno kapo. Noriu 
duoti paaiškinimų.

Vydūno kapo priežiūrą aš nuo pat pra
džios apsiėmiau. Dėl jos tvarkymo, kai 
1953 m. išsikėliau iš Detmoldo, susitariau 
su ponia Rothmeier, pas kurią Vydūnas 
gyveno. Jis jos bute pasimirė. Taip pat rū
pinosi ir Mažosios Lietuvos Tarybos narys 
E. Subaitis, kuris netoli Blombergo gyve
na. Kadangi E. Subaitis dabar sunkiai ser
ga ir negali išeiti iš namų, prašiau kunigą 
K. Klumbį, kuris Lemge gyvena, kartu su 
ponia Rothmeier prižiūrėti kapą. Kunigas 
Klumbys yra šilutiškis, dalyvavo Vydūno 
laidotuvėse ir sutiko.

RINKIMINIAI
„BITĖS“ NEŠA „MEDŲ“, O TIK 
BIČIULIAI JUO NAUDOJASI

Ištrauka iš „SAVI", Stuttgarto apylinkės 
leidžiamo laikraštėlio Nr. 7/10 1968 m. lap
kričio mėn.

Vokietijos Liet. Katalikų Pasauliečių Ta
ryba labai viliojančiai kreipiasi į PLB Vo
kietijos Krašto narius su šūkiu: „Vienybėj 
galybė“.

Žvilgterėjus į bendrą 28 kandidatų sąra
šą, jame randame nusipelniusių liet, kata
likų, kurie verti Bendruomenės pasitikėji
mo. Tačiau tokių netrūksta ir liet, evange
likų tarpe. Skirtumas tik tas, kad liet. ev. 
savo dvasiškius palieka pastoraciniam 
darbui, kuriame yra ir gera lietuvybės pa
laikymo dirva. Gi liet, katalikai atitraukia 
nuo pastoracijos net 5 kunigus ir siūlo 
bendruomeninei veiklai, tarytum pastora
cijoje per maža darbo. Klausimą, kodėl 
liet, katalikų kunigai veržias į bendruome
nės viršūnes?—akivaizdžiai išryškina kun. 
K. Senkus 1968. X. 30 dienos „Atvirame 
atsakyme“, viešai paskelbtame mūsų pla
čiai visuomenei, kuriame išryškėja, kokios 
„valdžios“ siekiama organizuotoje bend
ruomenėje.

Nors VLKPT ir nepateikia rekomenduo
jamų kandidatų, o pataria pasikalbėti su 
„pažįstamais“, tačiau nesunku atspėti, kas 
tie kandidatai ir „pažįstami“ patarėjai: — 
savotiški „bičiuliai“, kurių patarimais tu
rėjome išrinktą Bendruomenės vyr. vado
vybę nuo 1962 metų, kuri bendruomenę 
„nubičiuliavo“ iki beveik visiško merdėji
mo: apylinkių liko mažiau kaip pusė, o

NEPAMIRŠKIME PAPUSRYČIAUTI

Nuo pusryčių priklauso visos dienos sa
vijauta. Kai kurie žmonės rytą lengviau 
pakenčia alkį, bet toks įprotis yra žalin
gas ir sublogti nepadeda. Ne veltui apylie- 
sės anglės rytą valgo' labai sočiai — jos 
neapsieina be avižinių košių, rūkyto kum
pio, klausimų... Tuo tarpu apkūnios vie
nos gyventojos pusryčiauja kukliai, o va
karieniauja sočiai.

Per pusryčius žmogus turi gauti apie 
trečdalį visos dienos maisto. Pusryčiams 
patartinas sotus baltymingas maistas: pie
nas, varškė, sūris, kiaušiniai, dešra, mė
sa. Riebalus reikia vartoti saikingiau. Ko
šės labai naudingos vaikams. (M. ir G.) 

Čia niekad negirdėti rietenų, niekad nie
kas neprapuola“.

Svarbiausias veiksnys, kad tokios prieš 
40 metų sukurtos tradicijos nesuiro ir da
bar, Vasinausko nuomone, yra ta aplinky
bė, kad čia dirbantieji „bemaž visi Dotnu
vos apylinkėje gimę, augę“.

