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PAVOJAI BESILANKANTIEMS
ANAPUS

„Prekybiniai ir kitokie sąlyčiai su Rytų 
Europos komunistiniais kraštais bei Sovie
tų Sąjunga žymiai plečiasi. Tai yra itin 
sveikintinas reiškinys“, sako Didžiosios 
Britanijos vyriausybė savo piliečiams tam 
tikrame patarimų rinkinyje, skirtame 
tiems, kurie mano lankytis tuose komunis
tiniuose kraštuose. Tų patarimų esmė — 
lankykitės, bet saugokitės ten budinčios 
komunistinės žvalgybos spąstų. Sako:
„Daugumas prekybininkų ar kitų keliau

ninkų nesusiduria tenai su jokiais nesma
gumais iš žvalgybos pusės. Tačiau nė vie
nas negali tartis esąs užtikrintai saugus 
nuo žvalgybininkų dėmesio“.

Įspėjimų rinkinys esąs sudarytas re
miantis lankytojų faktiškai įgytu patyri
mu. Jame nurodoma, su kokiomis riziko
mis yra susijusios kelionės kalbamuose 
kraštuose ir kaip reikia elgtis, kad netyčia 
nepatektum į nemalonią padėtį. Geriau, 
esą, iš anksto žinoti galimus pavojus, negu 
aklai nertis į riziką, kurios galima išveng
ti.

Komunistinių žvalgybų pobūdis
Komunistinės žvalgybos kitokios negu 

vakarietiškosios. Jos dalyvauja savo val
džių politikos nustatant ir vykdant lygiai 
savųjų piliečių, lygiai svetimšalių atžvil
giu. Didžiausia ir veikliausia žvalgyba yra 
Sovietų Sąjungoj, bet ir kitų komunistinių 
kraštų žvalgybos gana stambios, ir, be to. 
jos vienos su kitomis glaudžiai bendradar
biauja.

Komunistinių žvalgybų tikslai
Pagrindinis komunistinių žvalgybų tiks

las yra gauti duomenų ne tik apie vakarie
čių gynybą bei saugumą, bet taip pat ir

apie prekybos bei pramonės vystymąsi. 
Šio tikslo jos siekia atkakliai. Jų dėmesys 
nukreiptas į pačias mokslinės bei techni
nės pažangos smulkmenas. Kitas tikslas— 
įtraukti britų piliečius (šiuose įspėjimuose 
kalbama tik britų piliečiams, bet tas pats 
tinka ir kitiems) į savo bendradarbių tink
lą, tegu net ir mažareikšmiams uždavinė
liams atlikti. Todėl jie stebi kiekvieną sve
timšalį, žiūrėdami, kiek bei kaip jis gali 
būti jiems naudingas ir ar bei kaip jis ga
lėtų būti sugundytas bendradarbiauti su 
jais.

Svetimšalio „užkabinimas“
Vos tik svetimšalis paprašo komunisti

nio krašto vizos (išimtis Jugoslavija, kuri 
daugumą svetimšalių įsileidžia lankytis be 
vizų), žvalgyba tuojau tiria duomenis apie 
jį ir žiūri, ar tas svečias galėtų būti jiems 
naudingas ir ar nėra jo praeity kokių kab
liukų, kuriais jis galėtų būti „prikabin
tas“. Jeigu ir nieko nėra, svečias vis tiek 
gali patraukti žvalgybininkų dėmesį jau 
atvykęs. Žvalgyba gali gauti pranešimų 
apie jo susitikimus, pasikalbėjimus, elgesį 
iš bet kurio sutikto asmens: to, ką jis lan
ko ar su kuriuo turi kokių reikalų, taip pat 
iš turistų vadovų, geležinkelio kondukto
rių, viešbučio tarnautojų ar net visai at
sitiktinai sutiktų ir susipažintų asmenų. 
Naujos pažintys kartais „susidaro“ lyg ir 
visiškai netikėtai arba net kaip ir paties 
svečio iniciatyva, nors jos gali būti spe
cialiai parengtos ir vikriai „pakištos“. Jei 
tokie nauji pažįstami nedrąsiai (arba kai 
kada net ir labai nedrąsiai) prasitaria apie 
politinius klausimus ne taip, kaip oficia
lioji nuomonė kalba, tai tas dar nereiškia,

PASAULIS APLINK MUS
NE VIEN TIK GRAIKAI

Daugeliui Europos kraštų nepatinka ir 
negali patikti pulkininkų valdomoji Grai
kija. Daugumas tų Vakarų Europos kraš
tų turi demokratines santvarkas, o ten, ta
me senosios kultūros ir visokiausių sant
varkų lopšyje, pulkininkai sudarė suokal
bį, pašalino parlamentarine tvarka savo 
valdymą grindusią vyriausybę, sukišo į 
kalėjimus ir į stovyklas tikrą ar tik galimą 
opoziciją ir siautėja sau, kaip tik beišgalė
dami, kas jau įprasta visiems kraštams, 
kur įsigali diktatūra ir įstatymą pradeda 
atstoti tam tikrų asmenų valia ir įsaky
mai.

Graikai, aišku, ne avinai ir vis nepasi
duoda. Jeigu diktatūra nusitęstų ilgą lai
ką, bent dešimtmečiais, tada gal iš graikų 
ir išeitų avinai, nors ir dėl to reiktų suabe
joti, negalėtume dar būti tikri, kad taip at
sitiktų. Štai sovietiniuose kraštuose, kai 
kuriuose net po penkiasdešimt metų dikta
tūrinio siautėjimo ir visokių paklusnumą 
skatinančių ir baimę įvarančių žiaurybių, 
bruzda žmonės, ir gana, jauni ir seni, tiek 
bruzda, kad net rizikuoja laisve ar net ir 
gyvybe.

O Graikija jau daug metų kaip ir netu
rėjo ramaus gyvenimo. Vien tik pastarai
siais dešimtmečiais graikai kovojo prieš 
okupantus vokiečius, kovojo tarpusavy, 
kai komunistai buvo beįsigalį, turėjo dik
tatūras ar kietos rankos režimus ir demo
kratijas. Tokiose kovose, kur dalyvauja 
daug žmonių, tautos užsigrūdina, ir jeigu 
diktatūros gali iš jų ko nors susilaukti, tai 
nebent apsimestinio paklusnumo, prisitai
kymo. Taigi tikėkimės, kad ji atlaikys ir 
pulkininkus, nors ir priversta atiduoti 
duoklę aukomis.

Bet režimo sauvaliavimas krašte kelia 
pasipiktinimą kitų valstybių. Graikija juk 
priklauso laisvosios Europos sambūriams 
ir NATO karinei sąjungai. Dėl to Europos 
taryboje, kurios narys yra ir Graikija, da
bar jau buvo griežtai keliamas reikalavi
mas, kad arba tegu pulkininkai pradeda 
žmoniškai tvarkytis, arba jų valdomasis 
kraštas tegu būna išmestas iš to valstybių 
sambūrio.

Nors Europos taryboje buvo iškeltos 
Graikijai sąlygos, bet griežčiau prieš ją 
pasisakė tik dalies valstybių atstovai. Ta 
proga kai kurie demokratiniai Vakarų 
laikraščiai pasipiktino dėl Europos tarybos 
laikysenos ir iškniso pačių Graikijos pul
kininkų laikraščių pasisakymų, kad tary
ba, girdi, yra lyg kavinė, kurioje visi daug 
plepa, o nieko nedaro.

Kad laisvuosiuose kraštuose ir tarptau
tiniuose jų sambūriuose iš tiesų dažnai 
daugiau plepama, o ne daroma principi
niams dalykams įgyvendinti, tai, be abejo, 
tiesa. Čia Graikiją valdančiųjų pulkininkų 
spauda išreiškė teisingą stebėjimo išvadą. 

Bet šiaip negi vien Graikija yra nusipel
niusi pasmerkiama? Argi, pavyzdžiui, Is
panija nėra taip pat diktatūrinis kraštas, 
prisikišęs kalėjimus ir nuolat dar papildąs 
imtiniais kameras? O argi ji, ta Ispanija, 
kurios miestuose ir keliuose patruliuoja 
šautuvais ginkluoti policininkai, nesinau
doja demokratinės Amerikos dolerių mili
jonais? Argi... Taip, tų argi būtų daugybė, 
kur reiškiasi veidmainiavimas. Net imkim 
ir mūsų aukso atvejį. Tekštelėjo britai 
bent pusmilijonį kraštui, kuris ne tik poli
cinėmis, bet ir karinėmis priemonėmis pa
laiko priespaudą ir vergiją ir namie ir 
svetur.

Bet mes nenorime užstoti Graikijos pul
kininkų. Jie verti drausmės, kaip ir visi, 
kurie palaiko terorą.

NEPRIIMTINO PASIŪLYMO 
PRAGIEDRULIS

Vietnamo karas nusibodo, Jeigu sakom, 
kad nusibodo, tai tik dėl to, kad mums kol 
kas nereikia ten eiti kariauti ir žūti, kad 
mes nesame ir vietnamiečiai civiliai, kurių 
gyvenimas šiuo metu irgi yra žiaurus. Kad 
nusibodo, mes galime taip sakyti tik kaip 
tolimi pašaliečiai.

Bet mes žinome, kad jau seniai Paryžiu
je vyksta pasitarimai, kuriuose dalyvauja 
ten kariaujantieji amerikiečiai ir abeji 
vietnamiečiai. Tie pasitarimai iki šiol dar 
nieko gera nedavė. Juk atsimename, kiek 
ilgai buvo tartasi ir lygtasi, kol prieita su
tarimo, prie kokios formos stalo susėsti, 
kad visos delegacijos jaustųsi lygios, nė 
viena nei paaukštinta, nei pažeminta. Bet 
kokie pasiūlymai dėl taikos ligi šiol buvo 
lyg balsas tyruose.

Nors ligi pat šios dienos Šiaurės Vietna
mas težada taiką tik tada, kai amerikiečiai 
bus sumušti, bet kariaujančiam su jais 
Vietcongui politiškai vadovaująs naciona
linis išlaisvinimo frontas pasiūlė savo są
lygas, kurias įvykdžius būsianti taika.

Pasiūlymas yra net dešimties punktų, 
bet vedamoji mintis: vietnamiečiai turi 
būti palikti tvarkytis patys vieni, be jokio 
kišimosi iš šalies. Pasiūlyme kalbama, kas 
spręs krašto tvarkymo reikalus, kaip bus 
siekiama apsijungimo 1954 m. į dvi dalis 
perskirto krašto, bet svarbiausia, kad rei
kalaujama, jog amerikiečiai visiškai pasi
trauktų. Nepripažįstama ir dabartinė vy
riausybė. kuri esanti priklausoma nuo 
amerikiečių.

Amerikiečiai jau pasisakė, kad pasiūly
mas jiems nepriimtinas. Bet jie sako, kad 
ir tas nepriimtinas pasiūlymas gal duosiąs 
kokio nors pagrindo pajudinti iš vietos 
Vietnamo taikos reikalą. O tai jau yra 
šioks toks pragiedrulis šiame kruviname 
reikale.

S. Baltaragis 

kad tas pašnekovas tikrai taip ir mano, ką 
sako. Todėl nepatartina tokiais atvejais 
per lengvai įsileisti į „atvirybes" ir tokį 
naują nepažįstamą „traukti už liežuvio“, 
kad jis imtų kaip nors skųstis esama poli
tine padėtim, nes juo daugiau tokių klau
sinėsi, juo daugiau susidaro medžiagos tei
gimui, kad svečias arba šnipinėja, arba 
agituoja...

Šnipomanija
Kiek tie dalykai susiję su lankančiais, 

paaiškina ir ten taikomasis baudžiamasis 
kodeksas (išleistas, pagal Maskvos nusta
tytąjį pavyzdį, 1961 metais). Ypač žinotini 
yra du jo straipsniai, 63 ir 68-tas.

Pirmasis iš jų skirtas šnipinėjimui: „ži
nių, kurios yra valstybinė ar karinė pa
slaptis, perdavimas, taip pat jų pagrobi
mas arba rinkimas, turint tikslą perduoti 
užsienio valstybei, užsienio organizacijai 
arba jų agentūrai, taip pat ir kitokių žinių 
perdavimas arba rinkimas pagal užsienio 
žvalgybos užduotį, turint tikslą panaudoti 
jas TSRS interesamas kenkti, jeigu šnipi
nėjo užsienietis arba asmuo be pilietybės, 
— baudžiami laisvės atėmimu nuo septy- 
nerių iki penkiolikos metų su turto kon
fiskavimu ir su nutrėmimu nuo dveji) iki 
penkerių metų ar be nutrėmimo, arba mir
ties bausme su turto konfiskavimu“.

Šiuo metu vyrauja įsitikinimas, kad so
vietinę vizą turintiems Lietuvos lankyto
jams negresiąs pavojus patekti „po 63- 
čiuoju paragrafu“. Ir daugumoje atvejų 
tikrai tokių kaltinimų beveik niekam ne
prikabina, bet tokiam Petrauskui ne taip 
jau seniai kažką ėmė ir prikabino, atrodo, 
net iš anksto surežisuotu būdu. Tad ir bri
tų valdžia įspėja pagrįstai, kad daugumui 
kelionės pasibaigia laimingai, tačiau nie
kas nėra taip apsaugotas, kad galėtų jaus
tis, jog jam tai tikrai nieko neatsitiks. Ir 
iš tikrųjų, įsiskaičius į tą 63-čią straipsnį, 
visiškai akivaizdu, kad jeigu tik koks nors 
uolesnis čekistas panorės, tai prikabins tą 
straipsnį bet kam ir bet kada. Juk ne tik 
teiravimasis apie kariuomenę ar ginklus, 
bet netgi pasiteiravimas „na, kaip jūs čia 
gyvenat“ gali būti palaikytas šnipinėjimu, 
nes tai yra „kitokių žinių rinkimas“, tur 
būt, su tikslu kam nors papasakot, kam 
nors perduot... Tas šnipinėjimo straipsnis 
taip suredaguotas, kad jį galima pritempti 
iki bet kokio atvejo. Gal būt, kad jau ir če
kistai yra šiek tiek pagiję nuo šnipomani- 
jos, bet ne visiškai, ne visi, ir niekas nega
li būti tikras, kada bei kur ką ištiks tos 
manijos priepuolis.

