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BUTAI RUSAMS
Žinome, kad mūsų kraštas rusinamas, ir 

mūsų spauda nuolat iškelia to vyksmo bū
dus ir įvairius atvejus. Bet atrodo, kad kai 
kurios rusinimo sritys yra sunkiai apčiuo
piamos pašalinei akiai ir dėl to labai retai 
teminimos, nors iš tikro labai svarbios. To
kia svarbia sritim reikėtų laikyti butų pa
skirstymo klausimą, apie kurį rašo ir so
vietiniai Lietuvos laikraščiai, bet neišdrįs- 
dami paliesti opiausios vietos, kuri susiju
si su tiesioginiu Lietuvos kolonizavimu, 
nebe lietuvių rusinimu.

Neseniai (rugpjūčio 30 d.) vilniškė Tiesa 
išsispausdino pasikalbėjimą su Lietuvos 
profesinių sąjungų sekretorium A. Dauk
ša dėl butų skirstymo tvarkos. Mat, nese
niai Ministrų Taryba ir profesinių sąjungų 
taryba patvirtino naujus gyvenamojo plo
to skirstymo nuostatus, kurie esą pažan
gesni negu ligšioliniai.

Skaitydami, kas pagal tuos nuostatus tu
ri pirmumo teisę į butą, tuojau susiduria
me su akivaizdžiu protekcionizmu, kuris, 
aišku, būtų svetimas demokratiniam kraš
tui. Gyvenamuosius namus dabar iš savo 
sudarytųjų fondų galės statyti įmonės. 
Taip pastatytuosius butus skirstys tų įmo
nių ir žinybų profesinių sąjungų komitetai 
ir administracija. Bet gyvenamieji namai 
bus ir toliau statomi iš centralizuotų lėšų, 
juos skirstys ir toliau vykdomieji komite
tai, ii' nuostatuose numatyta, kad į taip pa
statytuosius butus pirmumo teisę turės 
sergantieji atvira tuberkuliozės forma, jei 
nedirba ir per įmones butų negauna, seni 
revoliucionieriai, buvę partizanai, karo in
validai, buvę stribai, buvusių karių ir stri

Septynios DIENOS
Bus karas ar nebus?

Minint Kinijos komunistinio režimo su
kaktį, min. pirm, čou Enlajus patikino ru
sus, kad „mes nepulsime, jei nebūsime 
puolami". O jeigu Kinija būtų puolama, tai 
„mes kovosime iki galo, iki galutinės per
galės". Savo ruožtu jis kalbėjo apie reika
lą gynybos tikslams pasigaminti atominių 
ginklų.

Nors Kinija sakosi norinti pasienio ne
susipratimus spręsti taikiu būdu, bet rusai 
tokius kaip Čou Enlajaus pareiškimus lai
ko karine ruoša prieš Sov. Sąjungą.

Sovietinių reikalų specialistai darosi iš
vadas, kad sovietai yra davę įsakymą sa
vo kariuomenei pulti Kiniją.

Kas valdys Vokietiją?
Ligi šiol V. Vokietiją valdžiusi krikščio

nių demokratų partija ir šį kartą surinko 
daugiausia balsų rinkimuose į parlamentą.

Bet socialdemokratai padidino atstovų 
skaičių. Jie vieni negalėtų valdyti, bet ve
da pasitarimus su laisvaisiais demokratais 
dėl koalicijos.

Krikščionys demokratai irgi vieni nega
lėtų valdyti. Jie galėtų sudaryti koalicinę 
vyriausybę su laisvaisiais demokratais, su 
kuriais yra anksčiau valdę, arba su social
demokratais, su kuriais valdė pastaruosius 
pusantrų metų.

Dubčekas ir jo bendradarbiai
Oficialiai paskelbta, kad Čekoslovakijos 

komunistų partijos centro komitetas iš 
prezidiumo ir federalinio parlamento pir
mininko pareigų pašalino Dubčeką. Neofi
cialiai tvirtinama, kad ilgai užtrukusiame 
komiteto posėdyje jis niekaip nesutikęs 
pasitraukti ir prisiimti jam primetamąsias 
kaltes.

Iš centro komiteto pašalinta keliolika 
narių. Tarp jų vietas užėmusių yra daugu
mas tų. kurie okupacijos metu pasireiškė 
kaip kolaborantai.

Erlanderis pasitraukia
23 metus išbuvęs demokratiškai išrink

tos vyriausybės ministeriu pirmininku. 
Švedijos Tage Erlanderis nutarė pasi
traukti ir tuo reikalu įteikė savo socialde
mokratų partijai pareiškimą, kad ji išrink
tų įpėdinį.

Jo vieton išrinktas Palmė, buvęs švieti
mo ministeris.

Byla panaikinama
Plačiai buvo rašoma apie šešis specia

laus „Žaliųjų berečių“ dalinio Vietname 
karius, kurie buvo suimti ir ruošiamasi 
teisti, kaltinami be teismo nužudę abiems 
pusėms dirbusį šnipą.

Kadangi į bylą įpainiota žvalgybinė 
agentūra ČIA, o ji nenori leisti savo dar
buotojams eiti liudyti teisme, tai suimtie
ji paleidžiami. 

bų šeimos, iš užsienių sugrįžę asmenys ir 
griaunamųjų pastatų gyventojai. Nurody
mas, kas tokius butus gauna, kaip tik ir 
yra aiškiausias protekcionizmo liudijimas.

Bet reikia pasakyti, kad ir tas protek
cionizmą išduodantis nuostatų paragrafas 
yra greičiau tik dangstymas tiesos. Pavyz
džiui, stribai savo metu nusipelnė režimui, 
bet dabar jau nebe kartą ir iš sovietinių 
laikraščių matyti, kad jie laikomi maurais, 
kurie atliko savo darbą ir dabar nebereika
lingi. Taigi pažadas tiems nebereikalin
giems žmonėms duoti naujus butus yra 
greičiau priedanga, kad nebūtų matoma 
tikra teisybė, kuri yra žymiai žiauresnė 
lietuviams.