„Savaime suprantama“, — samprotauja 
P. Vasinauskas, —■ „kad gamybinis kolek
tyvas nėra mechaniškas vienodų individų 
junginys. Kolektyvas susideda iš daugybės 
savitų asmenybių, turinčių savus porei
kius, savą pažiūrą į gyvenimą, užimamas 
pareigas, drausmę ir panašius bendro sam
būvio dalykus. Žmonės turi skirtingą inte
lektą, išsilavinimą, specialybės žinias, kul
tūrinius pomėgius, estetinį skonį, skirtin
gą valią, amžių ir tt. Bet kai šie skirtingi 
individai yra išaugę vienoje nedidelėje te
ritorijoje, pamėgę savuosius papročius, sa
vąją aplinką, kai jie kalba ta pačia tarme, 
nuo mažens iki smulkmenų žino vienas ki
to dorybes ir silpnybes, kai jie turi bendrą 
savitą charakterį, su jais dirbant viename 
kolektyve galima žymiai daugiau padaryti, 
negu su atsitiktinai suburtais žmonėmis“.

Deja, tik po 20 Lietuvos kolektyvizacijos 
metų toks Vasinauskas gavo progos viešai 
pareikšti tokią privačią nuomonę. Ir tai čia 
kalbama tik apie paskirus kolchozus. Kas 
išdrįs pasiūlyti ir pareikalauti, kad tokios 
mintys, kaip Zabielavičiaus ir Vasinausko, 
būtų taikomos ne tik paskiriems Lietuvos 
kaimams, o ir visai Lietuvai? (E)

„Kapų darbininkai“ neprašyti ir be mo
kesčio kapo neprižiūri.

Savo laiku buvo manyta Vydūno karstą 
perkelti į tėvynę, jeigu sąlygos leis. Dėl to 
buvo ir parinktas cinkinis karstas. Nuo 
antkapio buvo atsisakyta, tik parinktas 
tinkamas akmuo su užrašu. Vydūnas savo 
darbais pasistatė pats lietuvių širdyse pui
kiausią paminklą. Cituoju iš kunigo M. 
Krupavičiaus man 1953. II. 15 rašyto laiš
ko. Jis tada buvo Vliko Pirmininku:
„Kadangi Vydūnui čia teks ilsėtis tik ligi 

grįžimo Lietuvon, tad ir paminklas turėtų 
būti tik laikino pobūdžio. Geriausias jo 
paminklas yra jo kūryba. Tad ir į jo raštų 
išleidimą reiktų atkreipti daugiausia dė
mesio“.

E. Simonaitis

ATGARSIAI
narių tik keli šimtai. Tokių „bičiulių-* tiks
las, kad Bendruomenės „bitės“ neštų „me
dų“, o tik bičiuliai juo naudotųsi (pvz., 
Studijų Savaitės globa).

Kita „grupė“ šaukia: „Liaudies balsas— 
Dievo balsas'* ir pasirašo „Vox populi“ 
vardu. Atsišaukimą išsiuntinėja iš Stutt
garto, gi siuntėją (ant voko) nurodo kaž
kur iš Schwarzwaldo, tačiau nesunku nu
statyti, kad tas „Vox populi“ slepiasi virš 
200 km toli nuo Stuttgarto. Atsišaukimas 
vertas dėmesio tik dėl to, kad jame smer
kiama liet, katalikų pasauliečiai, tačiau 
siūloma rinkti net tris kat. kunigus: viso
kias „izmais“ pravardžiuoja Solidarumo 
Bloką, betgi siūlo juos rinkti į Krašto Ta
rybą. Ar tai ne provokacija?..

VIDURAMŽIŲ MAUDYKLĖSE

Viduramžių maudyklėse arba pirtyse 
žmonės ne tik prausdavosi, bet ir atsigai
vindavo, pasidalindavo naujienomis. Už 
naudojimąsi maudykle buvo imamas dide
lis mokestis, todėl jomis naudotis galėjo 
tiktai turčiai. Juos lydėdavo ginkluota sar
gyba, kuri be ceremonijų išvydavo iš mau
dyklių nepageidaujamus asmenis. Vyrai 
su žmonomis, vienuoliai su vienuolėmis 
maudydavosi kartu — tai buvo visų priim
tas įprastas dalykas.