Kritikofobija
Kita liga, kuria kažin ar bepagydomai 

serga čekistai, komunistai ir jų pakelei
viai, yra kritikos ir kitokių pažiūrų baimė. 
Jei ir garsinasi vadinamąja savikritika, iš 
pašaliečių jokios kritiškos nuomonės nepa
kenčia ir kiekvieną nelabai malonią tiesą 
vadina šmeižtu ar... priešvalstybiniu nusi

Septynios DIENOS
Prezidento Niksono pasiūlymas

JAV prez. Niksonas pasiūlė Šiaurės Viet
namu! pritarti, kad iš Pietų Vietnamo bū
tų per 12 mėnesių atitraukiami visi sveti
mų kraštų kariniai daliniai. Tokio atitrau
kimo priežiūrą ir paliaubų sąlygas vykdy
tų tarptautinės institucijos.
Pietų Vietnamo politinei ateičiai nuspręs

ti pasiūlė laisvus rinkimus, kurių vykdy
mą prižiūrėtų taip pat tarptautinės komi
sijos, paleisti ko greičiausiai karo belais
vius.

Ginčas dėl markės
Vokietija nutarė savo markės nenuver

tinti. Spekuliantai buvo tikėjęsi tokio žy
gio.

Dabar Vokietijos parlamente ginčijasi 
ministerial dėl to. ar nusistatymas nenu
vertinti geras, ar blogas.

Kaltinami komunistai
Malaisijoje prasidėjo didelės ir žiaurios 

rasinės riaušės.
Vyriausybė tvirtina, kad jas skatina ir 

palaiko komunistai.
Susitikimas Kremliuje

Britanijos technologijos reikalams mi- 
nisteris Bennas lankėsi Kremliuje ir tarėsi 
su S. Sąjungos min. pirm. Kosyginu.

Tai pirmasis Britanijos ministeris, kuris 
lankėsi S. Sąjungoje po Čekoslovakijos 
okupacijos.

Pabėgėliai iš Batorio
Per kelias pastarąsias savaites iš lenkų 

Batorio laivo svetimuose kraštuose papra
šė politinio prieglobsčio 36 lenkai.

Praeitą savaitę Narvike, Norvegijoje, iš
ėjo 6. 

kaltimu. Taigi, baudžiamojo kodekso 68 
straipsnis ir numato bausmes nuo šešių 
mėnesių iki septynerių metų laisvės atėmi
mo (gal būt, net su papildomu nutrėmimu 
po to) už tokius dalykus, kaip „agitacija 
ar propaganda, kuria siekiama pakirsti ar 
susilpninti Tarybų valdžią“, arba „skleidi
mas tarybinę valstybinę ir visuomeninę 
santvarką žeminančių šmeižtiškų prasima
nymų“, „platinimas ar laikymas tokio pat 
turinio literatūros“...

Jei pasirodei įdomus...
Britų valdžios įspėjimų bei patarimų rin

kinyje netvirtinama, kad šios rūšies apkal
tinimai gresia visiems. Bet manoma, kad 
bent dalis keliauninkų yra stebima, ir yra 
įsitikinta, kad tam tikslui panaudojami ne 
tik sutinkamieji asmenys, bet ir įvairūs, 
net itin gudrūs prietaisai, įskaitant infra- 
raudonaisiais spinduliais fotografavimą, 
peleninėse įtaisytus mikrofonus ir tt. Jei
gu asmuo ima atrodyti kuo nors tinkamas 
į „bendradarbius“, tai gali būti sudaryta 
jam palankių sąlygų nusikalsti ir kitaip, 
negu „šnipinėjimu“ ar „propaganda". Pa
vyzdžiui, galima įsivelti į kokią kontra- 
bandėlę, valiutos spekuliaciją (pasiūlys 
kas nors išsikeisti dolerius rubliais po 5 
rublius už dolerį...), prisisuks kokia itin 
draugiška gražuolė, ir žmogus, žiūrėk, jau 
atsidūrė čekistų įstaigoje prieš alternaty
vą: arba bus iškelta byla, iš kurios keletą 
metų neišsikrapštysi, arba apsiimk atlikti 
tam tikrą patarnavimą...

Britų vyriausybė, remdamasi jau įgytu 
patyrimu, pabrėžia, kad tokie nemalonu
mai gresia ne visiems, bet kiekvienam ke
liaujančiam į tuos kraštus vis dėlto pata
ria apsižiūrėti:

1) ar tavo užsiėmime ir praeity nėra to
kių „minkštų vietų“, kurias čekistai galė
tų patogiai išnaudoti,

2) ar esi gerai apgalvojęs, kaip elgsies 
nuvykęs, ypač pobūviuose, vaišėse bei ki
tokiuose pramoginio pabūdžio susitiki
muose su tenykščiais žmonėmis, ypač nau
jų pažinčių atvejais,

3) ar esi susipažinęs su tenykščiais įsta
tymais, ypač draudžiančiais tokius daly
kus, kurie kitur nelaikomi nusikaltimais 
ar laikomi tik menkais nusižengimais 
(kaip fotografavimas, pirkimas ar parda
vimas juodoj rinkoj).

Įsakmiai patariama, pakliuvus į kokį ne
malonumą, reikalauti leidimo susisiekti su 
savo ambasada (Lietuvą lankantiems šiuo 
patarimu gali būti nelengva pasinaudoti). 
Ir, jeigu kam pasitaikytų kaip nors susi
painioti su čekistais, ką nors jiems paža
dėti, tai grįžus painformuoti apie tai savo 
krašto atitinkamas įstaigas, kurios pasiža
da laikyti tą informaciją paslapty, bet ku
rios gali padėti susidariusių pinklių nusi
kratyti. Primenama, kad tokios pinklės ki
tą kartą pasireiškia net po keleto metų vi
siško neveiklumo, kai paliestasis jau ma
no. kad viskas užmiršta. (Elta)

60 areštuota
Čekoslovakijoje per užpraeitą savaitę, 

kaip rašo „Rude Pravo“, areštuota 60 as
menų už išniekinimą sovietinės vėliavos.

Tą savaitę buvo švenčiama išlaisvinimo 
sukaktis ir kabojo daug vėliavų.

51 areštuotasis jaunesni kaip 25 m. am
žiaus.

Dujos neskandinamos
JAV buvo nusistačiusios paskandinti At

lanto vandenyne 27.000 tonų dujų (nervi
nių ir garstyčinių), kurios buvo pagamin
tos galimai panaudoti antrojo pasaulinio 
karo metu.

Nors JAV krašto apsaugos ministerija 
įsitikinusi, kad toks būdas atsikratyti tų 
dujų yra saugiausias, bet protestai sulaikė 
ją nuo šio žygio.

Padėtis įtempta
Kinijos kariniai daliniai buvo užėmę 24 

kvadratinių mylių sovietinės teritorijos 
Kazachstane Sinkiango srityje.

Kitą kartą jie buvo įsiveržę į Kazakiją 
Semipalatinsko srityje.
Milijonierius neprisipažįsta kaltas

Vokietijoj teisman atsidūrė parduotuvių 
savininkas Porstas, milijonierius, kuris 
perdavinėjo Rytų Vokietijai slaptą politi
nę informaciją.

Jis prisipažįsta, kad esąs marksistas ir 
komunistas, bet ginasi, kad esąs išdavikas. 
Informaciją teikęs norėdamas išsaugoti 
ryšį tarp abiejų Vokietijų.
Nepageidaujami valkataujantieji

Romos policija dabar sugaudė ir ištrėmė 
iš krašto 51 valkataujantį hippį, kurie bu
vo atvažiavę iš kitų kraštų ir neturėjo nei 
įvažiavimo leidimų, nei iš ko pragyventi.

SPAUDOJE
KODĖL, KODĖL IR KODĖL?

Mūsų „Europos Lietuvyje“ nebe kartą 
buvo pasisakyta dėl JAV leidžiamųjų mė
nesinių „Akiračių“. Tie pasisakymai, tiek 
iš vienos pusės teigiami, o iš kitos pusės 
neigiami, tebuvo maža pagrįsti. O JAV lie
tuvių laikraščiai apskritai yra sutikę juos 
neigiamai, nors irgi ne visada konkrečiai 
pagrįsdami savo puolimus.

Labiau pagrįstu gal reikėtų laikyti nei
giamą Juozo Tomkaus pasisakymą kovo 
22 d. „Naujienose“, pavadintą „Kultūrinis 
bendradarbiavimas ir kas toliau“, kuria
me rašoma:

„Akiračių“ 3 ir 5 numeriuose paskelbtos 
PLB ir ALT apyskaitos su plačiais komen
tarais apie šių organizacijų veiklą ir jų iš
laidų beprasmiškumą ir aiškiais nurody
mais, ką „Akiračiai“ su 30.000 dol. galėtų 
padaryti.

„Tai gražu, aiškumas nepakenks. Tik jei 
„Akiračiams“ taip įdomi ši politinė ekono
mika ir šių išlaidų beprasmiškumas, tai ar 
nebuvo logiškiau pradėti nuo labiausiai 
užmirštos ir labiausiai įdomios „krepšinin
kų“ išvykos į Lietuvą apyskaitos?
„Kaip gerai žinome, ir „Akiračiai“ mums 

neleidžia pamiršti, ši kelių avantiūristų iš
daiga sukėlė mūsų tarpe daug erzelio, ne
santaikos ir pagaliau pagimdė „Akira
čius“, turinčius mums išaiškinti, kad šia 
išvyka pradėta kolaboracija su okupantu 
tėra tik nekalčiausia bendradarbiavimo su 
kraštu forma.

„Svarbiausieji šios išvykos organizato
riai susispietę „Akiračiuose“, todėl apy
skaitos toli ieškoti nereikėtų. Daktarų ir 
kitų aukotojų pavardės nesvarbu. Kur kas 
įdomiau iš šios apyskaitos patirti, ar tik
rai, kaip skelbia plačiai paplitę gandai, 
čia surinktų pinigų teužteko tik kelionei į 
Lietuvą ir atgal apmokėti, o už visa kita— 
viešbučius, restoranus, pramogas, keliones 
į Trakus ir Druskininkus ir vaišinimus 
sąskaitas apmokėjo Lietuvos komjauni
mas ar kurios kitos okupantų kontroliuo
jamos organizacijos iš savo fondų?“

Pačioms krepšininkų varžyboms Lietu
voje neteikdamas reikšmės, kaip sporti
niam įvykiui, autorius sustoja ties bendra
darbiavimu, kuris, sako, seniai vyksta 
siuntinių pavidalu ir kitomis formomis. 
Straipsnio autorius ryšium su tuo klausia:

,O ką daugiau už mus šioje srityje pa
siekė „bendradarbiautojai“? Gal jie jau 
išsikovojo kokių specialių sąlygų sau ir 
Lietuvos kultūrininkams?“ Į tuos ir pana
šius tos rūšies klausimus atsakymas pra
dedamas taip:

„Nonsensas! Jų ryšiai su kraštu lygiai 
tokie patys ir tokiomis pačiomis Maskvos 
nubrėžtomis sąlygomis, kaip ir mūsų visų, 
ir skirtumas tarp mūsų ir jų yra tik tas, 
kad mes niekuo neužsiangažavę okupan
tui, o jiems maža kuo belikę užsiangažuo
ti“.

Aptaręs Lietuvos lietuvių susitikimus su 
JAV lietuviais ir tai, kaip „Akiračiai“ 
stengiasi neparodyti savo veido, straipsnio 
autorius toliau iškelia tokį įdomų ir rimtą 
klausimą:

„Jei „Akiračiai“ tokiu atsargumu paro
do gyvenimą Lietuvoje, visai nesigilinda
mi į skaudesnius to gyvenimo reiškinius ir 
net nematydami to gyvenimo bolševikų at
skalūnų kritiškuose raštuose, kodėl tokia 
diskriminacija mūsų organizacijų veiklai 
ir mūsų gyvenimui? Kodėl tuo pat metu 
ir tame pačiame „Akiračių“ numeryje pa
čių akiratininkų parašytuose straipsniuose 
bolševikinio gyvenimo negerovės ir tikro
vė nagrinėjamos ir svarstomos beveik su 
akademiniu rimtumu ir atsargumu, bet jo
kio objektyvumo, jokio atsargumo ir jokio 
atsakomingumo, šaipantis ten pat iš mūsų 
centrinių organizacijų ir jų darbų? Kodėl 
mūsų pagrindinių organizacijų veikėjai, 
jei tik jie kuo nors nesusirišę su „bendra- 
darbiautojais“, luošinami kiekviename 
„Akiračių“ numeryje, kai tuo tarpu iš Lie
tuvos atvykę gauleiteriai, kaip Kazakevi
čius ir šepetys, tų pačių „Akiračių“ redak
torių sutinkami su dėmesiu ir palankumu? 
Kodėl mūsų kultūrininkai, kaip Aistis, 
Brazdžionis, Gustaitis, Andriušis, neranda 
„Akiračiuose“ nors to paties respekto, 
kaip Marcinkevičius, Žilinskaitė, Degutytė 
ir kt„ nors jų pėdos mūsų literatūriniame 
gyvenime įspaustos taip giliai, kad ir per 
tiek metų bolševikams nepavyko jų užtrin- 
ti? Kodėl pagaliau tuo metu, kai kultūri
niai įvykiai Lietuvoje „Akiračių“ regist
ruojami su dideliu atsidėjimu, mūsų kul- 
teratūros“ daktarams rašantiems sno
bams?“

(r. d.)

Grąžinamos teisės
Kai armija 1960 m. nuvertė Turkijos vy

riausybę, ją valdžiusieji demokratai nete
ko politinių teisių.

Dabar parlamentas priėmė įstatymą, ku
riuo jiems grąžinamos tos teisės.
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VAKARĖ
Kazys Binkis savo metu Vainikuose pri

statė visuomenei iš pradžių vyresniuosius 
Lietuvos poetus, kurių gražus būrys atėjo 
kaip pcmaironinė karta, o kiek palaukęs ki 
tame tų Vainikų tome apjungė kitų kartą, 
kuri vijosi tą pomaironinę. Tie antrieji 
Vainikai pasirodė 1936 metais, juose buvo 
prista.yta aštuoniolika poetų, pradedant 
Petru Vaičiūnu ir baigiant Vytautu Sirijos 
Gira. Tų aštuoniolikos būryje rinktinių po
etų matėme ir Gražiną Tulauskaitę, tada 
dar tik neseniai (1934 m.) išleidusią pirmą
jį eilėrašči.' rinki.-į „Paklydę žodžiai". Vai- 
čiūno-Sirijos Giros amžiaus poetų anuomet 
Lietuvoje, aišku, buvo daugiau negu aštuo
niolika. K. Binkis tai puikiai žinojo ir anos 
antologijos įžangoje pasakė, kad nė pusės 
negalėjęs sutalpinti, bet pasirinkęs užtat 
pačius charakteringiausius atstovus. Vadi
nas, tarp tų charakteringiausiųjų buvo ir 
Gr. Tulauskaitė.