Gali būti, kad Lietuvos miesteliuose ar 
kaimuose pasirūpinama duoti pastogę ir 
tokiems pasidarbavusiems. Miestuose bu
tų tvarkymas yra vienas stambiausių įran
kių rusų skaičiui Lietuvoje didinti.

Kiek rusų kasmet įkuriama Lietuvoje, 
statistikos įstaigoms, be abejo, žinoma, bet 
tokia statistika budriai saugoma, kad ne
pasiektų viešumos ir neerzintų gyventojų, 
žodžiu, tokia statistika yra maždaug vals
tybinė paslaptis, ir ją saugo rusai — sta
tistikos valdybos viršininkai. Kartais, ži
noma, ir jie padaro klaidą — šį tą paskel
bia. Štai prieš trejetą metų buvo paskelb
ta, kad Lietuvoje yra 3 mil. gyventojų, o 
kartu prasmuko žinia, kad kasmet į mūsų 
kraštą atkeliauja apsigyventi 16.000 žmo
nių iš Rusijos, Ukrainos ir kitų Sov. Są
jungos vietų. Visiems tiems kolonistams 
butai būna iš tos pat dienos, be jokios ei
lės ir be jokio nuopelnų skaičiavimo (nie-

Areštai Graikijoje
Paskelbusi įspėjimą dėl pasipriešinimo 

pavojų kraštui, Graikijos valdžia pasta
ruoju metu susėmė apie 120 savo piliečių, 
kurie įtariami priklausą Demokratinio pa
sipriešinimo sąjūdžiui.

Ką jie kalbėjo?
Tvirtinama, kad Kosyginas, rugsėjo 11 

d. sustojęs Pekine ir susitikęs su Kinijos 
Čou Enlajum, pasiūlęs tuojau pat pradėti 
pasitarimus sutvarkyti pasienio nesusipra
timams.

Sovietų pasiūlymas esąs pasienio nesusi
pratimus pavesti aptarti ministeriu pava
duotojams, tuoj pat atnaujinti diplomati
nius santykius ir grąžinti ambasadorius į 
jų vietas, tartis dėl prekybos ir ekonomi
nių ryšių atnaujinimo.

Nemažins dalinių
JAV nutarė stengtis smarkiai nemažinti 

savo karinių dalinių Vokietijoje bent iki 
1970 metų. Jos Vokietijoje laiko 219.000 
karių.

Toks nusistatymas remiamas tuo, kad 
padėtis Vakarų Europoje vis dar nėra pa
stovi.

Su paskaitomis per Ameriką
Rašoma, kad Britanijoje politinį prie

globstį gavęs rusų rašytojas Kuznecovas 
kviečiamas į JAV skaityti paskaitų.

Nesutarimas su rėmėjais
Egipto prez. Nasseras aptvarkė savo po

litikus, per kuriuos Maskva stengėsi pa
sukti krašto politiką taikytis su Izraeliu.

Maskva siekianti Vid. Rytuose taikos, 
nes esanti įsitikinusi, kad arabų kraštai 
kare vis tiek pralaimėtų. O Nasserui būti
na taikos sąlyga: Izraelis turi grąžinti už
imtąsias žemes.

Mao atsirado
Buvo nemaža spėliojimų, kad kažkas at

sitikę su Kinijos komunistų vadu Mao Ce- 
tungu.

švenčiant komunizmo įsigalėjimo Kini
joje dvidešimtmetį, Mao vėl pasirodė ir 
priėmė paradą.

Riaušių kaina
Indijos Gujarato valstijoje riaušės tarp 

indusų ir muzulmonų pareikalavo ne ma
žiau kaip 1.000 gyvybių.

Susišaudymas Libane
Sovietų atstovybės Beirute pirmasis 

sekr. Chomiakovas ir tarnautojas Vasilje
vas susišaudymo su Libano saugumiečiais 
metu buvo smarkiai sužeisti ir išsiunčiami 
namo.

Jie, susitarę su libaniečiu lakūnu, norėję 
pagrobti karinį lėktuvą Mirage. 

kas neprašo nė stribo ar atsargos kario pa
žymėjimo).

Kaip gi lietuviai taip apsileidžia? Deja, 
lietuviai čia nieko negali padaryti. Kaip 
statistika, taip ir miestų butų skyriai yra 
visiškoje rusų žinioje. Vilniuje butų sky
riaus viršininkas yra rusas, vadinamosios 
darbo žmonių tarybos (savivaldybinės ta
rybos) butų sekcijos pirmininkas taip pat 
rusas. To miesto rajonuose, kurių centri
niai yra 4. butų skyrių pirmininkai — ru
sai, darbo žmonių tarybų pirmininkai — 
rusai.

Kaune padėtis irgi panaši: butų skyriaus 
viršininkas — rusas, prie kurio neprieisi ir 
iš kurio nesužinosi, kaip reikalai tvarkomi. 
Viena tik aišku, kad rusas butą gauna tuo
jau, o lietuvis gali laukti ir 10 metų. O tos 
padėties nežada pakeisti jokie nauji nuos
tatai butams skirstyti.

Lietuviai ligi šiol dar nuo Stalino laikų 
naudojosi vadinamaisiais kooperatiniais 
butais — susidėję sudarydavo kapitalą ir 
statydavosi daugiabučius namus. Tokiems 
butams statyti būdavo duodamos ilgalai
kės nedidelio procento paskolos tiems, kas 
turi iš ko įmokėti du penktadalius buto 
vertės. Suprantama, kad šitokiu būdu įsi
gyti butus galėjo tik didesnius atlyginimus 
gaunantieji. Bet ir tas būdas dabar jau 
varžomas, kai vyksta daugiau statybų. Nė
ra pakankamai medžiagų nei statybininkų. 
Bet rusai niekada ir niekur Lietuvoje nėra 
pasinaudoję tokiu būdu butui įsitaisyti, 
nes jiems duodami jau pastatyti namai ar 
butai.