KINŲ IMPERATORIŲ SVEIKATOS

PASLAPTIS

Kinų imperatorius laikydavo keturis gy
dytojus, kuriems kas savaitę mokėdavo 
atlyginimą. Tačiau, kai imperatorius su
sirgdavo, gydytojai atlyginimo nebegauda
vo. Atlyginimas vėl būdavo mokamas, tik
tai pasveikus imperatoriui. Pasakojama, 
kad kinų imperatoriai labai retai tesirgda- 
vo.

ROMĖNŲ RAŠALINĖ

Mūsų eros pradžioje Westfalijoje romė
nai pastatė galingus įtvirtinimus. Archeo
loginių kasinėjimu metų juose rastas san
dariai uždarytas žalvarinis indas, artipilnis 
juodo skysčio. Ištyru , paaiškėjo, kad tai 
esama specialaus rašalo. Žemėje rašalas 
išbuvo apie 2000 metų. Į jo sudėtį įeina 
suodžiai, derva, geležis. (M.G.)
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Europos lietuviu, kronika
E. LIETUVIS ORO PAŠTU 

Užjūriuose gyvenantieji lietuviai gali 
gauti „Europos Lietuvi“ oro paštu.

Dolerio kraštuose jo kaina: paprastu 
paštu 6 dol., oro paštu 10 dol.

LONDONAS
DBLS SUVAŽIAVIMAS

DBLS Valdyba nutarė metinį DBLS sky
rių atstovų suvažiavimą sukviesti 1969 m. 
kovo 15-16 dienomis.

Netrukus skyrių valdybos gaus DBLS 
Valdybos paruoštą Sąjungos įstatų pakei
timo projektą, kuris bus siūlomas apsvars
tyti skyrių susirinkimuose.

KAUKIU BALIUS
Sausio 4 d., 7.30 vai. vak., Sporto ir Soc. 

Klubo salėje (345A Victoria Park Rd., E.9) 
Londono LAS ir jaunimo grupė „Grandis“ 
rengia

KAUKIU BALIŲ
su įdomia programa.

Gros visų mėgiama muzika, bus premi
juojamos kaukės, turtinga loterija, šaltų ir 
šiltų užkandžių.

Maloniai kviečiame visus dalyvauti.
Rengėjai

TRIJŲ KARALIŲ PAMALDOS
Sausio 6 d. Mišios bus 7.30 vai. ryto ir 8 

vai. vakaro.

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Susirinkimas šaukiamas sausio 12 d., 

sekmadieni, 4 vai. p.p., Sporto ir Sociali
nio Klubo salėje.

BLYNŲ BALIUS
Tradicinis Moterų šv. Onos Draugijos 

blynų balius rengiamas vasario 8 d. Spor
to ir Socialiniame klube

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

Rengiamas vasario 15 d. Sporto ir Socia
linio Klubo salėje.

Pamaldos bus vasario 16 d., sekmadienį, 
Lietuvių bažnyčioje.

NEPAMIRŠKIME LABDAROS
Lietuvių šalpos draugija „Labdara“ re

mia besimokantį lietuvišką jaunimą. Rem
dami „Labdarą“, remsime ir mūsų jauni
mą, įgalinsime jį sėkmingai mokytis ir tuo 
užtikrinsime, kad lietuvybė ir ateityje gy
vuos.
„Labdarai" padėsime įsirašydami į drau

gijos narius ir apsimokėdami nario mokes
tį arba pasiųsdami auką. „Labdara“ yra 
registruota teisme ir finansų įstaigoje, ir 
aukotojai Vokietijoje savo aukas gali nu
rašyti nuo pajamų mokesčio.
„Labdaros" pirmininkas yra Jonas Glem- 

ža. Adresas: 7 Stuttgart - Bad Cannstatt, 
Steinhaldenstr. 147, Vokietija. „Labdaros“ 
banko sąskaita: Staedt. Girokasse Stutt
gart, Konto Nr. 1185 168.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 
ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvi“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
Informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

NOTTINQHAMAS
JAUJL40 ŽIDINYS

16 Hound Rd., West B rid g j ord, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

LALMINGA NELAIMĖ
Gruodžio 21 d., Židinio direktoriui liet, 

bažnytiniais reikalais, lengva mašina pa
grindiniu keliu važiuojant į Coventrį, iš 
vienos valgyklos kiemo netikėtai staiga iš
šovė sunkvežimis, ir susidūrimo nebegali
ma buvo išvengti. Kun. S. Matulis, MIC, 
apie 30 valandų buvo be sąmonės. Tikima
si, kad liga per ilgai neužtruks. Tautiečių 
jautrus rūpestis ligonį stiprina.