Nuo ano laiko poetė Gr. Tulauskaitė iš 
viso yra išleisdinusi 5 eilėraščių rinkinius. 
Paskutinysis Vakarė bange (išleido Lietu
vių Dienų leidykla, 128 psl., kaina 2 dol.) 
pasirodė 1968 m. Tulauskaitei būdingos ir 
jos rinkinių pasirodymo datos: 1934, 1944, 
1954, 1957, 1968. Aktyvūs poetai daug daž
niau rodosi. Jei nesusidaro jiems iš karto 
didesnis eilėraščių kapitalas, tai jie eina į 
visuomenę geriau jau plonais rinkinukais, 
kad tik nenutrūktų abipusis ryšys su vi
suomene. O Gražina Tulauskaitė surenka, 
ką parašiusi, į krūvą kas dešimtmetis arba 
kas arti dešimtmečio, ir pasikarkit! Jeigu 
norite, tai kalbėkite apie tai, ką ji jums da
vė, o jeigu norite — tylėkite. Bent tokį poe
tės abejingumo įspūdį galima susidaryti iš 
to reto jos rodymosi. O ir mūsų kritikai, 
matyt, pamažu atpranta kreipti dėmesį į 
ją — kiti vardai, kiti darbai, kiti žodžiai at
klysta ir įsistiprina lietuviškame poezijos 
Parnase.

Visų G. Tulauskaitės poezijos rinkinių 
negalėdami sugaudyti, pirmiausia kreipia
mės į tuos antruosius Vainikus, kuriuose 
pluoštą jos eilėraščių iš pirmojo rinkinio 
išspausdino K. Binkis. Kas gi anuomet su
žavėjo tą šaunųjį poetą ir kitų kūrybos 
brangintoją G. Tulauskaitės rinkinyje? Be 
abejo, jos poezijos skambumas ir origina
lus puošnumas. Puošnumas mūsų poezijai 
anuomet buvo būdingas, tai ne šiandien, 
kada krypstama daugiau į mintį, visiškai 
atvirą ar pridengtą rebusais. O G. Tulaus
kaitė buvo romantiška mergaitė, kuriai su
gebėdavo liūdesys pasikalbėti su širdim, 
kaip geri pažįstami, laimė išskrisdavo, iš 
kur nesugrįžtama, šv. Jonas nesurasdavo 
žydinčio paparčio, išbalę debesys bučiuo
davos kalnuos, ruduo taškydavos klampo
damas keliu, medžiai nusiminę linksėdavo, 
vėjas giedodavo šermeninę. O dainavo ji 
savo paklydusiais žodžiais apie išdainuotas

BANGA
laimes, nuskendusias žvaigždes, plaštakes, 
laimės pabučiavimą, sugrįžusį laivą, sau
lės karstą ir kitus pakankamai romantiš
kus, atbėgančius ir prabėgančius dalykus.

Tas pradines, pirmajame rinkinyje jau 
sutiktąsias ypatybes poetė išnešiojo iki 
paskutinio rinkinio. Ji ir puošnoka ir ro
mantikė ir „Vakarėj. bangoj“, tokia vis 
skambi ir atokiau nuo žemės esanti, negu 
mes, mirtingieji, kuriems poezija yra skir
ta pasigėrėti ir pasidžiaugti. Tiesa, į jos tą 
romantiką svetur buvo įsimetęs šiek tiek ir 
oficialusis patriotizmas su netektųjų namų 
gaida. Ta gaida mūsų poezijoje anuomet 
buvo visuotinė. Deja, ji poezijai nedavė ap
čiuopiamesnio pelno, nes retas poetas pa
jėgė ją suvirškinti į poezijos kūrinį. Jeigu 
anoj pusėj poezijos neįmanoma buvo iš
skelti, kol stipriai laikytasi socialistinio 
realizmo, tai šiapus nedavė stipresnių vai
sių oficialusis patriotizmas. Bet to patrio
tizmo motyvas Gr. Tulauskaitės poezijoje 
nebuvo per dažnas. Vadinas, ir šiuo atveju 
ji išsilaikė kiek atokiau nuo visuotinės sro
vės, pasilikdama daugiau,savo kasdieninių 
jausmų ir išgyvenimų poetiška kronikinin
ke ir aplinka, ypač gamtovaizdžiu besigro-

POSĖDŽIAI IR SUSITIKIMAI

Strasburge gegužės 12-18 d. d. vyko pa
vasarinis Europos Patariamosios Tarybos 
suvažiavimas. Jame dalyvavo ir Europos 
Pavergtųjų Tautų komitetas, atvykęs į tą 
suvažiavimą iš New Yorko. To komiteto 
delegacija, pakeliui į suvažiavimą, Londo
nan atvyko jau gegužės 6 d. Delegaciją su
daro pirmininkas dr. J. Lettrichas (Čeko
slovakija) ir nariai dr. G. M. Dimitrovas 
(Bulgarija), Z. Pfeitferis (Vengrija), V. 
Sidzikauskas (Lietuva), L. Vahteris (Esti
ja) ir generalinis sekretorius F. Gadoms- 
kis (Lenkija).

Delegacija Londone buvo susitikusi su 
visa eile britų parlamento narių — buvu
siu ministeriu pirmininku Sir A. Douglas- 
Home, pik. Sir T. Beamishu, J. Ameriu, P. 
Kirku, S.W. Digbiu ir lordu Gladwynu, 
taip pat lankėsi užsienių reikalų ir britų 
bendruomenės kraštų ministerijose

Susitikinėdami ir lankydamiesi delega
tai visur įteikė memorandumą, kuriame 
pabrėžtinai nurodoma į Čekoslovakijos 
klausimą. Brežnevo doktriną, Varšuvos 
pakto kraštų konferencijos pasisakymą dėl 
Europos saugumo ir visi) tautų teisę apsi
spręsti.

Gegužės 6 d. delegacija susitiko su Bri
tanijoje esančia PET delegacija. Pasikeista 
nuomonėmis dėl tarptautinės ir Europos 
padėties ir kas darytina Vidurio ir Rytų 
Europos tautų reikalu. Po to buvo priėmi
mas, kuriame dalyvavo albanų, bulgarų, 
čekoslovakų, estų, vengrų, latvių, lietuvių.

žinti poetė. Tarpais ji, saulės glostoma, nu
siskundžia, kad nemokanti šioj žemėj gy- 
ven'i. Tarpais prisipažįsta: „Aš šypsaus to
kia laiminga", bet vis dėlto „Kaip gėlė po 
akmeniu“.

Tur būt, patys geriausi jos eilėraščiai ar 
ir nebus tik ir šiame rinkinyje tie gamto
vaizdiniai, kuriuose pasireiškia poetės se
nasis vaizdingumas:

Ruduo, paraudęs kaip jurginas,
Liūdnai vėl pradeda dainuot.
Naktis sujaudinta ketina
Jam ežerą padovanot.

Arba:
Pasakyk, mano mylimas vėjau.
Ar galėjau tavęs nemylėti
Vakarais, kai per sodą lydėjai,
Kiekviena kai tau lenkės gėlė ten.
Šitaip galvoti verčia žinojimas, kad jau

nesniosios kartos poetai yra pasukę visiš
kai kitu keliu. Jie nardosi didelėse tragedi
jose, kurios yra ištikusios šiandieninį žmo
gų. Taigi ir tos naujosios poezijos visas to
nas yra apimtas daugiau sunkaus nerimo. 
Gr. Tulauskaitė ir iki šiol tebėra to nerimo 
nepaliesta. Jai poezija yra greičiau žaidi
mas, kartais linksmesniu, kartais liūdnes
niu akordu paremtas, taigi ir skirtas ne 
smogti, bet vien pasidžiaugti pagal nuotai
ką vaizdais ir mintim, kas užgriūva akį ir 
širdį.

K. Abr.

MIRĖ TEOFILIS TILVYTIS

Lietuvoje gegužės 5 d. mirė rašytojas 
Teofilis Tilvytis (gimęs 1904 m. sausio 15 
d. Gaidžių kaime. Utenos apskr.).

Nepriklausomybės metais jis iš pradžių 
dirbo įstaigose, o vėliau (1933-1940) reda
gavo satyros ir jumoro savaitraštį „Kun- 
taplį“. Tuo metu jis išleisdino parodijų 
rinkinį „3 grenadieriai“, kitą „Nuo Mairo- 
nies iki manęs“, groteskinę poemą „Arto
jėliai“, kurią vėliau papildė, satyrinę poe
mą „Dičius“, satyrinį eilėraščių rinkinį 
„Sveiki, broliai dainininkai“, romanus 
„Ministerijos rožė“ ir „Kelionė aplink sta
lą“.

Visiškai sutapęs su naujuoju režimu, so
vietiniais laikais dirbo „Raštų“ žurnalo re
dakcijoje, Taikos gynimo komitete (pirmi
ninku), vertė nemaža poezijos, parašė pre
mija atžymėtą poemą „Usnyne“, išleisdino 
eilėraščių keletą rinkinių, bet paskutiniai
siais metais nebepasireiškė jau kaip poezi
jos meistras.

Apdovanotas ne tik ordinais ir medaliais 
(Lenino, Raudonosios vėliavos. Už šaunų 
darbą), bet ir liaudies poeto bajorišku 
vardu.

lenkų ir rumunų pabėgėlių bendruomenių 
atstovai.

Delegacija dar lankėsi daugelyje Euro
pos kraštų sostinių, tarp jų Paryžiuje. Ro
moje, Stockholme. Bonnoje ir Kopenhago
je.

lit//__________

m^Jekmapienio/

SKIEMONYS IR EGIPTAS

„Visa esi graži, Marija, ir gimtosios 
nuodėmės nėra tavyje“ (Antifona)

Komunistinei bedievybei įsigalint ir ver
giant milijonus žmonių, vargšams belais
viams padėti ateina Kristaus Motina, ne
kalčiausioj! Marija; savo apsireiškimais ji 
praskleidžia amžinybės dievišką tikrovę, 
nuostabiu būdu gydo apsireiškimų vieto
vėse sunkiausias ligas. Ji kviečia visus 
grįžti prie Dievo.

Pavergtoje Lietuvoje, Skiemonių parapi
joje, Janonių dobilienoje, 1962 m. liepos 13 
ir 14 d. vėlų vakarą du kartu apsireiškusi 
švč. Marija jaunuolei Ramutei Macvytei. 
Jau septinti metai baigiasi, o įvykio garsas 
plinta: net iš tolimos Rusijos atvyksta mal
dininkai ir ligoniai ieškoti paguodos ir 
sveikatos į Janonis. Maldininkai renkasi 
šimtais ir tūkstančiais į apreiškimo vietą, 
kalbėdami rožinį, giedodami Marijos gar
bei giesmes. Ir daug kas sugrįžta suramin
ti. o kai kurie pasveikę iš savo nemažų li
gų. Policijos ujami, koliojami, barami, vai
komi ir mušami, laikinai prasisklaido ir 
vėliau susirenka savo „šventovėn“, kuri 
neturi sienų nei lubų. Čia vargšams yra 
audiencijos salė, kreipiantis į Mariją. Ir 
jos bedieviai komunistai nepajėgia uždary
ti.

Kai Ramutė paklaususi Marijos, kada 
vėl apsireikšianti, atsakiusi: „Daugiau čia 
neapsireikšiu. Dabar apsireikšiu Egipte su 
dviem angelais“. Ir tasai švč. Marijos pa
žadas įvyko 1968 m. bal. 2 d., patvirtinda
mas Janonių apsireiškimo tikėtinumą.

Egiptas
Kun. J. Gaudzė surinko paskutines ži

nias ir 24 puslapių pranešimą išsiuntinėjo 
savo pasirinktiems asmenims. Rimto dėme
sio vertas yra oficialus koptų ortodoksų 
Patriarchato dokumentas, surašytas Kaire 
1968 m. gegužės 4 d. Iš ten duodu kelias iš
traukas.

Nekalčiausios Marijos, šviesos Motinos, 
apsireiškimai prasidėjo 1968 m. balandžio 
2 d. Kairo priemiestyje Zeitun virš koptų 
bažnyčios, Nekaltosios Marijos vardo, ir tę
sėsi net dokumentą paskelbus.

Apsireiškimai vyko daug kartų. Juos 
matė daugybė žmonių, tūkstančiai. Tęsėsi 
nevienodai: nuo kelių minučių iki poros 
valandų. Apsireiškusioji vaikščiojo, judė
jo, laimino susirinkusius, apsupta garbin

gos šviesos aureolės. Pasirodydavo įvai-
raus pavidalo: pilno ūgio, tai vien tik iki 
juostai; tai nusilenkianti prieš kryžių, 
esantį kopulo viršuje, tai žiūrinti į susirin
kusius žmones ir juos sveikinanti galvos 
palenkimu. 1968 m. balandžio 30 d. Apsi- 
reiškusioji buvo matoma nuo 2, 45 min. ry
to iki 5 vai. ryto pilnu spindėjimu. Matė ją 
skirtingų religijų asmenys, vietiniai ir už
sieniečiai, kunigai, šviesuoliai, profesiona-
lai, vargšai ir turtingi, sveiki ir ligoniai.

Apsireiškusioji pasirodydavo apsupta 
šviesių debesų aureolės — garbės vainiko, 
judančios šviesos formų, kaip kokie greitai 
lekiantieji balandžiai. Žmonės atgijo, ir su
stiprėjo tikėjimas į Dievą, į amžinąjį žmo
gaus gyvenimą, ir daugelis pakeitė savo 
gyvenimą.

Marija atlikusi Zeitune daugybę stebuk
lingų pagydymų. Jie yra paliudyti medici
nos mokslininkų ir kitų mokslo žinovų.

Gegužės mėnesį atsiminkime, jog švč. 
Marija yra mūsų dvasinė Motina, kalbėki
me jos Litaniją, rožinį, giedokime jos gies
mes, o ji mus nuves pas savo sūnų, Jėzų 
Kristų.

K. A. M.

.„„KAI TIK VYŠNIOS PABALS“...
Pavasariui auštant, kiekvienam malonu 

pasiklausyti savos, lietuviškos, muzikos. 
Tai įmanu, įsigyjant ilgo grojimo plokšte
les.

Šiuo metu turime šias plokšteles:
J. Liustikaitės — Dainos ir arijos;
Ant. Dambrauskaitės — „Tėvynės Meilė 
Nemari“, 13 dainų;
S. Baro — Arijos iš operų;
MANO GIMTINĖ — įvairių solistų lietu
viškos lengvos muzikos rinkinys;
Al. Brazis ir kt. — Bažnytinių giesmių rin
kinys;
ŽIBUOKLĖS — moterų sikstetas, liet, liau
dies dainos;
MES ŽENGIAM SU DAINA — vyrų okte
to liet, kariškos dainos.