Gali būti, kad skatinimas įmonių dau
giau butų statyti yra kaip tik noras iš
jungti lietuvius iš tų sąrašų, kurie sudari
nėjami miestuose gauti valstybės ar savi
valdybių lėšomis statomiems butams. Ka
dangi buvusieji kariai ir stribai, jei parti
jai dar kuris tebėra vertas, jau seniai kur 
nors gyvena, tai iš vadinamųjų centrali
zuotų lėšų statomieji butai galės eiti dau
giausia vien rusams. Eiles butų laukti ga
lės sudarinėti įmonės ir kartu prisiimti gy
ventojų nepasitenkinimą.

Tokia dabar yra padėtis. Dėl senesnės 
praeities kiek kalti ir lietuviai. Štai po ka
ro pats Paleckis ragino lietuvius važiuoti 
gyventi ypač į Vilnių, o ir į Klaipėdą. Sun
kūs buvo laikai, niekas nenorėjo keltis — 
trūko maisto, kuro ir kitokių būtinybių. 
Tai kėlėsi rusai, o atsikėlusieji dar traukė 
paskui save kitus, kaip sakoma, visokius 
vyžotus pasturlakus. Bet dabar rusų kėli- 
masis į Lietuvą tvarkomas jau planingai 
— per miestų butų skyrius.

Ad. Digrys

LANKĖSI KARDINOLAS
Kardinolas Josyf Slipyj lankėsi šiaurės 

Vokietijoje pas visus Bažnyčios dignitorius 
ir daugelyje ministerijų. Hamburge ir Hil- 
desheimo katedrose turėjo pontifikalines 
pamaldas, o iškilminguose pietuose, kai 
sveikino garbingąjį svečią kilmingieji, 
sveikinijno kalbą lietuvių vardu išdrožė 
kun. V. šarka. Kardinolas lietuvį kunigą 
pasveikino ir padėkojo lietuviškai. Jis lie
tuviškai pramoko iš lietuvių, kuriuos su
tiko Sibire įvairiose koncentracijos stovyk
lose. Lietuviai kunigai ir pasauliečiai yra 
jam nemaža padėję. Vokiečių spauda atžy
mėjo kun. V. Šarkos kalbą.

MINISTERIS NEGALI KRITIKUOTI
Turėjo pasitraukti Britanijos Technolo

gijos ministerijos parlamentarinis sekreto
rius, kuris parašė knygą su nurodymais, 
kaip turėtų būti tvarkomas krašto ekono
minis gyvenimas.

Krašte įsigalėjusi tokia tvarka, kad vy
riausybės narys pats vienas neturi skelb
ti projektų, kaip reikia tvarkyti krašto gy
venimą.

PIRMININKĖ — LIBERIJOS ATSTOVĖ
J. Tautų visumos susirinkimo pirmininke 

šiai sesijai išrinkta Liberijos atstovė Angie 
Brooks, jau 15 metų dirbanti kaip diploma
tė.

Kaip J. Tautų pirmininkė, tuojau pat pa
sireiškė, kaip tuščių kalbų priešininkė. Kai 
sudarant sesijos programą sovietų amba
sadorius Malikas pradėjo tuščiažodžiauti, 
ji nutraukė jo kalbą ir pasiūlė svarstyti vi
sai kitą reikalą.

1361 m. įstatymas
Britanija ruošiasi panaikinti 1361 m. 

įstatymą, kuris leidžia suimti žmones dar 
niekuo nenusikaltusius, bet įtariamus, kad 
gali nusikalsti.

Havante neseniai tas įstatymas buvo 
pritaikytas visu griežtumu — šeši žmonės, 
tarp jų du miesto tarybos nariai, buvo su
imti ir gabenami geležiniais pančiais ap
kalti, nes ruošėsi kelti neramumus, protes
tuodami dėl to, kad pakeliama kaina už 
įėjimą į parką.

A.A. PLK. B. JAKUTIS

Rugsėjo 28 d. Škotijos sostinėje Edin
burge mirė pik. Boleslovas Jakutis, tame 
mieste praleidęs paskutiniuosius savo gy
venimo metus.

Boleslovas Jakutis — aukštaitis, gimęs 
1890 m. sausio 13 d. Kalviškiuose, Dūkšto 
vis., Zarasų apskr.

Baigęs 1909 m. Kauno gimnaziją, nuėjo 
mokytis į matavimo kursus. Juos baigęs, 
dirbo Kauno gubernijos žemės tvarkymo 
komisijoje.

Prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas vi
siškai kitaip pasuko jo gyvenimą. Rusai jį

PASAULIS APLINK MUS
KETURIASDEŠIMT DEVINTOSIOS 

TURTAI
Ligi šiol, jeigu iškildavo kalba apie JAV 

skystojo kuro versmes, būdavo vis mini
mas Teksasas. Jeigu kur literatūroje ar fil
muose pasisuka milijonais dolerių aptekęs 
amerikietis, tai jis, kaip taisyklė, turi būti 
iš tos valstijos ir per naktį praturtėjęs iš 
juodojo aukso.

Dabar tuo juoduoju auksu pradeda 
reikštis JAV žvaigždyno keturiasdešimt 
devintoji žvaigždė — Aliaska, už kurią 
1867 m. amerikiečiai rusams yra sumokė
ję 7 mil. 200 tūkstančių dolerių. Pasirodo, 
kad po tomis nuolat sniego dengiamomis 
dykynėmis po žeme yra didžiuliai kiekiai 
naftos. Neseniai Aliaską buvo apėmusi tik
ra karštinė — ten darbavosi tyrinėtojai ir 
gręžėjai. O dabar visa šiaurinė pakriūtė — 
140 mylių ilgio pakrantės ruožas — buvo 
varžytynėse išnuomotas nafta besiverčian
čioms bendrovėms, kurios tikisi ten surasti 
tarp 5 ir 10 milijardų statinių tos šių dienų 
gyvenime tokios reikalingos brangenybės. 
Tas garsusis Teksasas, kuris pradėtas eks
ploatuoti 1930 'm., turėjo tik 5 milijardus 
statinių išteklių. Kai dėl Aliaskos, tai spė
liojama, kad visa šiaurinė jos arktikinė pa
krantė gali turėti naftos net iki 100 mili
jardų statinių!