Suprantama, kad susitrenkimas tik per 
plauką galėjo būti mirtinas. Nelaimėje bu
vo ir laimės.

NEBESPĖJO
Liet. Kat. Sielovados, Židinio ir šaltinio 

bičiuliams kun. S. Matulis dėl nelaimės vi
siems nebespėjo atsiliepti. Prašo atleisti.

POATOSTOGINIAI MOKSLAI
Židinyje mokslai vėl prasideda sausio 7 

d. ryte.

REIKALINGA VIRĖJA
Židinio virtuvei reikalinga virėja. Dėl są

lygų kreiptis į vadovybę.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — sausio 5 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — sausio 5 d., 11 vai., Ži

dinyje.
NOTTINGHAM — sausio 12 d., 11 vai., J. 

Židinyje.
NOTTINGHAM — sausio 17 d., 11 vai., J. 

Židinyje.
NOTTINGHAM — sausio 24 d., 11 vai., J. 

Židinyje.
ECCLES — sausio 12 d., 12.15 vai.
LEEDS — sausio 12 d., 3 v.p.p. — a.a. Jur

gio Žambos metinės Mišios.
BRADFORD — sausio 19 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 26 d., 1 v.p.p.

KETTERINQAS
PAMATĖM LIETUVIŠKĄ FILMĄ

Gruodžio 8 d. kun. Matulis laikė lietu
viškas pamaldas Ketteringe, o po pamaldų 
parodė spalvotą filmą iš Š. Amerikos liet, 
jaunimo tautinių šokių. Filmas gražus ir 
mums, lietuviams, įdomus. Kun. Matuliui 
tariam didelį ačiū, kad ir Ketteringo lietu
viai nebuvo pamiršti.

J. Liobė

ITALIJA
NAUJAS KUNIGAS

Gruodžio 21 d. Romoj bus įšventintas ku
nigu ir salezietis diak. Hermanas Jonas 
Šulcas. Pirmąją Mišių auką jis atnašavo 
lietuvių saleziečių bendruomenėj; o pirmą
sias iškilmingas Mišias koncelebravo per 
Kalėdas kartu su kitais trim naujais kuni
gais — Matu Jarašiūnu, Jonu Longu ir Ka
jetonu Sakalausku — pop. šv. Kazimiero 
koplyčioj.

MINĖJIMAS SU MUZIKA
Nekalto Marijos Prasidėjimo šventės iš

vakarėse saleziečių įstaigose visur vyksta 
iškilmingas minėjimas — akademija. Ro
moj, kur apsigyvenę lietuviai, meninę 
programos dalį atliko garsus Romos mies
to policijos orkestras, kuris išpildė Mozar- 
to, Verdi, Ketelby, Rossini muzikos ir pats 
jaunimas. Itin šiltų katučių susilaukė nu
meris „folklore lituano“, kur mūsų berniu
kai pašoko lietuviškų tautinių šokių.

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal,

Bičiuliams, draugams ir visiems kitiems 
laimingų Naujųjų Metų linki

Romas Maziliauskas

VOKIETIJA
BALSAVIMO DUOMENYS

PLB Vokietijos Krašto Tarybos rinki
muose, kurie buvo paskelbti lapkričio 23 
dienai, balsavimo duomenys gauti tokie: 
Aviža Jonas, dr„ surinko 307 balsus, Ba
naitis Walteris 226, Barasas Jurgis 267, 
Bartusevičius Vincas, MA, 343, Bernatonis 
Juozas 286, Brazaitis Vytautas 156, Brinkis 
Rudolfas 227, Bunga Antanas 268, Bylaitis 
Vytautas 262, Dikšaitis Kasparas 239, 
Glemža Zinaida 232, Grinius Jonas, dr„ 
297, Karvelis Petras, dr„ 186, Kiužauskas 
Mečys 196, Kriščiūnas Juozas 122, Laba
nauskas Petras 75, Laukaitis Arūnas 246, 
Lėnertas Vilius, dr„ 270, Liegus Pranas 
172, Lingė Arvydas 284, Liubinas Bronius 
345, Lukošius Justinas 248, Natkevičius 
Vincas, MA, 334, Povilavičius Stepas 250, 
Skėrys Fricas-Jonas 222, Šarka Vaclovas 
354, Valiūnas Jonas-Kęstutis 319, Venckus 
Juozas 186.