Visos plokštelės ilgo grojimo. Jų kainos, 
įskaitant persiuntimą, nuo 55 šilingų iki 
59/6.

VĖLIAUSIAI GAUTOS PLOKŠTELĖS: 
Virgilijus Noreika — Pirmoj daly — Liau
dies dainos, antroje: Bacho Avė Maria, Bi
zet Agnus Dei, Balsio Lopšinė ir kit. V. No
reika yra žymus lyrinis tenoras.

Palangos Juzė — Vysk. M. Valančiaus 
apysakaitė.

Lietuviškos vestuvės — Senovinės Ku
piškėnų vestuvės.

Naujas romanas:
Alės Rūtos — Vieniši pasauliai, Liet. 

Knyg. klubo leidinys, 265 psl. Kaina 33 šil.

Užsakoma: DAINORA, 14, Priory Rd. 
Kew, Surrey. Ten pat dovanoms gaunama 
įvairaus gintaro, knygų ir taip pat užsisa
koma spauda.

ANAIS NERAMIAIS METAaS^ĮMBHn^EZ^HHBIBMB
(3) Palatoje aš buvau sveikiausias 

ir drąsiausias. Jei tik kas, tuojau kiti ma
ne ragino, kad praneščiau ar paprašyčiau 
ką nors dr. D. ar sesutes. Kiti kažko lyg 
bijodavo ar gėdindavęs. Dar kiti buvo to
kie silpni, kad mažai galėdavo ir kalbėti. 
Aš kasdieną aplankydavau savo palatos vi
sus ligonius ir gerai orientuodavaus visuo
se reikaluose. Rašydavau ligonių gimi
nėms laiškus. Ligoninės personalui atro
džiau keistas — visi į mane žiūrėjo kreiva 
akimi, bet jie nieko negalėjo padaryti. Pa
tiems ligoniams aš buvau lyg koksai privi
legijuotas jų atstovas. Jie mane laikydavo 
lyg kokiu išminčiumi.

Su dr. Didžiuliu kartais kalbėdavau vi
sos palatos vardu, o kartais asmeniškus 
skundus dėstydavau. Jis visuomet draugiš
kai šypsodavos, nors patsai jausdavau, 
kad jis yra užimtas ir aš nesu pageidauja
mas.

Praėjo kelios dienos, o mės šviesos netu
rime. Paprašiau slaugę, kad ji surastų 
man bent vieną elektros lemputę. Papra
šiau dr. D., kad leistų man pačiam įsivesti 
nors vieną lempą. Jis labai aštriai įspėjo 
mane, kad nebandyčiau kišti pirštų prie li
goninės elektros laidų. Tamsta, sako, esi 
ligonis, tai draudžiu imtis darbo, be to, ne
si kvalifikuotas elektros mechanikas.

Mūsų palatos buvo bent trijų vyrų aukš
tumo. Reikėjo gauti aukštas kopėčias. Pra
šiau slaugę, bet ji atsisakė parūpinti, girdi, 
daktaras draudžia, o jei sužinos, kad aš 
padėjau, galiu netekti tarnybos.

Pamačiau dežuruojančią sesutę, pasili
pusią ant mažų kopėčių, — tvarkė kažko
kias paklodes lentynoje. Nusitaikęs pavo
giau ir atsinešiau į palatą, bandžiau pa
slėpti. bet nebuvo kur. Galų gale, kitų pa
mokytas. parišau po savo lovos apačia.

Nuo 11 iki 15 valandos nebuvo elektros. 
Tuo metu nebūdavo daktarų nei sesučių, 
tik slaugės. Taigi geriausias laikas įjungti 
elektrą. Tiesa, buvo dežuruojanti sesuo, 
bet ji į mūsų palatą neateidavo. Pasakiau 
slaugei, kad dirbsiu prie laidų, geriausia, 
jei tuo metu ji nebūtų palatoje.

Keturi ligoniai laikė pakėlę mažas kopė
čias. o aš dirbau palubėje. Man nereikėjo 
nė nulipti, jie mane nešiojo po visą palatą. 
Kai baigėme darbą, tada išėjome į korido
rių, kur buvo mūsų tinklo gedimas. Čia 

mus pamatė slaugės iš kitų palatų. Jos 
tuojau pranešė dežuruojančiai sesutei. 
Atėjusi bartis, dežuruojanti sesuo atpažino 
kopėčias. Ji dabar barėsi ne tik dėl darbo 
prie elektros, bet ir dėl kopėčių. Tuo metu 
mes baigėme darbą ir padėkoję atidavėme 
kopėčias. Dabar mes jau turėjome savo 
šviesą, ir niekas nieko mums nesakė, o po 
kokios savaitės elektrinės mechanikai 
įrengė šviesą ligoninei.

Mūsų palatos daktaras buvo žydas arti 
60 metų amžiaus, žemo ūgio, storas, išpli
tusiu veidu, plaukus šukavęs ežiuku. Li
goniai sakydavo, kad jam tie plaukai pasi
šiaušia tik tada, kai jis ateina pas mus į 
ligoninę. Esą, iš baimės. Jis turėjo savo li
goninę, dirbo pas mus ir eidavo dar į kitą 
miesto ligoninę. Todėl lankydavos labai 
nenormaliai, kartais anksti iš ryto, kartais 
po pietų, o kurią nors dieną ir visai neat
eidavo.

Atėjęs mūsų lankyti, visą laiką rankas 
laikydavo per alkūnes sulenkęs, plaštakas 
pakėlęs netoli veido ir delnus visada atsu
kęs nuo savęs. Laikėsi taip, lyg rodytų, 
kad jis bijo, jog ligonis jo nepaliestų. Ligo
nių jis nepaliesdavo ir neklausinėdavo, nes 
lietuviškai nemokėjo. Visas žinias apie li
gonį sesutė jam teikdavo. Ji ir vertėjauda
vo.

Mirtingumas buvo didelis: kasdieną po 
kelis išveždavo iš lavoninės, kuri buvo ma
tyti pro mūši; langą. Visi vaistai buvo tik 
„Solol“ milteliai, vienam didesnė, kitam 
mažesnė dozė. Maisto šios rūšies ligoniams 
teduodavo tik juodos nesaldytos kavos ir 
avižienės skystos juodos sriubos. Net ir 
druskos į sriubą nedėdavo. Keturias savai
tes net ir jokių sausainių neduodavo, ki
tam net ilgiau, todėl visi atrodė lyg skele
tai.

Mūsų palatos slaugė buvo ką tik iš kai
mo atvykusi. Jos pareiga palatoje palaiky
ti švarą, iš virtuvės atnešti maistą ir išda
lyti ligoniams. Ji buvo apie 20 metų am
žiaus, neperdaug žvali, žemo ūgio. Nors ji 
bėgiodavo gana greitai, bet ji negalėdavo 
mūsų nei apšvarinti, nei maistu aprūpinti, 
nes neturėjo indų. Kai reikia plauti, tai 
laukia, kol kitos palatos baigs ir ji galės 
pasiskolinti kibirus ir kitus įrankius. Dėl 
maisto taip pat turėdavom laukti, kol ji 
gaus šaukštus ir lėkštes. Kartais net verk

davo, kad turi išplauti indus, jei nori grei
čiau pasiskolinti. O paskui jai niekas ne
padeda plauti, jei ji nespėja ir palieka 
neplautus, tai būna skundžiama.

Pasiskundžiau dr. Didžiuliui. Sakau, jau 
dvi savaitės kaip esame toje palatoje, o 
mūsų slaugė neturi nei šaukštelio, nei du
benėlio. Net ir kibiro neturi, kai reikia 
kurį nors ligonį apšvarinti. Jis atsakė, kad 
laukiama pranešimo iš stoties — vagonas 
su indais iš Kauno jau išsiųstas.

Pasiskundžiau visos palatos vardu ir dėl 
mūsų daktaro. Dr. Didžiulis, matyt, irgi 
neturėjo akies mūsų daktarui ir prižadėj 
jį pabarti, nes ir sesutė tuo reikalu kalbė
jusi.

Lėkštės buvo gautos į antrą dieną, liet 
dėl daktaro reikalai nepasitaisė.

Altoriaus paaukštinimą skyrė balti pi- 
lioriniai stulpai. Nutariau ant vieno nu
piešti karikatūrą mūsų gydytojo, stovin
čio prie ligonio lovos. Karikatūra pusėtinai 
pavyko. Slaugės ir sesutės net iš apatinio 
skyriaus ateidavo pasižiūrėti. Matė ir dr. 
D. ir pripažino, kad karikatūra gana pa
vykusi.

Mūsų skyriaus ligoniai buvo laikomi 
griežtai. Buvo draudžiama užeiti į svetimą 
palatą. Galėjai vaikščioti tik koridorium. 
Pašaliniai asmenys — giminės negalėdavo 
lankyti. Jei kartais kurio giminės atvyk
davo, tai pro langą pasikalbėdavo. Mūsų 
skyriaus ligonių nelankė net ir kunigas.

Sveikesnieji lošdavome kortomis, skaity- 
davom laikraščius, o knygų maža ir tebu
vo. Iš laikraščių sužinojom, kad vienas 
krikščionių demokratų atstovas seime lan
kys mūsų ligoninę. Tuojau paprašėme se
sutes, kad mūsų palatos nors vienam leistų 
su juo pasikalbėti. Sesutė pasikalbėjo su 
ligoninės vedėju, ir gautas neigiamas atsa
kymas. Tada mūsų palata pakėlė didžiau
sią triukšmą. Žadėjome tam atstovui pro 
langą šaukti, kad esame laikomi kaip ka
lėjime. Pagaliau padėtis pasikeitė: mūsų 
palatos atstovams irgi buvo leista kalbėti. 
Buvo palatoje 38 ligoniai, tai du turėjom 
teisę kalbėti. Vienas jų buvau aš.

Seimo atstovas atėjo poros sesučių lydi
mas ir paklausė, ar turime skundų. Mes, 
paties atstovo padrąsinti, išdrožėme visa. 

kas širdį graužė. Ko mes nepasakėme, kiti 
ligoniai pridėjo. Be to, skundėmės, kad pa- 
sveikusieji dar nė vienas nebuvo išleistas.

Išklausęs mūsų skundų, atstovas pradė
jo pasakoti, ką seimas veikia.Be kita ko, 
jis užsiminė, kad dabar kaip tik buvo 
svarstomus savų pinigų reikalas. Svarsty
mas jau paverstas įstatymu. Pinigo var
das — litas, kuris turės 100 centų. Dabar 
vokiečių pinigai vadinami auksinais ir 
skatikais. Piniginis vienetas negali būti 
auksinu vadinamas, nes jis ne auksinis. Jis 
—sidabro ir bronzos mišinys, tirpytas ir 
lietas. Mūsų žemaičiai ir sako ne: lietas, 
bet: litas. O mūsų krašto vardas Lietuva. 
Tai mūsų litas, o latvių latas. Centų var
das paimtas pagal Amerikos pinigus, nes 
Amerikos lietuviai aukojo daug pinigų 
Lietuvai atstatyti.

Laikraščiai dar nieko nebuvo rašę apie 
naujus pinigus. Bet patys pinigai tepasiro
dė žymiai vėliau.

Po atstovo atsilankymo mūsų daktaras 
pasidarė labai geras. Kalbėjo su kiekvie
nu. pulsą tikrino, klausėsi alsavimo, page
rindavo maisto normas. Taip praėjo dar 
savaitė, ir tada pirmieji pasveikę buvo iš
leisti.

Mūsų daktaras leido stoti komisijom kad 
išrašytų, beveik visiems, kas tik norėjo. 
Neleido tik silpniems. Iš mūsų palatos sto
jo komisijon 25. visi buvo pripažinti svei
kais. Komisiją sudarė 4 daktarai — du iš 
miesto, dr. Didžiulis ir mūsų daktaras — ir 
vienas kapitonas. Išsirgę du mėnesius, ga
vo tris mėnesius atostogų sveikatai patai
syti. Trumpiau sirgusieji gavo mažiau 
atostogų, bet vis tiek ne mažiau kaip mė
nesį.

Kai sesutė iššaukė mane ir kai tik pasi
rodžiau komisijos kambario tarpduryje, iš
girdau tyliai tariant rusų kalba:

— Tot sam, tot sam (tas pats, tas pats).
Po kelių klausimų dėl ligos kapitonas 

tuojau ir sako man:
— Tamsta keli revoliuciją ligoninėje, už 

tai negausi atostogų, turėsi važiuoti į pul
ką.

—Jokios revoliucijos nekeliu, bet ir atos
togų neprašau. Tik prašau išleisti mane iš 
ligoninės.

Šitai pasakęs, apsisukau kariškai ir iš
ėjau iš komisijos kambario. Niekas man 
daugiau nieko nesakė, tai sugrįžau į pala
tą.

Iš komisijos dokumentus atnešdavo se
sutė. Gavęs dokumentus, turėdavo eiti į li
goninės sandėlį pasiimti rūbų. Daug jau 
mūsiškių gavo dokumentus, kitas jau ka
riškai apsirengęs vaikšto. Aš vis dar 
nieko neturiu ir nežinau, ar iš viso mane 
paleis. Gal areštuos, nors nebuvo už ką. 
Atsiguliau ir laukiu vakarienės. Jau visi 
apsirengę. Vakarienę pradėjo dalyti. Ne
užilgo ir traukinys bus, visi pavalgę sku
bės į stotį.

Sesutė atnešė ir man dokumentus, o sa
nitaras mano rūbus.

— Paskubėk rengtis, kad spėtum į trau
kinį. Ligoninė tavęs nebelaikys, — sesutė 
įspėjo mane.

Bet gavau ne savo milinę. Ji visai nauja, 
angliškos medžiagos, bet ne mano.

Pasakiau sanitarui. Jis nuskubėjo į raš
tinę patikrinti dokumentų. Sugrįžęs sako, 
kad aš turėjęs dvi milines, vokišką ir ang
lišką, ir jos abi yra mano. Man su sanitaru 
besiginčijant, pasimaišė daktaras. Jis pa
tarė imti. O aš atsisakau imti. Girdžiu dak
tarą kalbant su sesute, kad aš galėjau būti 
silpnas, kai atvažiavau, tai neatsimenu, ką 
turėjau. O aš tuomet buvau iš visų stip
riausias, daug kam padėjau susitvarkyti. 
Bet daugiau jau nebesiginčijau ir išėjau j 
stotį.

Turėjau tik 10 dienų atostogų.Važiavau 
pas tėvus, nes buvau seniai juos matęs. 
Bet jei būtų reikėję važiuoti į pulką, irgi 
nebūčiau dejavęs. Mūsų pulkas tada buvo 
Vilniuje.