Kad mažas miestelis, kuriame vyko var
žytynės, buvo išvirtęs kelioms dienoms 
ypač nervinga vieta, tai neesminis dalykas. 
Varžytynėse dalyvavo apie 50 bendrovių, 
ir visos jos norėjo žinoti, kokias sumas siū
lo varžovai, dėl to tarp bendrovių aukštų
jų pareigūnų, kaip spėjama, maišėsi ir šni
pai. Dėl to viena bendrovė, norėdama vi
siškai slaptai paruošti pasiūlymus, kad 
šnipai neprieitų, savo pareigūnams nusam
dė 4 dienoms traukinį, kainuojantį 12.500 
dol. dienai, kuris taip ir pravažinėjo tas 
dienas pirmyn ir atgal tarp Calgary, ir Ed- 
montono.

Svarbiausia, kas atsitiks JAV ir jų są
jungininkams, kai Aliaskoje dabar surasta 
naftos, tai nepriklausomybės padidėjimas. 
Ligi šiol pats didžiausias skystojo kuro šal
tinis buvo Vidurinieji Rytai. O mes jau ži
nome, kokia ten nepatikima vieta. Įvyksta 
koks nors perversmas, pasikeičia politika, 
ir vyriausybių pirmoji priemonė pabaidyti 
būna: neduosime naftos! Kitas šaltinis yra 
Pietų Amerikos kraštai, bet ten irgi virsta 
valdžios ir vyksta visokios politinės pai
niavos. Kol kas Pietų Amerikos kraštai 
dar yra stambus tiekėjas JA Valstybių.

MIRĖ ALEKSANDRAS STULGINSKIS
Britų „The Times” rugsėjo 27 d. prane

šė, kad Kaune mirė buvęs Lietuvos prezi
dentas Aleksandras Stulginskis.

A.A. ONAI ČERNIAUSKIENEI 
netikėtai užbaigus šią žemišką kelionę, 
jos dukrelei Aldonai, žentui Alfredui, 

anūkui Jonui Kirkelioniams ir Lietuvoje 
pasilikusiam velionės sūnui Stasiui ir 

seserims reiškiame nuoširdžią užuojautą 
ir kartu liūdime.

L. B. Švalkai 

mobilizavo ir pasiuntė į karo mokyklą 
Maskvoje, kurią jis baigė 1916 m. Karui 
besitęsiant, B. Jakutis 1918 m. patenka j 
vokiečių nelaisvę. Grįžęs iš jos į Lietuvą, 
1919 m. vasario 4 d. stoja į savąją kariuo
menę ir paskiriamas karo mokyklon topo
grafijos lektorium.

Pakeltas į kapitonus, 1920 m. paskiria
mas III brigados, vėliau divizijos, štabo 
viršininku. Tų pat meti) spalio 9 d. pasižy
mėjo mūšyje su lenkais prie Lentvario ir 
už tai gavo Vyčio kryžių.

Pakeltas į majorus, 19'22 m. paskiriamas 
kariuomenės štaban operacijų skyriaus 
viršininku. Bet, kaip pasižymėjęs karinin
kas, išsiunčiamas išeiti aukštųjų karinių 
mokslų į Belgijos generalinio štabo akade
miją, kurioje jis studijuoja 1923-1926 m. 
Ją baigęs, iki 1930 m. dirba kariuomenės 
štabo III ir IV skyrių viršininku.

1930-1937 m. B. Jakutis yra Lietuvos ka
ro attache Latvijai, Estijai ir Suomijai. 
Grįžęs iš tų pareigų, 1937-1940 m. dirba 
karo mokyklos viršininko pavaduotoju. 
1940 m. rugsėjo mėn. išėjo į dimisiją.

Yra lektoriavęs aukštuosiuose karininkų 
kursuose. Karinės taktikos klausimais yra 
rašęs karinėje spaudoje.

I Britaniją gen. štabo pik. B. Jakutis at
važiavo 1948 m. Ir čia dirbo kaip rusų kal
bos dėstytojas kursuose, kol visiškai išėjo 
į pensiją.

Tegu būna lengva jam svetima škotų 
žemė!

Kai po keleto metų Aliaskos šaltiniai bus 
pradėti kaip reikiant išnaudoti net vien 
tie, kurie dabar buvo paleisti iš varžyty
nių, tai JAV jau nebebus reikalo iš kitur 
to skystojo kuro įsivežti. Ligi šiol JAV iš 
dalies ir priklauso nuo Pietų Amerikos, 
nes savų 9.151.500 pagaminamų per dieną 
statinių neužtenka.

Europa daugiausia priklauso nuo Vid. 
Rytų ir tų kraštų politinių vėjų. Bėda dar 
čia prisideda — atgabenimas, kuris pasida
rė sunkus ir ilgas, kai po 1967 m. Izraelio 
ir arabų kraštų karo buvo uždarytas Sue- 
zo kanalas. O kai Aliaskos šaltiniai jau bus 
kaip reikiant panaudojami, tai JAV skys
tojo kuro turės daugiau negu reikia. Tada 
iš Aliaskos galės atsigabenti ir Europa.

POŽIŪRIS Į NACIONALDEMOKRATUS
Praeitą kartą rašiau apie Vokietijos na- 

cionaldemokratų partiją, kuriai vadovauja 
Adolfas von Thaddenas. Sakiau tada, kad 
bet koks didesnis tos partijos laimėjimas, 
jei ne bėda, tai bent gėda būtų demokra
tiškai Vakarų Vokietijai.

Pasirodo, kad toks galvojimas yra per
daug idealistinis ir ne visiškai derinasi su 
V. Vokietijos politine tiesa ir tikrove.