Rinkimuose dalyvavo 31 Bendruomenės 
apylinkė su 753 pilnateisiais nariais. 177 
nariai-rinkikai pasinaudojo teise balsuoti 
už akių ir balsavo korespondenciniu būdu 
Rinkimų komisijoje. (VKVS)

BUS GERESNĖS SĄLYGOS SUSIRINKTI
Muencheno apylinkė turi 50 pilnateisių 

narių. Lapkričio 23 d. rinkimuose į Krašto 
tarybą dalyvavo 41 narys: 24 balsavo as
meniškai, o 17 korespondenciniu būdu.

Tautinių šokių grupėje iki šiol buvo tik 
mergaitės. Neseniai į ją įsijungė ir berniu
kai. Mišri grupė pirmą kartą gražiai pasi
rodė kariuomenės auksinio jubiliejaus mi
nėjime.

Užsieniečių „Susitikimo namai“ (Rauch- 
str. 22), kuriuose 11 metų rinkosi įvairių 
tautybių pabėgėliai, 1968 metų pabaigoj 
perkeliami į miesto centrą (Rumford Str. 
21). Išnuomotas didelis penkių aukštų na
mas, kuriame yra dvi nemažos salės, ko 
taip labai trūko Rauch gatvėje. Tai, be 
abejo, padės sustiprinti pabėgėlių tauti
nių grupių kultūrinę veiklą, nes ateity bus 
galima surengti ir didesnio masto pasiro
dymus.

Į „Susitikimo namų“ kuratoriją iš lietu
vių grupės įeina Alina Grinienė ir R. Her
manas.

PIRMININKAS — VOKIEČIŲ ŠAULIŲ
KARALIUS

Spalio 19 d. įvyko Eppelheimo (Heidel
berg) šaulių klubo (Schuetzverein) šaudy
mo varžybos, kuriose dalyvavo apie 50 as
menų. Jas laimėjo ir šaulių karaliumi tapo 
PLB Vokietijos krašto valdybos pirminin
kas J. K. Valiūnas.

Lapkričio 30 d. Eppelheimo šaulių namų 
svetainėje įvyko linksmas pobūvis — vai
nikavimo iškilmės, kuriose dalyvavo apie 
80 šaulių. Naujo karaliaus atvykimą pa
skelbė fanfarų trimitai. Senasis karalius 
iškilmingai perdavė karališkosios valdžios 
ženklą-grandinę naujam karaliui Jonui 
Droviajam (Jonas der Schuechterne). Po 
trimitų ženklo naujasis karalius perskaitė 
savo „tautai“ proklamaciją, kuria paskyrė 
rūmų didžiūnus ir išdėstė valdymo princi
pus: vyriškumas ir riteriškumas, tikėjimas 
ir ištikimybė, ir pakvietė visus prie stalo 
pasistiprinti. Vynu vaišino naujasis kara
lius.

Eppelheimo šaulių klubas įkurtas 1912- 
13. Per visą savo gyvavimo laiką jis turėjo 
15 karalių. J. K. Valiūnas čia karaliauja 
antrą kartą — tą vardą jis buvo laimėjęs 
1965 m.

Reikia pažymėti, jog tai nėra joks pri
puolamas atsitikimas. Mūsų pirmininkas 
tarp vokiečių šaulių yra labai gerai žino
mas. 1959 m. jis buvo Schwetzingeno šau
lių klubo karalium. 1963 m. visos Vokieti
jos šaudymo iš pistoletų varžybose Wies- 
badene jo 4 žmonių komanda laimėjo 2 
vietą ir tik vienu tašku teatsiliko nuo pir
mosios. Per paskutiniuosius 10 metų įvai
riose šaudymo varžybose 4 kartus laimėjo 
pirmąją ir apie 10 kartų antrąją vietą. Be 
to, Buerstadto šaulių klubas yra suteikęs 
jam garbės nario vardą iki gyvos galvos. 
1968 m. liepos mėn. Karlsruhej įvykusiose 
Badeno krašto šaudymo pistoletais pirme
nybėse laimėjo pirmąją vietą. Varžybose 
dalyvavo apie šimtas rinktinių šaulių.