Vilnių pažinojau iš žemėlapio, kurį kaž
kur buvau gavęs pirmojo pasaulinio karo 
metu. Jį buvau prikalęs klėtyje ant sie
nos ir iš jo su draugais ir kaimynais stu
dijuodavau kiekvieną gatvę ir namą. Bet 
pamatė tą žemėlapį jaunas mokytojas Pa
plauskas. Jis sakė, kad jam žemėlapis rei
kalingas mokykloje. Padovanojau jam, 
nors buvo truputį gaila — toks gražus, 
spalvotas, visos smulkmenos matyti. Pas
kui savo gyvenime tokio didelio spalvoto 
nebeteko niekur matyti.

(Bus daugiau)
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Lietuviai evangelikai Vokietijoje
Nepatvirtintais duomenimis, šiuo metu 

Vakarų Vokietijoje gyvena apie 10.000 lie
tuvių evangelikų. Čia nepriskaičiuoti tie 
vokiečiai iš Lietuvos bei Klaipėdos krašto, 
kurie jau ir Lietuvoje save laikė vokie
čiais. Šį skaičių sudaro 3-4 tūkstančiai tik
rų lietuvių iš 1941 m. repatrijacijos meto, 
apie 2-3 tūkstančiai tų klaipėdiečių, kurie 
dar nebuvo suvokietėję, apie 1.000 evange
likų pabėgėlių iš Didž. Lietuvos ir apie 
4.000 dabar, po 1956 m., atvykusiųjų. 
10.000 suma, matyt, neperdėta. Tai būtų 2 
ar 3 kartus daugiau, kaip lietuvių katalikų 
skaičius Vokietijoje. Taip, turėtų būti apie 
10.000 lietuvių ev„ neskaitant prieauglio, 
bet iš tikrųjų yra gal apie 500 susipratusių 
lietuvių evangelikų, kokie 3.000 abejojan
čių ir svyruojančių ir masė nutautusių ar 
net jaučiančių gėdą pasisakyti, kad kilę iš 
Lietuvos (todėl ir gerbiu tikrus vokiečius 
iš Lietuvos, nes jie neveidmainiavo Lietu
voje, kad nesą lietuviai, o Vokietijoje mie
lai ir pagarbiai atsiliepia apie savo gimti
nę). Šio nutautimo išdava: lietuvių ben
druomenę Vokietijoje sudaro beveik tik 
lietuviai katalikai, Vasario 16 gimnaziją 
lanko dauguma katalikų vaikai, veikėjų 
tarpe tik retą evangeliką rasim, nors galė
tume visur sudaryti daugumą. Kas dėl to 
kaltas? Kokiu būdu dar galima tą nutau- 
timą pristabdyti?

Svarbiausia lietuvių evangelikų nutauti
mo priežastis yra jų tikėjimas, būtent, 
evangelikų tikėjimas. Tai paradoksas, bet 
tiesa. Daugelio protėviai, atvykę prieš 
šimtmečius iš Vokietijos į Lietuvą, nors ir 
sulietuvėjo, bet tikyba vis tiek neleido pa
miršti, kad jie nėra savo kilme lietuviai. O 
ir kilme lietuviai evangelikai tik neaiškiai 
skyrė evangeliškumą nuo vokiškumo, 
išskyrus tik biržiečius. Nuo lietuvybės 
juos skyrė tikėjimas, jis neleido šiems iš 
abiejų pusių fanatiškai tikintiems ir savo 
tikybos pranašumu įsitikinusiems suartėti, 
juoba kad katalikai piktai kratėsi evange
liką, kaip lygus lygų, lietuviu pripažinti, 
šiuos nemokytiems žmonėms neįveikia
mus barjerus įstengė peršokti tik išsilavi
nę, mokslus išėję, bet kaip tik evangelikai 
— priešingai kitų šalių evangelikams — 
nesistengė savo vaikų leisti į mokslus. Da
bar, patekus Vokietijon, abejojimas tauty
be dar sustiprėjo, vidinis atsparumas vo- 
kiškumui dar susilpnėjo, ypač kad veik vi
si jau 1941 m. įsigijo vokiečių pilietybę ir 
prisiklausė užtektinai kalbi) apie savo pri
klausomumą vokiečių tautai. Tikrai, lietu
viu išlikti buvo nelengva, bet vokiečiu dė
tis ne tik kad lengva, bet ir patogu. Ta
čiau dalis tik sunkiai pritapo prie vokie
čių, jų širdis linko į lietuvybę ir joje liko, 
bet jie prisibijo dėl kaimynų ar dėl perdė
to atsargumo tai viešai pareikšti ir laisvai 
lietuviu jaustis. Bet kaip tik vokiečių vy
riausybė deda pastangas, kad kiekvienas, 
net ir vokiečių pilietis, galėtų savo tautybę 
išlaikyti ir remia savos kultūros plėtojimą.

OPERACIJA PRIEŠ PASIUTIMO LIGĄ
Praėjusiųjų metų lapkričio 9 d. grupė 

Brazilijos chirurgų, vadovaujama dr. Rafa- 
ilio A. Kali, operavo mirštančios nuo pa
siutimo 25 metų moters Kandidos de Souze 
galvos smegenis. Operacija truko 2 valan
das ir, rodos, pavyko. Kad būtų išvengta 
galimų organizmo reakcijų, medikamentai 
j pacientės smegenis buvo leidžiami pro du 
plastmasinius vamzdelius.

Kandida de Souze, kurią mėnesį prieš 
operaciją apriejo pasiutęs šuo, dar tebegy- 
doma nuo pasiutimo: kas 12 valandų jai 
suleidžiami raminantys preparatai ir vak
cinos. Jos dešinioji koja ištinusi, tačiau, gy
dytojų nuomone, tai nėra pavojinga. Gy
dytojai tvirtina, jog koja ištino dėl venų 
uždegimo ir paralyžiaus, nes prieš operaci
ją liga buvo toli pažengusi.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

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

3, ST. DUNSTAN’S GARDENS, 
LONDON, VV.3. 
Tel. ACO 4374

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

Manchester

NAUJAS TRANSPORTAS, 
ŠVIEŽIOS PREKĖS

Trejos devynertos — pokelis 12 šil.
Lietuviškas krupnikas — 2 sv. 8 šil.
Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ —

2 sv. 8 šil.
Gaunama: Z. Juras, 421 Hackney Rd.,

London, E.2.

Tad bet kokia baimė yra be pagrindo, ma
terialinių nuostolių oel to neatsiras.

Antras nutautimo Kaluninaas yra pati 
lietuvių liuteronų oaznycia. Tik nepriKlau- 
somyoes lamais, issivadavus iš kulį tauty
bių evangeiiKų vaoovavnno, jai pokario 
metais truKO Kunigų ir KitOKių oarnuoiojų. 
oe to. lietuvių evangeiiKų Kunigų nieKuo- 
met neuaUKe ir netraukia KoKia nors pa
triotine veiKla, o dar mažiau politinė. Jie 
jaučiasi esą pašaukti Dievo tarnai evange
liją SKeioti, o ne specialiai lietuvybe rūpin
tis. žinoma, vienus Kunigus kaltinti butų 
iaoai pigu, nes jų turime Vokietijoje tik 3, 
ir jie užversti pastoracijos darbais, tad lie
tuvybės išlaiKymu turėtų ypač susirūpinti 
.Bažnyčios taryua. Bet ir jai rūpi labiau
siai evangelisKumą išlaikyti, tačiau tuo pa
čiu ji sau duobę kasa, nes, jei nebus lietu
vių, nereiks nė tarybos.

trečias ne mažesnis, o gal net didesnis 
kaltininkas yra lietuvių bendruomenė. 
Nuo pat pradžių bendruomenė per maža 
atsižvelgė į svyruojančius evangelikus. Ji 
ne tik nebandė jų pritraukti, bet ne kartą 
ir mandagiai visai nepakvietė ir nepaska
tine. Mat, daugumas evangelikų negyveno 
lageriuose, nes turėjo vokiečių pilietybę. 
Jie nesikišo į politikas. Todėl katalikai lik 
save laikė tikrais lietuviais, ypač kad 
evangelikai patys nežinojo, ko jie nori. 
Taip niekas nesurado bendro kelio. Ir ką 
galima daugiau kaltinti: ar išrinktą lietu
vybei palaikyti veikėją, ar svyruojantį, 
blogai informuotą paprastą žmogų? Prasi
dėjus naujai lietuvių atvykimo bangai po 
ly56 m., nesirūpinta ir siais. Užuot tuoj 
pasKyrusi asmenį, kuris apsilanKytų beni 
kas savaitę Friedlando lagery ir atvažia
vusius painformuotų ir jiems padėtų Vo
kietijoje įsikurti, ponija ginčijosi Huet- 
tenfelde dėl to, ar šie atvykėliai lietuviai, 
ar vokiečiai, o gal ir Komunistai. Čia buvo 
padaryta pati esminė ir neatitaisoma klai
da, nes jei jie pirmaisiais metais būtų už 
visokią pagalbą ir nuoširdų žodį šimterio
pai atsidėkoję, tai dabar dalis jų apie lie
tuvybę nenori nė girdėti. Pirmieji atvyku
sieji tik netyčiomis po ilgesnio laiko suži
nodavo apie kažkokią lietuvių bendruome
nę ar apylinkes, o vėlesnieji iš šių blogai 
painformuotųjų. Net ir dabar dar tenka 
sutikti žmonių, kurie visai nieko apie tai 
negirdėjo, ir tik maža dalis susigaudo, kas 
yra ta bendruomenė ir kokie jos tikslai. O 
ir savarankiškai įsijungusiems į apylinkių 
veiklą teko nugalėti ne vieną prietaringą 
kliūtį, kol jie buvo pripažinti pilnaverčiais 
nariais. Į tarybą ar šiaip į kokias atsakin
gas vietas niekas iš naujai atvykusių ne
kandidatuoja, ne vien tik iš neveiklumo, 
bet ir nepasitikėdami Huettenfeldo darbų 
prasme. Ir dabar šiais žmonėmis dar per 
maža rūpinamasi, nors informacija, veik
lesniųjų apylinkių dėka, ir pagerėjo.

Paklausus, kodėl neįsirašoma į lietuvių 
bendruomenę, tenka nekartą išgirsti, kad 
tai, esą, tik katalikų bendruomenė. Tą 
įspūdį nelaimingai pastiprino tik vieno- 
no evangeliko, o iš kitos pusės 5 katalikų 
kunigų išrinkimas į Tarybą. Tai įvyko dėl 
to, kad frontininkai ir jų pasekėjai į rinki
mus ėjo po katalikybės vėliava, savo blo
kui suteikdami „Katalikų pasauliečių ta
rybos" vardą. Todėl katalikai rinkėjai bu
vo lyg ir priversti rinkti saviškius, o evan
gelikai, kurių bendruomenėje yra mažu
ma, rinko vėl savus, bet šie neįėjo į tarybą. 
Jei šis „Katalikų pasauliečių tarybos“ var
das ir nebuvo bloga valia pasirinktas, 
evangelikų atžvilgiu jo pasirinkimas buvo 
labai nelaimingas. Evangelikų tarpe ir vėl 
sustiprėjo įtarimas, kad katalikai norį visą 
valdžią savo rankose suglemžti. Dauguma 
katalikų veikėjų to tikrai negeidžia, tad 
ypač rinkimuose reikėtų religinių terminų 
vengti, nes bendruomenė juk nėra kokia 
religinė organizacija.

Visų minėtų ir neminėtų kaltininkų ir 
priežasčių išdava yra vis spartėjantis 
evangelikų nutautimas, ypač jaunimo tar
pe. Jaunimo tik nuotrupos lieka lietuviš
kos, nes tėvai nepasirūpina perduoti kal
bą. Keista, namuose tėvai kalbasi tarp sa
vęs lietuviškai, nes vokiškai nekaip temo
ka, bet maža rūpinasi, kad vaikai iš ma
žens lietuviškai išmoktų. Paaugus jau per 
vėlu: klausia lietuviškai, tie atsako vokiš
kai. Kad bent kultūrinio palikimo dalį 
bandytų perduoti, bet ir to nėra. Butuose 
nieko lietuviško, nei spaudos, nei dirbinių. 
Jie sąžiningi darbininkai ir geri tėvai, bet 
neturi nei noro, nei sugebėjimo vaikams 
perduoti lietuvybės bent trupinius. Kalbos 
ant pečių dar nė vienas nenešiojo, sako 
lietuviška patarlė. Turim vienkartinę pro
gą vaikus dviejų kalbų ir kultūrų pastogė
je užauginti, juos dvasiniais turtais apdo
vanoti. Kiek vokiečių mums to pavydi, bet 
mes to visai neįvertinam. Patys savo kul
tūrinį gyvenimą apribojam iki minimumo, 
tai ir vaikai tebūnie tokie — kam jiems 
mokslas, kam kažkoks idealizmas, kurį va
dina lietuvybe? Tėvai nesupranta, kad 
jaunimas trokšta idealų, ir, jų neradęs, ne
tenka vidinės stiprybės ir ieško idealų vi
sokiose paviršutinėse madose. Dejavimas: 
„Mano laikais to nebuvo, jau eina pasaulis 
į galą" juk nepadės.

Lietuvybės perdavimas svetimame kraš
te vis daugiau ir daugiau tėra įmanomas, 
jį susiejant su išsilavinimu. Tik išsilavinęs 

jaunimas supranta lietuvybės vertę, o kiti 
pasiuuoua apmiKos viliojimams. Lietu
viais mes jau negimstam, o UK savanoriš- 
Kai pasneiiKam šią naštą, jei patys ne
įstengiate vaiKų išleisti į moKSią, siųsKite į 
vasario 16 gimnaziją, ten nusaKytoji blo
ga pauetis nevisai autinKa tiesą, be to, ji 
gėrėja, jau tuoj bus praoeias naujas oen- 
uraoutis Statyti, neita uk moKytojų ir auk
lėtojų problema. Bei įsnauoojant visus re
klaminių oei asmeninių pažinčių kelius, 
tiKriausiai butų galima rasti porą tinkamų 
moKytojų, o siunčiant tą porą moKinių iš 
7 klases i voKišKą gimnaziją, paliekant 
juos gyvenu lietuviškam bendrabuty, išsi
spręstų ir Kitų moKyiojų problema. Žino
ma, tai gimnazijos reiKaias, bei šie truku
mai neturėtų atoaiayu lietuvių savo vai
kus siųsti Į lietuvišką gimnaziją.

.bendruomenes bei apylinkių rūpestis bū
tų palaikyti ko daugiau asmeninių ryšių 
su svyruojančiais evangenKais, nes atrodo, 
Kad asmeniniai poKaloiai vis dėlto geriau
sių paseKų atneša. Iki šiol poKalbių kaž
kaip vengta: jei pats neateini, tai ir nerei
kia. Apylinkes turi ir toliau išvengti bet 
Kokių politinių Kalbų bei žygių, nes dauge
lis is evangeiiKų politiškumo vengia.