Kai kurie Vokietijos padėtį pasiryžę iš 
pagrindų išsiaiškinti žurnalistai, pavyz
džiui, tvirtina, kad krikščionių demokratų 
partija nelabai varžydamas! sudarytų koa
licinę vyriausybę su nacionaldemokratine 
partija, jei ši pastaroji rinkimuose į parla
mentą laimėtų bent keletą atstovų.

Iš kur kyla tokios laukinės mintys? Lau
kinės jos dėl to, kad nacionaldemokratų 
partijos įsistiprinimas krašte reikštų ofi
cialų nacionalsocializmo atgijimą.

Pasirodo, apie tų abiejų partijų bičiu
lystę spręsti yra ir duomenų. Kai 1968 m. 
vyko vietiniai rinkimai, Žemojoje Saksoni
joje buvo sudarytas bendras krikščionių 
demokratų ir nacionaldemokratų kandida
tų sąrašas. Tuomet vienas žymiųjų krikš
čionių demokratų pasakęs: „Nesu tikras, 
ar mes turėtume nacionaldemokratų parti
ją nustumti į kampą, ar garbingus jos 
žmones įjungti į atsakingą darbą. Kas juo
se yra nacionalistiška ir konservatyvu, 
mes su tuo praktiškai susiduriame kiekvie
ną dieną“.

Pats nacionaldemokratų vadas von Tha
ddenas savo politiką yra aptaręs kaip to
kią, kokią skelbia ir krikščionys demokra
tai. Skirtumas esąs tik tas, kad jo partija 
tą politiką skelbianti dviemis tonais aukš
čiau. Dėl to ir krikščionių demokratų vy
riausybės galva dr. Kiesingeris esąs išsi
reiškęs, kad nacionaldemokratų partija iš 
tiesų nėra naujieji naciai.

Jeigu visa tai būtų kalbos tik atskirų 
asmenų, o ne galvojimas vadų, tai, žinoma, 
neonacių atėjimas į valdžią Vokietijoje 
būtų tik fantazija. Deja, kai šneka vadai, 
tada pateisinamas džiaugsmas tų, kurie 
laukia nacių atgijimo Vokietijos priekyje, 
ir susirūpinimas tų kitų, kuriems vienas 
Adolfas buvo baisumo įsikūnijimas ne tik 
su iš viršaus diktuojama drausme, bet ir 
su mirtininkų stovyklomis, su daugelio 
kraštų okupacija ir su milijonų gyvybių 
pareikalavusiu karu.

S. Baltaragis

1
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Tautinis atkaklumas
BALTIJOS VALSTYBĖSE

Tokia antrašte žinomo šveicarų dienraš
čio ..Neue Zuercher Zeitung” korespon
dentas, lankęsis Baltijos valstybėse, at
spausdino straipsnį apie savo kelionę. 
Straipsnio vertimą pateikiame ištisai:

„Pasipriešinimas rusinimo tendencijoms. 
Lankytojas Baltijos valstybėse netruks 
greit įsitikinti, kad rusai ten nėra mėgia
mi. Inturisto vadovas, kuriam rūpi nepra
rasti savo vietos, susietos su daugeliu pri
vilegijų, papūgiškai kartoja sovietinę pro
pagandą — pasaką apie savanorišką Bal
tijos valstybių įsijungimą į Sovietų Sąjun
gą ir pasakoja, kaip po to įsijungimo, so
vietų pagalbos dėka, Baltijos valstybės per 
dvidešimt metų iš atsilikusio feodalinio ir 
beviltiškai nususinto krašto išsivysčiusios 
į visais atžvilgiais klestinčius ir pažangius 
kraštus. Kiti baltai, su kuriais kalbėjomės, 
traukė kitokią dainą. Mūsų pokalbių daly
viai — išskyrus tik kelis, su kuriais buvo
me suvesdinti oficialiai — buvo atsitikti
nės pažintys lėktuve, taksyje, parkų suo
luose arba prie staliukų kavinėse ir resto
ranuose. Nė vieną kartą mes savo atsitik
tinėmis pažintimis nestatėme tiesioginių 
klausimų politinėmis temomis. Mes leido
me jiems patiems pasirinkti pasikalbėjimo 
kryptį.

Savaime suprantama, kad dešimt dienų 
trukusi kelionė po Baltijos valstybes, ku
rių kiekviena yra didesnė nekaip Šveicari
ja, gali perteikti tiktai bendrą įspūdį, ku
ris, be to, apsiriboja sostinėmis, nes kitur 
keliauti draudžiama. Kad nuotaika yra 
antirusiška, nukreipta prieš Baltijos vals
tybes užplūdusius ir ten įsikūrusius rusus, 
— toji nuotaika yra taip aiški ir ryški, jog 
to, apskritai paėmus, neneigia nė patys ru
sai, kuriuos mes sutikome. Bet ne taip 
lengva atsakyti į klausimą, kiek toji nuo
taika, nukreipta prieš svetimus atėjūnus, 
liečia Baltijos valstybių priklausomybę So
vietų Sąjungai ir komunizmui. Tuo klau
simu mūsų pokalbių partneriai buvo visu
moje santūrūs, ir jų nuomonės skyrėsi.

Kultūrinė paguoda. Nepaprastai stiprus 
yra noras pasireikšti tautinėje srityje, pa
liekant nuošalyje klausimą, kiek tas noras 
susitaiko su Baltijos valstybių priklauso
mybe Sovietų Sąjungai. Įsitikinimas, jog 
esama savaimingų, skirtingų, — su kuo 
Maskva kovoja, kaip su herezija, — visuo
tinai puoselėjamas, ne tik prieškarinės 
kartos, bet ir jaunimo. Kaip tik jauni žmo
nės mums nuolat kalbėjo apie jų poetus, 
dailininkus, mokslininkus ir ypač jų dainų 
šventes, kurios kas penkeri metai sudaro 
estų, latvių ir lietuvių patriotizmo kulmi
nacinį punktą. Taip pat partijos nariai, su 
kuriais mes kalbėjomės (bet tokių buvo 
nedaug), neslėpė, kad jiems jų tiesioginė 
tėvynė yra mažiausiai tiek pat prie širdies 
kaip Kremlius.