(VKVI)

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?
Už „Europos Lietuvį“ ir Nidos Knygų 

Klubo leidinius Vokietijoje galima pinigus 
siųsti šiuo adresu:

Frl. R. Kumfert, 5 Koeln-Kalk, Dieselstr. 
40/26.

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

Susipyko vyras su žmona. Žodis po žo
džio ir susimušė. Žmona čiupo gėlių vazą 
ir trenkė į vyrą. Tas čiupo kitą ir atgal į 
pačią. Tada žmona stvėrė nuo lentynos 
Balzako raštų tomą.

— Klausyk, — šaukia vyras, — to jau 
per daug. Aš nepakęsiu, kad į mūsų ginčą 
maišytųsi pašaliniai...

Balfo parama jaunimui
Pokario metais BALFas Vokietijos lietu

viams buvo tikras išsigelbėjimo uostas. 
Jis tūkstančiams sudarė afidevitus (darbo 
sutartis) emigracijai į Ameriką, tonomis 
siuntė maisto bado kankinamiems, rengė 
drabužių stokojančius, šelpė stipendijomis 
(per L. Raud. Kryžių) šimtus studentų. 
Šiandien tai lyg užmiršta. Dėkingumas nė
ra būdinga lietuvių savybė. Kartais susi
daro įspūdis, kad globotieji ir šelptieji dė
kingumo jausmų net sąmoningai vengia, 
laikydami BALFo šalpos darbą kažkaip 
savaime suprantamu dalyku. Taip turėję 
būti! Apsirinkama. Prel. J. Končius ir dau
gelis kitų uoliųjų BALFo darbuotojų nėra 
kokia „gamtos būtinybė", kuri savaime at
sirado. „Jei ne jie, tai kiti“ yra klaidinga 
nuomonė. BALFo galėjo ir visai nebūti, 
mažiausiai jo nuveiktas darbas galėjo būti 
daug menkesnis. Jei taip neįvyko, reikia 
dėkoti ne „gamtai“, ne „likimui“ ir ne at
sitiktinei „laimei", o kilnios širdies žmo
nėms, kurie BALFą sukūrė ir atliko isto
rinės reikšmės darbus.

Užmirštama ir tai, kad BALFas dar ir 
šiuo metu savo darbus tęsia, nors ir mažes
niu mastu. Tiesa, jo drabužių ir maisto 
siuntos šiandien eina ne vien tiek Vokieti
jon, kiek į Suvalkų trikampį (Punskan) 
Lenkijoje, į Pietų Amerikos kraštus ir ki
tus, labai tolimus žemės užkampius, kur 
tik lietuvis vargsta. Kai yra būtinas reika
las, BALFas suranda būdų sušelpti žmones 
ir pačioje Lietuvoje.

Šia proga betgi noris atkreipti tautiečių 
dėmesį, kad BALFas paskutiniu metu pa
sidarė ypačiai paslaugus Vokietijos lietu
viams, visų pirma jaunimui. Praeitą vasa
rą vaikų stovykla Romuvoje buvo įklim

Mūsų laikraštyje jau ne kartą buvo ra
šyta apie Pedagoginį Lituanistikos Institu
tą Chicagoje, kuriame išeinami aukštieji 
lituanistikos mokslai ir kuriame gali stu
dijuoti net ir kituose kraštuose gyvenan
tieji, jeigu tik nori.

Deja, nors ir labai gaila, rodos, Instituto 
kvietimu maža kas iš Europos kraštų te
bus pasinaudojęs. Jeigu jaunimas siekia 
aukštųjų mokslų, tai stengiasi daugiausia 
griebtis praktiškų specialybių — inžinie-

Pedagoginis Lituanistikos Institutas

riaus ar gydytojo ar kitos panašios. O no
ras gilintis į lietuviškus dalykus pamažu 
sutirpsta, kai specialybė jau įsigyta. O kol 
studijuojama, tai netmanoma būtų net pa
geidauti dar apsikrauti papildomais daly
kais.