Gal net būtų patartina politiškai nesu
interesuotiems ir dėl lietuvybės svyruo
jantiems, bet šiaip veikliems žmonėms tar
pusavy sudaryti kažką panašaus į „Lietu
vos draugų klubą", kuris bandytų tausoti 
lietuvių kultūrą, papročius, dainas, litera
tūrą, meną, filmus ir t. t., palaikytų kul- 
turinius ryšius su Lietuva bei bendruome
ne. Juk jie geriausiai galėtų supažindinti 
vokiečių visuomenę su Lietuva. Mes jau 
dažnai -taip užimti lietuviškom problemom, 
kad apleidžiam Lietuvos garsinimą Vokie
tijoje. Tokiuose klubuose galėtų susiburti 
lietuviai ir vokiečiai iš Lietuvos bei klai
pėdiečiai. Atkristų tautybės problema, 
darbuojantis Lietuvai.

Liuteronų bažnyčios veikėjams reiktų 
daugiau dėmesio ir energijos kreipti į lie
tuvybės palaikymą. Dažnesni kunigų ir 
darbuotojų apsilankymai, pamaldos bei 
kavutės su asmeniškais pasikalbėjimais 
stiprina lietuvius. Reikia žūt būt priruošti 
bent porą lietuvių jaunuolių evangelikų 
kunigais. O po karo dar nė vienas toks ne- 
susirado. Nejaugi neatsirastų tose krikš
čioniškose šeimose jaunuolio ar jaunuolės, 
norinčių tapt kunigu? Turėtume jau dabar 
jaunesnius darbuotojus ruošti „ pamoksli
ninkais", Mažosios Lietuvos pavyzdžiu se
kant. Atrodo, tai vienintelė išeitis.

Studentai ir buvę studentai tęstoj a į Pa- 
baltiečių krikščionių studentų sąjungą, į 
ją priimamas kiekvienas krikščionis, neat
sižvelgiant tautybės ir denominacijos. Ji 
yra Pasaulio krikščionių studentų sąjun
gos dalis. Šiai Pabaltiečių studentų sąjun
gai priklauso Anabergo rūmai, kur vyksta 
dažni jaunimo suvažiavimai. Taigi, para
ginkite apsilankyti Annaberge savo vai
kus, čia apsilankymas dar niekam nepa
kenkė. Jei lietuviams evangelikams pasi
sektų nusikratyti tautinių svyravimų ir 
abejonių, abejingumo visuomeniniam ir 
bažnytiniam darbui, ateitis turėtų mūsų 
nebauginti. Sustiprinta evangelikų lietu
vių veikla apylinkėse mus suves arčiau su 
broliais katalikais ir pašalins paskutines 
nepasitikėjimo liekanas, įsijungę į bend
ruomenę, priversime valdybas daugiau dė
mesio skirti evangelikams. Daug kas pri
klauso nuo mūsų pačių.

Artūras Hermann

AUGALAS NUO PLEPUMO

Venesuelos universiteto botanikos sode 
Karakase auginamas keistas augalas, ga
lintis pagelbėti žmonų plepumo ir vaikų 
riksmo nukamuotiems vyrams bei moti
noms.

Minėtąjį augalą vietos gyventojai ispa
niškai vadina planta del niudo, tačiau bota
nikai kol kas niekaip nesugeba nustatyti jo 
rūšies. Išvaizda jis kiek panašus į cukra- 
švendrę. Vietos gyventojai, gal kiek perdė- 
dami, tvirtina, kad žmogus, pakramtęs šios 
žolės stiebų, praranda kalbą 48 valandoms, 
nes jos syvai paralyžuojančiai veikia kai 
kurias balso aparato dalis. Kol kas nežino
ma, ar kas bandė laboratorijoje pagaminti 
plepumą stabdantį preparatą iš šio augalo 
syvų.

TARZANAS DRAUSTINYJE

Viename Pietų Afrikos respublikos draus
tinyje prasidėjo keisti dalykai. Nežinomi 
piktadariai kelis šimtus metrų nutempdavo 
automobilius, kai kada turistai rasdavo sa
vo mašinas griovyje ir apverstas. Pasirodė, 
kad visas šias išdaigas krėtė vėžlys Tarza
nas. Jis lįsdavo po automobiliais ieškoti pa
vėsio ir stengdavosi „patraukti“ pavėsį ten, 
kur sultingesnė žolė. Tarzaną teko patal
pinti tolimoje užtvaroje.

KARTŲ SKIRTUMAS — Iš KUR JIS?

Kodėl jaunieji jaučia, kad vyresnieji jų 
nesupranta? Kodėl tiek daug jaunuolių at
meta viską, už ką jų tėvai stojo? Daugiau 
kaip pusė viso pasaulio gyventojų yra jau
nesni negu dvidešimt vienerių metų am
žiaus. Jaunimas staiga sukyla. Ar tie jau
nuoliški balsai reiškia ateities bangą?

„Nepradėk scenų išdarinėti, tėte", sako 
penkiolikmetis savo tėvui, štai ir turime 
tarpą tarp kartų. Tėvai nesupranta savo 
vaikų kalbos. Vaikai visiškai nebesupranta 
savo tėvų. Kodėl?

Atrodo, kad daugiausia jaunimas sudaro 
visame pasaulyje visus rūpesčius tėvams. 
Aukštųjų mokyklų studentai kelia riaušes, 
nepadoriai šūkauja, nesiskaito su policija, 
užima savo mokyklų pastatus ir susideda 
su kraštutiniųjų grupuotėmis. Paaugliai 
pabėga iš namų ir išvirsta į betikslius val
katas.

Studentai kelia riaušes Japonijoje, Če
koslovakijoje, Prancūzijoje, Britanijoje, 
Italijoje, Meksikoje ir Jungtinėse Valsty
bėse. Ar iš tikro tie jaunuoliški balsai yra 
tikrasis ateities balsas? Ar iš tikro paaug
liai netrukus pradės išsirinkti savo parei
gūnus ir praktiškai tvarkyti ištisas tautas? 
Šiandieninis jaunimas yra apimtas sukili
mo. Atrodo, kad tėvai nebėra pajėgūs nei 
susitvarkyti su jaunimu, nei daryti jam 
įtakos. Atrodo, kad ir mokyklos nebepajė
gia susitvarkyti, ir policijos pranešimai ro
dytų, kad didžiausias nusikaltėlių grupes 
sudaro paaugliai. Iki šiol dar niekada stu
dentai nebuvo sudarę grėsmės vyriausy
bėms.

Bet ir vėl: dėl ko gi jie ruošia sukilimus? 
Kuo jie išsiskiria savo pažiūromis į gyve
nimą, į valdančiuosius ir į ateitį?

Jie nurodys jums daugelį priežasčių, ir 
daugelis tų aiškinimų bus niekam tikę. Pir
miausia ir pabrėžtinai bus jums nurodyta, 
kad jie nekenčia karo. Jie pasakys, kad 
jiems nepakenčiamos kalbos apie „bombą“ 
ir apie lenktynes erdvėje. Jie duos jums 
žinoti, kad jie, paaugliai ir studentai, nėra 
nusistatę prieš rusus, kiniečius, šiaurės 
vietnamiečius ar prieš bet kuriuos žmones.

Jie kalba apie dorumą, nes jiems paaiš
kėję, kad jie gyvena nedorame pasaulyje. 
Daugumas jų aplinkos žmonių, pradedant 
verslininkais ir baigiant politiniais vadais, 
atrodo jiems apsimetėliais, kurie viena sa
ko, o kita daro.

Baigę mokyklas ir universitetus, jie jau
čiasi nusivylę, nepatenkinti, nusigręžia nuo 
tėvų, mokytojų ir visuomenės. Niekada dar 
istorijoje nėra buvę tiek daug tautų, kurios 
gintųsi nuo savo jaunimo.

Prancūzijoje jaunimo demonstracijos už- 
judino streikus, kurie ko tik nenuvertė pre-

TURTINGI VISADA DAROSI 
TURTINGESNI

Ir čia yra planas, kaip prisijungti 
prie jų:

1. Taupyk kas mėnesį po 20 svarų, ir per 
metus bus ne 240 svarų, bet 256 svarai.

2 Investuok į Baltic Savings & Invest
ments Co., ir jūsų investacija per metus 
uždirbs 8% grynais, kas yra lygu 12%. 
Investuotas 1000 svarų jau per vienerius 
metus uždirba 80 svarų.

Baltic Savings & Investments Co., 
421 Hackney Rd., London, E.2, 

England.
Tel. 01 739 8734

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo 

reikalus.

Skaitytoju laukai
AR MES JUOKĖMĖS?

Ar mes juokėmės iš J. Lennono ir jo 
žmonos Joko Ono, kai juodu po vestuvių 
taikos propagandos sumetimais išdrybsojo 
visą savaitę lovoje? Taip klausia S. M. Eu
ropos Lietuvio Nr. 18 (1969. IV. 29). Aš 
nesijuokiau. Man labai gaila buvo to žmo
gystos ir jo žmonos, kad juodu vardan to
kio rimto reikalo sugebėjo tik savaitę lo
voj kartu padrybsoti. Manau, kad jie
dviem taika nei šilta, nei šalta. Greičiau
sia, juodu savo drybsojimu norėjo atkreip
ti tik savo pasekėjų dėmesį ir daugiau nie
ko. Bet ir tai ne visai. Paprastai tie, kur 
nešioja ilgus plaukus ir susivėlusias barz
das, dar ir nesiprausia, kad ir savo kvaps
niu atkreiptų praeivių dėmesį. Nei J. Len- 
nonas, nei jo žmona, greičiausia, to nepa
darė. Taigi kaip reikiant ir visuomenės dė
mesio neatkreipė.

Kitas reikalas būtų, jei ponai Lennonai 
ta proga labdarybei, vargšams ar kultūri
niams reikalams būtų iš savo turimųjų 
turtų paskyrę kokį 100.000 svarų. Tada

tikrai visuomenė būtų atkreipusi dėmesį.
Ką tėvai padarė taikai — politikos rei

kalas. Aš politika nesidomiu. Greičiau pa
sižiūriu į gražiai, tvarkingai apsirengusį ir 
išauklėtą berniuką.

Tačiau tėvai daug padarė, tik mes, jau
nimas, dažniausiai, nenorime matyti. Kad 
ponai Lennonai galėjo visą savaitę dryb
soti lovoje taikos vardan, kad jaunimas 
kelia riaušes, kad jaunimas dažnai de
monstruoja net prieš tuos, kurie atkak
liai gina žmonių laisvę — prieš ameriko
nus, kad jaunimas gali laisvai pasakyti tai, 
ką galvoja, kad šių dienų jaunimas turi 
gražesnį ir lengvesnį gyvenimą, kaip kad 
tėvai turėjo, tai tėvų kaltė. Tik mes to ne
matome ar nenorime matyti. Geriau tėvus 
apkaltinti, nes jie mumis perdaug rūpina
si.

Iš savo pusės norėčiau paklausti, o ką 
šių dienų jaunimas padarė taikai?

O. Dulytė

JAUNIMUI
zidento de Gaulle'io ir krašto ekonominį 
gyvenimą beveik sustabdė.

Meksikoje buvo susidariusios beveik pi
lietinio karo sąlygos prieš prasidedant 
olimpiniams žaidimams.

Britanijoje daugėja didžiulių demonstra
cijų prieš amerikiečius, prieš karą Vietna
me, bombardavimai, turto naikinimas, ir 
vis daugėja žinių apie riaušes.

Studentai kelia riaušes Vokietijoje, Če
koslovakijoje, Japonijoje, Graikijoje, Jor
dane, Egipte.

Sukilimai. Pasipriešinimas. Riaušės. To
kiomis antraštėmis laikraščiai, atrodo, ap
taria jaunimo ir studentų veiklą. Kodėl 
taip yra?

Egipte riaušes keliantieji dėl „Izraelio 
agresijos“, aišku, daro tai ne tais pačiais 
sumetimais, kaip britų hipiai, kurie triukš
mauja dėl Vietnamo.

Čikagos valkataujantieji hipiai kelia 
riaušes ir demonstruoja ne dėl to paties, 
kaip Vašingtono negrai po to, kai buvo nu
žudytas dr. Martynas Liuteris Kingas.

Bet ar būtų britas, prancūzas, japonas, 
amerikietis ar skandinavas, visi jie gyvena 
tame pat pasaulyje. Jie visi įžiūri grėsmę 
savo ateičiai. Juos persekioja to paties liki
mo baimė.

Bet vienas dalykas yra tikras. Jau sena 
praeitis yra tas laikas, kai jaunuoliams bu
vo galima pasakyti, kad jie ramiai sau mo
kytųsi iš savo knygų, o sprendimus paliktų 
savo vadams ir vyresniesiems. Pripažinda
mi sukrėtimų, teroro ir smurto taktikos ga
lią, daugelis milijonų pasaulio jaunuolių 
stoja į jaunimo organizacijas ar tokias su
darinėja. Daugumas tų organizacijų yra 
komunistinės. Kitos komunistų infiltruo
tos.

Bet, išeidami prieš savo vyriausybes, 
prieš mokyklas, savo tėvus ar savo bažny
čias, šiandieniniai jaunuoliai, atrodo, tais 
iššūkiais ir remiasi. Pasiryžę protestuoti. 
Atsidėję sukilimams.
Su neramumus keliančiu ir nepasitenkini

mą jaučiančiu pasaulio jaunimu dėl pačių 
svarbiausių tikslų sutaria visa žmonija. 
Tai paprasčiausia šių dienų tiesa.

Ar jaunuolis gyventų Japonijoj, ar Ang
lijoj, jis anksti pradeda mokytis pažinti pa
saulį, kuriame gyvena. Jis pradeda klausti: 
„Kodėl gi aš? Kodėl dabar?“ Jis pradeda 
stebėtis: „Kodėl gi jie dėl to manęs nepasi- 
klausia? Kodėl gi sakote, kad tai mano pa
saulis, kai aš iš tiesų nedalyvauju jo kūri
me?“ Ar vidutiniškas keturiolikametis gali 
nejausti nepasitenkinimo, girdėdamas, kad 
tas jo pasaulis ir jo ateitis gali susprogt bet 
kuriuo metu? Jis stebisi, kaip pasaulis ga
lėjo nueiti tokiu keliu, kodėl ir kur jis ei
na. Kartais jis, tokiai padėčiai esant, pasi
duoda nevilčiai ir abejingumui ir gyvena 
tik tuo akimirksniu. Aišku, yra dešimtys ir 
net šimtai priežasčių, daugumas jų grynai 
asmeninės, kad jaunuoliai paneigia autori
tetą, atsisako klausyti tėvų, kovoja su poli
cija ir ruošia sukilimus. O viena didžiausių 
priežasčių: jiems nepatinka šis pasaulis 
toks, koks jis yra, ir jie būtinai nori jį pa
keisti.