Baltų sostinių gatvėse, krautuvių vitri
nose ir biuruose beveik neužtiksi Lenino 
paveikslo, tuo tarpu kai Maskvoje jis kaba 
kiekviename kampe ir neprivalo stigti nei 
viename viešame pastate ar salėje. Mes 
nematėme nė vieno kaspino ar plakato su 

partiniais šūkiais, kaip tai iškabinta Mask
voje ir kituose rusų miestuose. Mes lankė
me paveikslų parodas — dvi Rygoje, tris 
Taline ir dvi Vilniuje, — bet ten nematėme 
nei vieno Lenino portreto, lygiu būdu nei 
vieno sovietinio ar komunistinio vado, bet 
taip pat nebuvo kokio baltų nacionalinio 
karžygio atvaizdo.

Parodos buvo būdingos ir kitais atžvil
giais. Jose buvo išstatyti gyvų dailininkų 
darbai. Dvi parodos vaizdavo dabartinį 
meną Estijoje. Vilniuje ir Taline nė vie
nas paveikslas nebuvo nutapytas socialis
tinio realizmo stiliuje; tuo tarpu Rygoje — 
visi. Vilniuje ir Taline visi paveikslai bu
vo abstraktiniai, daug paveikslų surrealis- 
tinių, ir paveiksluose su daiktine tapyba 
siužetas buvo nutapytas, kaip ir vakaruo
se, pagal formalinį, o ne realini požiūrį. 
Šios parodos niekuo nesiskiria nuo tų, ku
rios rodomos vakaruose. Kitokiška buvo 
nebent tai, kad kai kurie paveikslai su re
liginiais siužetais (ne visi) buvo pavadinti 
„kompozicijomis“. Tačiau paveikslų su re
liginiais motyvais buvo ne daugiau, kaip 
vakaruose.

Pelšės šešėlis. Visiškai kitokios buvo abi
dvi parodos Rygoje. Ten Lenino irgi nebu
vo. Tačiau vienoje parodoje nebuvo maty
ti nieko kita, kaip socialistinis-realistinis 
didvyriškumas, žygiuojąs priekin ir gigan
tinis, o kitoje parodoje dailininkas išstatė 
peizažus, bet taip, kaip te nori partija, šva
riai ir be fantazijos, šitas skirtumas mums 
iš viso atrodė būdingas nuotaikai, kuri 
viešpatauja Rygoje. Tiesa, ir ten mes gir
dėjome mažai ką draugingo rusams, bet 
žmonės nebuvo atviri ir nepabrėždavo jau 
po penkių minučių, kad jie esą latviai, o 
ne rusai. Jie pasisakydavo santūriau, ir 
jeigu iš viso paliesdavo politines temas, tai 
protarpiais apsižvalgydavo, ar kas neklau
so, — tai, ko mes niekada nepastebėjome 
nei Taline, nei Vilniuje. Ši kitoniška slogi 
atmosfera aiškinama kaip Pelšės veiklos 
padarinys. Jis nuo 1959 iki 1966 metų bu
vo Latvijoje partijos vadas. Pelšė, gimęs 
latvis, dabar yra Maskvoje politinio biuro 
narys ir partijos svarbaus kontrolinio ko
miteto pirmininkas. Jie ilgus metus buvo 
stalininio saugumo tarnyboje.

Tikslių duomenų, kiek rusų po karo atsi
rado Baltijos valstybėse, negalima gauti. 
Tačiau jų skaičius siekia šimtų tūkstan
čių, tuo tarpu kai bendras gyventojų skai
čius sudaro 6,5 milijonų. Vilniaus mieste 
lietuviai tesudaro mažumą. Iš pradžių ru
sai atvyko kaip specialistai ir padėjo bal
tams sukurti pramonę, kuri jiems buvo 
primesta, nors net ir partijos sluoksniuose 
pasireiškė opozicija, nes buvo apleistas iki 
tol klestėjęs žemės ūkis. Baltai nusiskun
džia, kad rusai, baigę darbą, negrįžta į sa
vo tėvynę ir kad vis daugiau rusų atvyks
ta ir čia įsikuria, nes jiems, matyt, Balti
jos Valstybėse geriau patinka, nekaip pas 
save namie. Rusai jaučiasi — taip teigia 
baltai — kaip savo rūšies vadovaujamas 
sluoksnis ir kaip civilizacijos nešėjai. Jie 

laikosi įsikibę į geras tarnybas, kurios 
jiems buvo paskirtos forsuotos industria
lizacijos eigoje, nors jau seniai tas vietas 
galėtų užimti baltai. Rusams taip pat tei
kiama pirmenybė, skirstant butus, kas tuo 
labiau žmones pykina, nes butų stoka dau
giausia atsirado dėl rusų antplūdžio.

Neišdildomi atsiminimai. Matyt, sovietų 
propagandai nepavyko, nežiūrint milžiniš
kų pastangų, išdildinti iš baltų atminties, 
kad Maskva 1940 metais aneksavo tris Bal
tijos valstybes jėga, pasiremdama Hitle- 
rio-Stalino paktu, ir kad anuo metu insce
nizuotas „tautos atsiklausimas“ tebuvo pa
prastas farsas. Net ir Inturisto vadovas, 
dėstydamas privalomąją istorijos eigą, tik 
apgraibomis kalbėjo apie ano meto įvy
kius, pridurdamas, kad tuomet susidariusi 
„komplikuota situacija“ ir kad Baltijos 
valstybės „atitekusios" Sovietų Sąjungai. 
Žmonių atmintyje taip pat pasiliko atsi
minimas, kad gyvenimo standartas Latvi
joje ir Estijoje buvo aukštesnis nekaip So
vietų Sąjungoje ir kad ūkis, kvalifikuotos 
gyvulininkystės ir pieno ūkio dėka, niekų 
būdu nebuvo taip atsilikęs, kaip tai teigia 
sovietų propaganda.