Lituanistika kitą specialybę turinčiam ir 
ne iš jos duoną užsidirbančiam, be abejo, 
yra pašalinis dalykas, jeigu viską svarsty
tume tik pagal duonos riekės didumą. Ta
čiau lietuviui ji yra paties žmogaus pra
turtinimas. Išmokt lietuviškai rašyti, gerai 
susipažinti su savo tautos istorija ir litera
tūra, vyručiai, yra didelis turtas. Jeigu to
kį papildomą bagažą įsigijęs lietuvis sąly
gų bus priverstas gyventi svetimoje aplin
koje ir dirbti nieko bendra su Lietuva ir 
jos kultūra neturintį darbą, tai jis vis tiek 
be jokio pūtimosi galės jaustis dvasiškai 
turtingesnis. Jeigu mano būtų šventa va
lia, tai ko baisiausiai agituočiau jaunimą 
pasinaudoti Pedagoginio Lituanistikos In
stituto paslaugomis ir išeiti ten mokslus 
neakivaizdiniu būdu ir dar visokiomis pi
niginėmis premijomis paremčiau tokius 
pasiryžusius mokytis. Pamažu nulietuvė- 
dami, tokiuose lituanistikos mokslus išėju
siuose ateityje turėtume savo bendruome
nei brangius žmones.

Kaip tie mokslai išeinami, jei norįs mo
kytis gyvena Britanijoj. Vokietijoj, Pran
cūzijoj ar kuriame nors kitame krašte, o 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas darba 
Chicagoje?

Reikalas pakankamai paprastas. Reikia 
parašyti tam Institutui tokiu adresu: Peda
goginis Lituanistikos Institutas, 5620 S. 
Claremont Ave., Chicago 36, Ill., USA, ir 
paprašyti, kad atsiųstų savo brošiūrą, ku
rioje išspausdinti reguliaminas ir progra
mos. Iš tos brošiūros bus aišku, ko reika
laujama iš tų studentų, kurie nori išeiti 
mokslus neakivaizdiniu būdu. Programos 
parodys, ką reikia iš kurio dalyko išmokti. 
Kai einamieji dalykai išmokstami, tai sa
vo žinojimą reikia parodyti atitinkamiems 
Instituto lektoriams pasiunčiamaisiais raš
to darbais.

Prie programų taip pat nurodyta, kokius 
vadovėlius reikia naudoti ir kokias papil
domas knygas skaityti, kad galėtum pasi
ruošti. 

Mokslai išeinami per šešetą semestrų, 
taigi per trejetą metų.

Ar galėtų būti vilčių, kad ir Europos lie
tuviškasis jaunimas staiga ims ir susido
mės tomis studijomis? Gal ir negalima ti
kėtis, kad studijos patrauks staiga visų dė
mesį, bet tam tikrų šviesių ženklų matyti. 
Štai 1968 m. tam tikras malonus sujudimas 
įvyko Britanijoje — net penki jaunuoliai 
išlaikė prie angliškų mokyklų lietuvių kal
bos egzaminą Jiems visiems buvo po to iš
mokėta po paskatinamąją premijėlę. Ar 
tas paskatinimas turėjo kiek didesnio po-

pus į tokius finansinius sunkumus, jog at
rodė, kad jos išlaidas teks padengt patiems 
rengėjams, kurių kišenės, deja, irgi visada 
tuščios... BALFas juos išgelbėjo, atsiųsda
mas 500 dolerių. Kai toks geradaris „dėdė“ 
sėdi Brooklyne, drąsiau ir ateinantiems 
metams planuot. Arba vėl: Vasario 16 gim
nazijos mokinukai džiaugiasi, kad per pie
tus ant stalo dažniau pasirodo vaisiai, kad 
ir Vienos šnicelis jau ne naujiena, kad 
„guminę dešrą“ šeštadienį (nors ne kiek
vieną) pakeitė viščiuko kulšis... Iš kur tai? 
Tiesa, kad Bonnos pabėgėlių ministerijos 
ponai mus neblogai 1968 metais parėmė, 
betgi didele dalimi reikia dėkoti BALFui, 
kuris duonpinigius gimnazijai pakėlė iš 
200 dol. į 300 kas mėnesį.