Namai, bet kokie namai, ar jų nebuvi
mas, yra pirmasis pasaulio autoritetas, pir
masis patogumas pasaulyje, pirmoji apsau
ga, ko nori kiekvienas vaikas.

Bet imkime pavyzdžiu Jungtines Valsty
bes, kur kas trečius namus yra palietusios 
skyrybos. Yra daugelis studijų, kuriose iš
vedamas tiesioginis ryšys tarp jaunimo nu
sikaltimų ir sugriautų šeimų.

Daug milijonų jaunuolių mato, kas per 
blogybės vyrauja pasaulyje, kas bloga su 
vyresniaisiais, jų mokyklomis ir jų bažny
čiomis. Bet dar lieka viena bėda — neatro
do, kad jie žinotų, kas yra teisinga.

O kažkas teisinga turi būti, nes nuo to 
priklauso mūsų ateitis!

S. M.

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 21(1064). 1969. V. 20

Europos lietuviu^ kronika

LONDONAS
JONINIŲ IR PETRINIŲ BALIUS

DBLS Londono I skyrius, LAS ir Sporto 
ir Socialinis Klubas ruošia Joninių ir Pet
rinių balių, kuris įvyks birželio 28 d., šešta
dienį, Sporto ir Socialiniame Klube (345A 
Victoria Park Rd.. E. 9).

Pradžia 7.30 vai. įėjimas 17/6 šil. Gros 
Michael Mackler muzika. Bus užkandžių 
su išgėrimu.

Bilietus prašom įsigyti iki birželio 20 d. 
pas Ig. Dailidę arba V. ir S. Puidokus (te
lefonas 739.4154).

IŠVYKA Į LIETUVIŲ SODYBĄ
Išvažiuojame nuo lietuvių bažnyčios (21 

The Oval, Hackney Road, London, E. 2) 
8.30 vai ryto punktualiai, o nuo Lietuvių 
Namų (1 Ladbroke Gardens, London, W. 
11)9 vai. ryto.

Išvykos dalyviai renkasi, kur kam pato
giau. Bet pavėlavusių nebus laukiama.

PARAPIJOS DERBY 
ARKLIŲ LENKTYNIŲ LOTERIJA

Visi lietuvių bažnyčios rėmėjai-platinto- 
jai prašomi sugrąžinti loterijos bilietų šak
neles ir pinigus, kartu ir neišplatintus bi
lietus iki gegužės 27 d. šiuo adresu: S. Kas
paras, 21 The Oval, Hackney Rd., London, 
E. 2.

Loterijos traukimas bus Londono Lietu
vių Sporto ir Socialinio Klubo patalpose 
gegužės 31 d.. 8 vai. vak.

Pačios lenktynės bus Epsom birželio 4 
d., 3 vai. p. p.

Platintojams bus išsiųsti traukimo re
zultatai.

VIEŠNIA Iš TOLI
Grįždama iš Europos į savo tolimosios 

Kalifornijos Los Angeles miestą, Londone 
apsižvalgyti apsistojo Teofilė Gustaitytė- 
Belgijoje viešnia aplankė ten dirbantį sū

nų Tadą su šeima. Kelionę panaudojo su
sipažinti su kitais Europos kraštais—Pran
cūzija, Italija, Vokietija. Globojama Ro
moje gyvenančių lietuvių kunigų, dalyva
vo priėmime pas popiežių. Vokietijoje su
sipažino su Vasario 16 Gimnazija.

T. Gustaitytė-Mickevičienė, be kita ko, 
prisiminė, kad pirmaisiais nepriklausomy
bės metais jai yra tekę dirbti Lietuvos te
legramų agentūroje Eltoje. 
Mickevičienė.

MOTINOS DIENA
Gegužės 4 d. ruoštoji Motinos dienos 

šventė prasidėjo pamaldomis lietuvių baž
nyčioje. Prieš pamaldas buvo procesija su 
šv. Sakramentu, palaiminimas, šv. Mišias 
atnašavo kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC.

Po pietų, 5 vai.. Sporto ir Socialinio klu
bo salėje parapijos komitetas surengė mi
nėjimą su užkandžiais. Minėjimo parengi
mui vadovavo Ignas Dailidė, padedamas 
komiteto narių J. šemetos, J. Sruogos, J. 
Parulio, J. Čepaičio ir J. Babiliaus.

Minėjimo metu tarė žodį klebonas K. A. 
Matulai'is. Molinos laišką deklamavo ir 
tarė žodį P. Mašalaitis. Meninę programą 
atliko mažiausias jaunimas — pianinu 
skambino R. Lenktaitytė, deklamavo Kris
tupas Juras, Karolis Kusta atliko porą da
lykų pianinu. Užbaigai K. Lenktaitis su 
Osevičium pagrojo elektrinėmis gitaromis.

S. K.

PARAPIJOS METINĖ IŠVYKA J PAJŪRĮ
Birželio 22 d. rengiama išvyka į pajūrį 

—-Basting's. Užsirašyti klebonijoje, pas S. 
Kasparą, Igną dailidę ar Baltic Stores (Z. 
Juras). Kaina 16 šil.

MANCHESTERIS
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ

Birželio 7 d., šeštadienį, skautų Živilės ir 
Maironio draugovės švenčia savo 7 meti! 
sukaktį.

Programoje: iškilminga sueiga ir vienetų 
pasirodymai. Po to bus šokiai.

Sueiga įvyks Manchesterio Lietuvių Klu
bo salėje. Pradžia 6 vai. p.p.

Seses, brolius ir visų lietuviškąją visuo
menę nuoširdžiai kviečiame atsilankyti.

Manchesterio Živilės ir Maironio 
draugovių draugininkai

NOTTINQHAMAS
MOTINOS DIENA

Gegužės 31 d., 6.30 vai. vakaro, Ukrai
niečių klubo salėje, 30 Bentinck Rd., ren
giamas Motinoms pagerbti minėjimas.

Programa bus įvairi ir įdomi. Bus loteri
ja, gros gera muzika, veiks baras su kietais 
ir minkštais gėrimais.

Kviečiami visi Nottinghamo ir tolimes
nių apylinkių lietuviai praleisti vakarą 
jaukioje mūsų šeimoje.

Moterų Draugijos Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
JAUNUČIŲ IR JAUNIŲ STOVYKLA

Berniukų vasaros stovykla prie Židinio 
šiemet bus nuo liepos 19 iki 26 dienos. Mo
kestis, skaitant gausias iškylas ir pilną iš
laikymą, yra tik 3 svarai. Jeigu iš tos pa
čios šeimos bus daugiau stovyklautojų, tai 
kiekvienam kainuos tik po 2 svaru.

Pramatoma svečių ir iš Vokietijos.
Norinčius prašome užrašyti pas Židinio 

direktorių ne vėliau gegužės 28 d. Greičiau 
— geriau. Užsirašiusiems bus pasiųstos 
smulkesnės žinios.

NOTTINGIIAMAS 
SEKMINĖSE

Šiemet gegužės 25 d., Sekminėse, Liet. 
Jaunimo Židinyje liet, pamaldos bus. Lai
kas: 11.15 vai.

LIET. KAT. SIELOVADOS CENTRAS, 
NAUJAM VYSKUPUI

Vyskupas dr. Antanas Deksnys netrukus 
atvyks į Europą pradėti savo naujos veik
los. Naujakuriui Ganytojui kviečiame pa
dėti ir malda ir auka. Malonėkite aukas 
siųsti Sielovados Centrui arba įteikti vie
tos liet, kunigui. Iš anksto dėkojame.

Kini. S. Matulis, M. L C.

LEIQH
MOTERŲ ORGANIZACIJA

Gegužės 24 d. Leigh rengiamas karniva- 
las, kuris užsitęs iki vėlumos.

Dėl to moterų valdyba praneša, kad nu
matytasis susirinkimas atidedamas į gegu
žės 31 d., šeštadienį, 7 vai. v. Bus Railway 
Hotel, East Bond St., Leigh.

Apylinkės lietuvės moterys kviečiamos 
gausiai dalyvauti.

Valdyba

EKSKURSIJA I MANČESTERI
Birželio 14-15 d. d. DBLS Leigh skyrius 

ruošia ekskursiją į Manchester! — į išvež
tųjų minėjimą.

Užsirašyti prašome pas kultūros ir trans
porto vadovą J. Blažį ar kurį kitą skyriaus 
valdybos narį ar seniūną.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — birželio 1 d.. 12.30 v.
BRADFORD — birželio 15 d.. 12.30 v.
NOTTINGHAM — geg. 25 d.. 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 1 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAM — birželio 8 d„ 12.30 v., 

St. Patrick’s bažn.
ROCHDALE — birželio 22 d.. 12 v.
HUDDERSFIELD — birželio 29 d., 1 vai.
GLOUCESTER — geg. 31 d., 12 vai.
STRAND — birželio 1 d., 12 vai., Beeches 

Green.

LIET. SODYBA
SUSIDOMĖJIMAS SEKMINIŲ ŠOKIAIS

Headley Parko klubo nariai šiais metais 
rodo ypatingą susidomėjimą šokiais Sek
minių išvakarėse ir kai kurie siunčia iš 
anksto pinigus už įėjimą.

Yra vilties, kad šeštadienio pajamų pa
kaks palapinių, orkestro ir kitoms išlai
doms padengti. Dėl to Sekminių ženkliu
kai bus pardavinėjami tik šeštadienį. Sek
madienį ženkliukai niekam nebus siūlomi, 
bet norintieji galės jų įsigyti prie maisto 
kortelių stalo.

VOKIETIJA
LUEBECKAS

MOTINŲ PAGERBIMAS
Gegužės 11 d. kun. Vaclovas Šarka, at

važiavęs iš Hamburgo, atlaikė šv. Mišias 
Jėzaus Širdies bažnyčioje — kriptoje lie
tuviams ii’ lenkams ir pasakė pamokslą 
Motinos dienos proga.

Po pamaldų Luebecko lietuviai susirin
ko į parapijos salę pagerbti motinų. Aka
demijoje— pagerbime dalyvavo vyriausias 
Luebecko katalikų parapijų pirmininkas 
Propst Paul Biedendieck, PLB Vokietijos 
Krašto Tarybos narys ir šiaurės Vokieti
jos lietuvių katalikų dekanas Vaclovas 
Šarka. PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
įgaliotinis Schleswig-Holstein kraštui Pra
nas Liegus ir kiti lietuviai veikėjai. Aka
demijos metu buvo iškilmingai pagerbtos 
motinos, pasidalyta Bendruomenės bėga
maisiais reikalais, pasivaišinta ir pabend
rauta gražioje ir pakilioje lietuviškoje 
dvasioje. Malonu pažymėti, kad Luebecke 
gyvenantys lietuviai savų švenčių metu 
gausiai susirenka ir gražiai pabendrauja.

J. Pyragas

MIRUSIEJI
A. a. Elena Hofmannienė-Jūrašiūnaitė, 

gimusi 1904. VI. 27 Kaune, mirė 1969. III. 
11 Rendsburge. Palaidota Rendsburgo 
miesto kapinėse.

A. a. dr. Aleksandras Volbergas, gimęs 
1886 m. Vilkaviškyje, tragiškai žuvo 1969 
m. Hamburge savo bute gaisro metu. Ham
burgo spauda tvirtina, kad jis buvo Lietu
vos pilietis, izraelitų tikėjimo, labai kuklus 
ir taupus žmogus. Buvo milijonierius. Pa
liko turtus be testamento, neturėdamas gi
minių ar artimųjų. Rašoma, kad jis nuomo
jo 3 kambarių butą už 1200 Dm. mėnesiui. 
Buvo taupus. Niekad nevažiavo automobi
liu — tik traukiniu ar tramvajumi. Niekam 
nėra žinoma, kokiu būdu jis susikrovė to
kius didelius turtus. Niekas negali pasaky
ti, kokios rūšies jis turėjo mokslo laipsnį 
(daktaratą). Tik paaiškėję, kad jis palaikė 
ryšį su Lietuvos diplomatais, žymiais Lie
tuvos vyrais Čikagoj ir kitur. Karo metu 
buvo koncentracinėje stovykloje. Ryšį su 
lietuviais palaikė jau 1954 m.

Velionio palikimas yra Hamburgo miesto 
teismo palikimų skyriuje. Jį administruoja 
„Nachlasspfleger“.

A. a. Heincas Prahl’is balandžio 19 d. 
mirė Berlyne, sulaukęs 56 metų amžiaus. 
Kilęs iš Rytprūsių. Vedė Karaliaučiuje stu
dentę lietuvaitę Petronėlę Skučaitę. Karo 
metai jų šeimą išskyrė: velionis su dukrele 
pateko Vokietijon, o žmona su savo tėvais 
buvo išvežta į Sibirą. Atvyko pas savo vy
rą su tėvais tik 1960 m. ir apsigyveno Han- 
noveryje. Velionis buvo uolus daugelio mū
sų parengimų organizatorius ir rėmėjas.

TABU
Tikriausiai prisimenate, kaip išsigelbėjo 

drąsieji kapitono Granto pėdsakų ieškoto
jai. Jie pasislėpė nuo savo persekiotojų — 
Naujosios Zelandijos maorių — ant kalno, 
kurį ši gentis laikė draudžiama vieta — ta
bu. Keliautojai čionai jautėsi visiškai sau
giai, nors kalną apsupo gausybė priešų.

Tai — literatūrinis pavyzdys. Pateiksime 
antrą, jau iš gyvenimo. Kartą narsus tos 
pačios maorių genties karys aptiko maisto 
likučių. Jis buvo labai išbadėjęs ir, nežino
damas, kas čia anksčiau valgė, ryžosi nors 
truputį numalšinti alkį. Netrukus narsusis 
karys sužinojo, kad čionai sotinosi jo va
das. Staiga kariui ėmė diegti skrandį, ir po 
kelių valandų jis mirė nuo sunkaus apsi
nuodijimo. Mat, nelaimingasis buvo tvirtai 
įsitikinęs, jog dievai jam neatleisią sun
kaus nusikaltimo: vado maistas -— tabu pa
prastam mirtingajam...

Etnografai žino daug panašių mirties at
vejų, kai žmonės mirdavo, pažeidę tabu.