Antra vertus, baltai nusivokia, jog arti
miausiu laiku jie neturi jokių šansų at
gauti nepriklausomybę. Sovietų įsiverži
mai Vengrijon ir Čekoslovakijon tai jiems 
aiškiai parodė, jeigu dar iš viso buvo rei
kalinga įrodymų. Tokiomis aplinkybėmis 
jie bando šiaip taip susitvarkyti. Sovietų 
vadai, atrodo, yra linkę jiems suteikt men
kų koncesijų, pavyzdžiui, tokiu būdu, jog 
jiems leidžiama tapyti ir išstatyti paveiks
lus, kurie bent šiuo metu Maskvoje negali 
būti rodomi. Tuo pat metu sovietų spauda 
tolydžio įspėdinėja baltus dėl „nacionaliz
mo“ ir reikalauja, kad jie pagaliau išsiža
dėtų „buržuazinės ideologijos liekanų“.

Būdingas buvo straipsnis „Pravdoje“ šių 
metų sausio 21 d., kuriame vienas lietuvių 
partinis vadas rūstavo dėl „lokalinio pat
riotizmo ir nacionalistinio egoizmo“. Pa
sak jo, tarp lietuvių vis dar esama „moks
liškai neteisingų pažiūrų į istorinę Lietu
vos praeitį“. Lygiu būdu esama lietuvių, 
kurie neteisingai vertiną „brolišką pagal
bą ir apsikeitimą specialistais tarp Sovietų 
Sąjungos tautų“ ir esą įtarūs kitų sovieti
nių tautų (atsieit, rusų) atžvilgiu. Ypač 
tenką smerkti, kad „nacionalistinės lieka
nos iš buržuazinės ideologijos“ peršamos 
kaip partijos politika, teigiant, kad Lietu
vos komunistų partijai pirmoje vietoje tu
rinti rūpėti Lietuvos gerovė. „Nuolaidu
mas lokalinio patriotizmo ir jo reiškėjų“ 
atžvilgiu esąs pavojingas ir kenksmingas. 
Per mažai rodoma budrumo. Spauda tu
rinti griežčiau kovoti prieš tokius reiški
nius. Panašiai vienas estų partijos vadas 
š. m. birželio 26 d. rašė „Sovietskaja Ros- 
sija“ laikraštyje apie Estiją“.

ATEITININKŲ SENDRAUGIŲ 
VADOVYBĖ

Rugsėjo 21 d. naujai išrinktoji Vokieti
jos Ateitininkų sendraugių valdyba buvo 
susirinkusi posėdžio. Aptarti ateities veik
los planai ir pasiskirstyta pareigomis: pir
mininkas — dr. J. Grinius, iždininkė — 
Irena Natkevičienė ir sekretorius — kun. 
Br. Liubinas.

Leidinys mokytojams
Mes, vyresnieji, kurie dar mokėmės Lie

tuvos mokyklose ir, aišku, gerai mokame 
lietuviškai kalbėti, tiesiog nušvintame, kai 
išgirstame jaunuolius prakalbant tokia pat 
lietuvių kalba be jokių užkliuvimų, ir tada 
džiaugiamės ir neatsidžiaugiame, ir tokie 
jaunuoliai mūsų akyse pakyla per visą 
metrą aukštyn. Besidžiaugdami imame 
spėlioti, kokio amžiaus tokie jaunuoliai 
yra, o jei nusprendžiame, kad tai jau sve
tur gimusi karta arba išvežti iš savo krašto 
kūdikystės metais, mūsų pasigėrėjimas 
persimeta į tėvus. Taip, didžia, jei ne pa
čia didžiausia dalim tėvai „kalti“, kad vai
kai moka ne tik gyvenamojo krašto, bet ir 
jų gimtąją kalbą. Kaip tada nereikši tiems 
tėvams pagarbos, kaip nesigėrėsi jų lietu
višku sąmoningumu?

Mokyklos, be abejo, irgi atlieka teigiamą 
vaidmenį, tos mokyklos, kurias mes įpra
tę vadinti savaitgalinėmis. Bet mokyklos, 
net ir tvarkingai vedamos, vis tiek tik ke
liasdešimt kartų per metus tesusirenka, o 
tėvai bendrauja su savo vaikais diena iš 
dienos, metai iš metų. Be to, mokykloms 
daug kur trūksta kvalifikuotų mokytojų ir 
dar ypač tokių, kuriems reikia sugebėti at
lietuvinti jau svetima kalba pradėjusius 
grabaliotis vaikus.

Bet lietuviškos mokyklos klausimas nuo
lat linksniuojamas visokiuose suvažiavi
muose, ir tuo reikalu rūpinasi mokytojai 
idealistai, kuriems jaunosios kartos lietu
viškumas yra šventas dalykas.

Mokytojų susirūpinimą kaip tik gražiai 
rodytų tolimojoje Australijoje išėjęs nedi
delis (56 psl.) leidinukas Australijos litua
nistinių mokyklų mokytojų konferencijos 
darbai, kurį paruošė Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Krašto Kultūros Tarybos 
Lituanistinės Sekcijos Vadovas A. Krau
sas, o išleido ALB Krašto Kultūros Tary
ba.

Ta konferencija Melbourne mieste buvo 
sukviesta jau seniai ■— 1967 m. pabaigoje. 
A. Krausas ta proga konferencijos daly
viams nušvietė lietuviškų mokyklų istori
ją ir padėtį Australijoje ir apskritai lietu
viško mokymo reikalus. O keletas mokyto
jų skaitė patyrimu paremtas ir kruopščiai 
paruoštas metodologines paskaitas. Dalis 
tų paskaitų, jeigu ne visos, taip paruoštos, 
kad turėtų būti ne tik įdomios, bet ir la
bai pravarčios visiems mokytojams, o ypač 
tiems, kurie neturi didesnio pasiruošimo ir 
patyrimo šitame darbe. Tos apgalvotai pa
ruoštos paskaitos, atrodo, ypač galėtų pa
dėti susiorientuoti ir suprasti, kaip čia tų 
lituanistinių dalykų reikia mokyti sveti
mame krašte augančius ir aplinkos nelie
tuviškai paveiktus lietuviukus.