Kas skaito „Dirvą“, tikrai pastebėjo, jog 
ten dažni E. čekienės straipsniai apie 
gimnaziją. Žymioji žurnalistė yra BALFo 
valdybos vicepirmininkė. Jos plunksna la
bai paslaugi lietuviškajam Vokietijos jau
nimui, kurį ji labai mėgsta ir jo interesus 
BALFo valdyboj visada palaiko ir gina. 
Pernai rudenį ji lankėsi gimnazijoj ir įsiti
kino jos svarba, ugdant lietuvybę jauno
joje kartoje. Nuo tada ji visa širdimi yra 
su tais, kurie supranta didįjį gimnazijos 
vaidmenį ir kurie nuolat ragina ją mora
liai ir materialiai remti.

Nereikėtų nė priminti, kad gimnazijos 
užtarėjai ir rėmėjai yra visa BALFo val
dyba su jos pirmininku kun. V. Martin- 
kum. Prieš kelerius metus jis lankėsi gim
nazijoje ir jos atžvilgiu pozityviai nusista
tė. Tai matyti iš jo palankumo gimnazijai, 
kuri ir toliau remiama, netgi didinant pa
ramą. (VKVI) 

veikio, pasakyti tegalėtų tik tas premijėles 
gavusieji. Jei turėjo, tai gerai. Jei turėjo, 
tai baigusiems aukštuosius lituanistinius 
mokslus tos premijos galėtų būti bent de
šimteriopai padidintos. Tokių premijų ne
laikyčiau jokiu papirkinėjimu. Sakyčiau, 
kad tai būtų tik parama tiems, kurie pasi
ryžę išeiti lietuviškus mokslus ir būti nau
dingi mums patiems.

K. Abr.

DRAMBLYS ĮDOMESNIS
A. Einšteiną, pirmą kartą buvusį New 

Yorke, vežiojo po miestą automobiliu, ant 
kurio buvo didžiulis transparentas: „Tai 
yra garsusis profesorius Einšteinas“. Nuo 
šaligatvių į pravažiuojančius buvo mėto
mos gėlės.

— Kaip tau visa tai atrodo, A’bertai? — 
tyliai ir susijaudinusi klausė Einšteiną 
žmona.

— Visiškai kaip cirke. — atsakė Einštei
nas. — Žiūrėti į dramblį ar žirafą, tikriau
siai, būtų kur kas įdomiau, negu į seną 
profesorių.

LAIMIKIS
Plastinės chirurgijos pradininkas, Ber

lyno profesorius Bernhardas Langenbeck- 
as (1810-1887) mėgdavo, kad už paslaugas 
būtų gerai atlyginama. Tačiau kartą jis 
labai nusivylė.

Profesorių pakvietė ištraukti monetą, 
kuri buvo įstrigusi kūdikio gerklėje. Chi
rurgas greitai išėmė mažą pinigėlį ir su 
pasididžiavimu norėjo jį įteikti vaiko tė
vui. Bet tas užprotestavo, sakydamas:

— Labai prašau poną profesorių pasi
likti jį sau kaip užmokestį. (m. g.)

— Devyniolikametis amerikietis, pasivo
gęs lėktuvą, keletą valandų skraidė virš 
New Yorko, nemokėdamas nusileisti, ir nu
krito vėliau Atlantan (jis pats buvo iš
griebtas).

— Tasmanijos jūroje 42 pėdų ilgio jach
ta pateko tarp banginių, kurių vienas pa
lindo po apačia ir paskandino ją, keleiviai 
išsigelbėjo, suspėję pasigriebti guminį lai
velį. kuriame plūduriavo dar 5 dienas.

— Oficialiais duomenimis, 22 mil. ame
rikiečių gyvena skurde.

— Filmų dainuojanti ir šokanti aktorė 
Ginger Rogers, dabar jau 57 m. amžiaus, 
atvažiavo į Londoną metams ir vaidins 
„Mame“ veikale už 5.000 svarų per savai
tę (vaidins metus).
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