Šį reiškinį ėmėsi aiškinti psichologai. Jei
gu žmogus visiškai pasiduoda įtaigai, jis 
gali įsikalbėti net mirtį. Įdomus atsitiki
mas įvyko Danijoje dar XVIII a. Gydyto
jai nutarė padaryti vieną eksperimentą. Jie 
išprašė karaliaus humaniškesnių būdu 
įvykdyti mirties nuosprendį nusikaltėliui, 
kuris buvo pasmerktas sukapoti į gabalus. 
Pasmerktąjį myriop perspėjo, kad jam bū
siančios perplautos rankos venos, ir jis 
mirsiąs nuo kraujo nutekėjimo, be didelių 
kančių. Tiriamajam žmogui negiliai įpiovė 
rankas prie stambių kraujagyslių, net jų 
nepažeisdami. Ant rankų paleido šiltą van
denį. Pasmerktojo akys buvo užrištos. Jam 
atrodė, kad rankomis varva kraujas. Jis 
mirė, bet ne nuo išgąsčio, o nuo reiškinių, 
kurie paprastai esti kraujui nutekant iš 
širdies.

Daugelis pirmykščių tautų laikosi savo 
keisčiausių tabu. Tyrinėtojas švedas Eri
kas Lundkvistas lankėsi Naujojoje Gvinė
joje. pabuvojo marajų genties gyvenamose 
vietose. Šios genties vyrai be jokio gailes
čio užmuš kiekvieną, kuris net netyčia pri
silies prie svetimos žmonos rankos., Ir tai 
darosi toje pačioje Naujojoje Gvinėjoje, 
kur papuasai (kaip ir kitos kaimyninės 
gentys) pro pirštus žiūri netgi į atvirą ve
dusiųjų neištikimybę.

Kaip visa tai paaiškinti? Ta tautelė netu
ri jokių asketiškos moralės skelbėjų. Senų 
senovėje dėl kažkokios priežasties marajų 
gentyje svetimos žmonos buvo paskelbtos 
tabu. Galima tik spėlioti, kad praeityje dėl 
neištikimybės buvo pralaimėtas karas, kilo 
baisi epidemija ar užgriuvo kita nelaimė. 
Buvo padaryta charakteringa pirmykštėms 
gentims išvada: po to — vadinasi, dėl to. 
Ir prasidėjo...

Tabu gali atsirasti visiškai nepagrįstai, o 
kartais ir su tam tikru pagrindu. Tačiau 
primityvus žmogus nesusimąsto dėl tabu 
prasmės; jis tiesiog vykdo, vildamasis to
kiu būdu išvengti piktų jėgų veiksmų.

Draudimai esti įvairių įvairiausi ir keis
tų keisčiausi. Netgi maistas neišvengė ta
bu. šioje srityje daugelis šiandieninių žmo
nių ne daug toliau nužengė už melanezietį 
Mauką, kuriam negalima buvo valgyti 
kriauklių. Taigos ir tundros čiabuviai vi
siškai nevalgo grybų — nelaiko jų maistu. 
Tuo pat metu laimingiausias grybautojas 
pačiame nuošaliausiame Pamaskvio miške 
niekada neįsivaizduos, kokie laimikiai lau
kia jo kur nors apie Tiumenę. Gal būt, ten 
niekas negrybauja dėl to, kad šio krašto 
protėviams grybai kadaise buvo uždrausti. 
Afrikos zulusams ..nevalgomas“ produktas 
yra žuvis, o vikšrai ir skėriai į tabu „sąra
šą“ nepateko.

Europiečiai paprastai nevalgo šunienos,

8591 LS KUOPOS 
DVIDEŠIMTMETIS

V. Vokietijoje Schwetzingeno miestelis 
yra garsus savo puikiu parku, į kurį užsu
ka lankytojai net iš tolimų pasaulio kraš
tų. Lietuvių visuomenėje Schwetzingeno 
vardas susijęs su čia jau apie 18 metų 
esančia lietuvių darbo kuopa, atžymėta 
8591 numeriu. Tai pagelbinis JAV armijos 
dalinys, kurio paskirtis apmokyti ameri
kiečių karius statyti pantoninius tiltus ir 
keltus per upes. Anglų kalba dalinys va
dinamas: 8591 Labor Service Engineer Flo
at Company.

šioji kuopa gegužės 1 d. šventė savo dvi
dešimtmetį. Jubiliejinis pobūvis įvyko ge
gužės 2 d. restorane ,,Frankeneck". Daly
vavo didžiuma kuopos narių, eilė JAV ar
mijos kariškių, o taip pat Labor Service 
štabo viršininkai latviai, lenkai ir vokie
čiai. Kuopos vadas inž. Jonas K. Valiūnas 
trumpu žodžiu pasveikino saviškius ir sve
čius ir nupasakojo dalinio istoriją. 8591 LS 
kuopa suformuota Darmstadte 1949 m. ge
gužės 1 d. Jos pirmuoju vadu buvo Henri
kas Morkūnas, po poros mėnesių pasitrau
kęs. Jį sekė Vytautas Miliūnas (miręs), 
Juozas Venckus (dabar 8593 LS kuopos 
vadas Kaiserslauterne), Povilas Skučas 
(Toronte), Algirdas Ješmantas (Čikago
je), Marijonas Neįmanąs ir Viktoras Sut
kus (abu pensininkai Vokietijoje). Taigi 
per šešerius metus kuopai vadovavo 7 ka
rininkai. Nuo 1955 m. birželio 1 d. ją per
ėmė dabartinis vadas J. K. Valiūnas, tad 
tuoj bus 14 metų, kai jis be pertraukos yra 
šiose pareigose. Narių skaičius ir sudėtis 
laiko tėkmėje keitėsi. Iš viso joje yra tar
navę 1.100 vyrų. Tik 3 yra išsilaikę nuo 
įsteigimo dienos iki šiandien: K. Bendorai- 
tis, Karpavičius ir Kramorenko. Šiuo metu 
kuopoje yra 124 vyrai, iš jų 5 LS karinin
kai: Kazys Bendoraitis, Vladas Lukošiū
nas, Juozas Račkauskas, Jonas Stuknys ir 
pats vadas. Oficialiai nėra jokių leitenan
tų ar kapitonų. Vadas yra LSO-3, kiti ka
rininkai— LSO-2. Iš įpratimo kasdieninia
me gyvenime tačiau nevengiama panau
doti ir karinių laipsnių pavadinimų. Pra
džioje visi kuopos nariai buvo lietuviai ar 
bent iš Lietuvos kilę. Dabar joje yra įvai
rių tautybių vyrų. Lietuviai sudaro apie 70 
nuošimčių. Vadovaujamose pozicijose yra 
išimtinai lietuviai. Schwetzingeno kareivi
nėse 8591 LS kuopa yra nuo 1951 metų va
saros.

Lietuvių veikloje 8591 LS kuopa visą lai
ką užėmė ir tebeužima žymią vietą. Kuo
pos rėmuose veikiančioj lietuvių bendruo
menės apylinkėje yra daugiau kaip 40 na
rių, jai šiuo metu pirmininkauja Mikas 
Miniauskas. Tačiau kuopos vyrų tarpe yra 
taip pat priklausančių ir kitoms lietuvių 
bendruomenės apylinkėms. Pvz., Weinhei- 
mo apylinkės pirmininkas Antanas Žoly
nas yra šios kuopos narys. Kuopos vadas 
Valiūnas yra ilgametis Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdybos pirmininkas, o jos 
tarnautojas dipl. teis. Antanas Jasinskas-— 
garbės teismo narys. Kazys Bendoraitis 
pakartotinai yra buvęs LB kontrolės komi
sijoje. Kuopoj retai pasitaiko apleisti dau
giau ar mažiau iškilmingai nepaminėjus 
lietuvišku švenčių. Įvairiom progom buvo 
suorganizuoti lietuvių menininkų koncer
tai. Buvo metas, kai 8591 LS kuopa kartu 
su kitais lietuvių LS daliniais, ruošdavo 
didelio masto Vasario 16 minėjimus, kol tą 

kuri gardumynas Korėjoje ir Polinezijoje. 
Tenai šunes daugiausia mėsai ir auginami. 
Islamas draudžia vartoti kiaulieną. Dauge
lis indų apskriti vegetarai, nes jų tikyba 
draudžia valgyti bet kokią mėsą. Visiškai 
neseniai Indijoje vyko gausios demonstra
cijos, reikalaujančios uždraust skersti kar
ves. O ta šalis juk taip kenčia dėl maisto 
produktų stokos! Daugelis budistų vaikšto 
gatvėmis, užsirišę burnas. Mat, jie bijosi 
nusidėti, netyčia prariję uodą.

Dargi ir šiandien yra daugybė patarlių, 
draudžiančių nešioti sąšlavas iš namų. Da
bar mes tas patarles suprantame perkelti
ne žodžio prasme. Mūsų supratimu, sąšla
vos — šeimyniniai vaidai. Tačiau visiškai 
netolimoje praeityje buvo draudžiama iš
šluoti iš namų šiukšles tiesiogine šio žodžio 
prasme. Mat, namai — šeimos laimės kau
pimo vieta, ir šiukšlės, kaip visi reikalingi 
nereikalingi daiktai, irgi laimės dalis. Taigi 
kartu su šiukšlėmis galima iššluoti ir lai
mę.

Daugelis tautų net prisimena, bet ir sa
vitai mini artimųjų mirtį. Tuviai turi keis
tą paprotį: kiekvieną septintą, keturioliktą, 
dvidešimt pirmą ir t. t. dieną po artimo 
žmogaus mirties negalima niekam nieko 
atiduoti ar parduoti.

Daugelis senųjų draudimų mums atrodo 
keisti ir nereikalingi. Tačiau jų tarpe yra 
ir jaudinančių, naudingų tabu. Argi ne 
gražus paprotys buvo Baltarusijoje: kiek
vienas žmogus turėjo patenkinti kiekvieną 
nėščios moters prašymą. O mūsų poilsio 
dienos? Juk jos atsirado ne šiaip sau, o iš 
tabu dirbti tam tikromis dienomis.

„Bendrosios poilsio“ dienos iš pradžių 
buvo visiems ir viskam. Tai matyti iš senų
jų žydų buities pavyzdžio. Tokia jų diena 

darbą 1960 m. perėmė Vokietijos lietuvių 
bendruomenės valdyba. Tokie LS kuopų 
rengti minėjimai įvyko Schwetzingene, 
Kaiserslauterne (dukart), Heidelberge ir 
Mainze. Kuopos kasos knygos rodo, kad 
jiems išleista DM 3.0651,90. Kuopos vyrai 
dalyvavo Fausto Strolios vestame LS kuo
pų chore, o kurį laiką net buvo pasikvietę 
Vasario 16 gimnazijos muzikos mokytoją 
Kazimierą Motgabį vadovauti savos kuo
pos chorui.

Suminėtinos sumos, kurias kuopos na
riai yra sudėję lietuviškiems reikalams. 
Taip 1952-1968 metų laikotarpiu Vasario 
16 gimnazijai įteikta DM 14.267.96. Čia ne
įskaitoma tai. kas buvo atlikta darbo jėga, 
pvz., statant naujuosius gimnazijos rūmus, 
tvarkant parką ir t. t., ar paaukota natū
raliomis. Tautos fondui surinkta DM 
2.753,64. Buvusių kuopos narių, vėliau pa
tekusių vargan, šalpai išleista DM 10.780, 
74.

Kuopa prenumeruoja visą eilę lietuviš
kų laikraščių bei žurnalų: Aidus, Darbi
ninką, Dirvą, Europos Lietuvį ir kt. Kuo
pos biblioteką puošia Lietuvių enciklope
dija, Mūsų Lietuva. Nidos leidiniai. Tai 
oficialioji dalis. Be abejo, visa eilė vyrų 
patys asmeniškai prenumeruoja savo pasi
rinktus laikraščius, o K. Bendoraitis turi 
surinkęs labai įdomų spaudos iškarpų ar
chyvą. siekiantį net Lietuvoje ėjusio XX 
Amžiaus paskutiniuosius numerius.

Religijos atžvilgiu, aišku, jaučiamos il
gamečio kareivinių gyvenimo pasėkos. 
Evangelikams jokių lietuviškų reguliarių 
pamaldų nėra. Katalikai yra turėję kape
lioną savo eilėse — tėv. Alfonsas Bernato
nis savo metu Darmstadte buvo net tos 
kuopos narys. Bet dažniausiai tenka nau
dotis iš kitur atvykstančių lietuvių kunigų 
patarnavimais. Eilę metų atvykinėdavo 
laikyti pamaldi) kunigai iš Sielovados 
centro Dieburge: Bernatonis. Butkus, Gro- 
nis (abu pastarieji mirę), Kaleckis ir kt. 
Dabar atvyksta kas antrą savaitę kun. 
Bronius Liubinas iš Kaiserslauterne, kuris 
1952-1964 m. buvo oficialiu visų lietuvių 
LS dalinių kapelionu. Yra sudarytas para
pijos komitetas. Jam priklauso Bronius 
Skaparas. Wiliam Valaitis ir Antanas Žo
lynas. Altorius įrengtas, pagal vado.Valiū- 
no projektą, kuopos laisvalaikio salėje, 
Apskritai negalima pasidžiaugti pamaldų 
lankytojų gausumu, tačiau kai kokį šiokia
dienį pasitaiko pamaldos, tai suskamba vi
sai galingai lietuviškos giesmės iš stiprių 
vyriškų krūtinių.

Yra ir mirusių kuopos narių. Schwetzin
gene palaidotųjų kapus rūpestingai prižiū
ri kuopos nariai, ant jų pastatyti pamink
lėliai, Vėlinėse kartu su kapelionu aplanko 
kapus nemažas būrelis vyrų.

Vadas J. K. Valiūnas, baigdamas savo 
jubiliejinę kalbą, reiškė viltį, kad dar ilgai 
kuopa gyvuos ir atliks naudingų darbų. 
Tą viltį tenka tik paversti linkėjimais, 
ypač žinant, kad kuopa atlieka taip pat di
delį socialinį uždavinį. Joje tarnaujan
tiems vyresnio amžiaus viengungiams vy
rams — o tokių yra nemaža! —kuopa yra 
tapusi sunkiai bepakeičiamais namais.

Kaiserslautern, 1969 m. gegužės 12 d.

ELI

buvo šeštadienis. Įsakymas „Gerbk šeštą 
dieną“ prilygo „nevok“, „nežudyk“. Iki šių 
dienų išliko legendos apie karius, kurie 
narsiai kovodavo nuo pirmadienio iki 
penktadienio, o paskiau be jokio pasiprie
šinimo leisdavosi išžudomi. Mat, jiems ge
riau buvo mirti, negu nepaklusti Dievui. 
Tai labai primena Okeaniją. Mirtis ir čio
nai pasirodė geresnė išeitis, negu tabu pa
žeidimas.

R. Podolnis (iš Mokslo ir gyvenimo)

KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

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

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

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