Pirmąja išspausdinta A. Karazijienės 
paskaita ..Lietuvių kalbos dėstymas“. Kai 
kalbos mokymas yra pats esminis dalykas, 
tai ir tos paskaitos svarstymai ir nurody
mai galėtų būti patys įdomiausi mokyto
jams visur, ne tik Australijoje.

Be abejo, didelio dėmesio vertos ir kitos 
paskaitos ar pranešimai: J. Grigaitienės 
„Lietuvių literatūros dėstymas“, E. Jonai
tienės „Nesibaigiantis rūpestis“, K. Kava
liausko „Liaudies dainų mokymas savait
galio mokyklose“ ir J. Janavičiaus „Pa
skaitėlės jaunimui“. K. Abr.

<5ekmaijienio J
APREIŠKIMAS

(2)

3. Kelias į Evangelijos apreiškimą. Die
vas, viską sukurdamas ir palaikydamas sa
vo žodžiu (pig. Jn. 1, 3), amžinai save liu
dija sukurtais daiktais (pig. Rom. 1, 19 - 
20) ir, trokšdamas atverti amžinojo išga
nymo kelią, nuo pat pradžių apreiškė save 
pirmiesiems tėvams. Po jų nupuolimo da
vęs išganymo pažadą, Dievas sužadino 
žmonėse išganymo viltį (plg. Prad. 3, 15) ir 
nuolat rūpinosi žmonijos reikalais, kad su
teiktų amžinąjį išganymą visiems, kurie, 
kantriai dirbdami gerus darbus, ieško iš
ganymo (plg. Rom. 2, 6-7). Jis pašaukė sa
vo metu Abraomą, kad jo gentis taptų di
džia tauta (plg. Pradž. 12. 2), kurią po pat
riarchų, Mozės ir pranašų dėka, išmokė 
pažinti save — gyvąjį ir tikrąjį Dievą, rū
pestingąjį Tėvą ir teisingąjį Teisėją; išmo
kė laukti pažadėtojo Išganytojo ir tuo bū
du amžių bėgyje paruošti kelią Evangeli
jai.

4. Kristus — apreiškimo pilnatvė. Die
vas, daugelį kartų ir įvairiais būdais kal
bėjęs per pranašus, „šiomis dienomis kal
bėjo mums per Sūnų“ (Žyd. 1, 1-2). Jis pa
siuntė savo Sūnų — amžinąjį Žodį, ap
šviečiantį visus žmones, kad apsigyventų 
tarp žmonių ir išpasakotų jiems Dievo pa
slaptis (plg. Jn. 1, 1-18). Tuo būdu Jėzus 
Kristus, įsikūnijęs Žodis, pasiųstas kaip 
„žmogus pas žmones“, skelbia ..Dievo žo
džius“ (Jn. 3, 34) ir atlieka išganingą jam 
Tėvo pavestą darbą (plg. Jn. 5, 36; 17, 4). 
Todėl Jėzus, — jį matydami, žmonės mato 
patį Tėvą (plg. Jn. 14, 9), — visu savo bu
vimu ir pasireiškimu, žodžiais ir darbais, 
ženklais ir stebuklais, o ypač savo šlovinga 
mirtimi ir prisikėlimu iš mirusiųjų, paga
liau Šventosios Dvasios pasiuntimu atbai
gė visą apreiškimą, patvirtindamas jį die
viškuoju liudijimu. Visa tai skelbia, jog 
Dievas yra su mumis, kad išlaisvintų mus 
iš nuodėmės bei mirties tamsybių ir prikel
tų amžinajam gyvenimui.

SVEČIAI VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Praeitą vasarą Romuvoje lankėsi: E. Ste

pas, BALFo direktorius iš Clevelando, inž. 
E. Petrušaitis ir kun. Br. Jurkšas iš Toron
to. J. Kutra iš JAV., VI. Navickas iš San 
Francisco, vyr. skaut. M. Jonikienė ir Lie
tuvių evangelikų tarybos pirmininkas kun. 
Kostas Burbulys iš Čikagos, inž. Alfr. Pu- 
žarauskas iš Montrealio, E. Kidžiūtė iš 
New Jersey (ji dirba firmoj BASF Lud- 
wigshafene), Bogutienė iš Bonnos (ruošia
si rašyti mokslinį darbą apie Vokietijos 
lietuvius), prof. Stadtmueller iš Muenche- 
no, Vokietijos latvių veikėjas ir New Yor
ke leidžiamo laikraščio „Laiks“ korespon
dentas dipl. teis. Šildė ir kiti.

Ten, kur saulė nenusileidžia-'-''-'^
(2)

Neįmanoma suminėti visų miestelių, gy
venviečių, kur sustojama, nors dažnai jos 
būdingos ir įdomios. Laivui sustojus, pa
tikrinam jo išplaukimo valandą, ir lipame 
į krantą. Norisi ne tik pamiklinti kojas, 
bet susipažinti su vieta, kartais užkopti į 
kokį artimesnį kalnelį ir pažvelgti iš vir
šaus. Tam tinka diena ir naktis, nes už 
minėtosios arktinės parelelės naktys pra
deda blėsti, jos nepastebimos, jas pakeičia 
tam tikra pilka sutema, kuri vis trumpėja 
ir virsta diena.

Ketvirtą kelionės dieną po 22 valandos 
beveik pusė keleivių viršuje. Prieš vidur
naktį laivas tyčia, turistams patenkinti, 
pasuks į siaurą uždarą gamtinį kanalą. Jei 
naktis bus palanki, dar pamatysime ir ne
paprastai didingą saulės patekėjimą. Deja, 
vėjas staugia, ir debesys kloja dangų. Ne
lyja. Artėja vidunaktis. Plaukiam lyg tarp 
sienų pro didingą granitą, kurio viena pu
sė tartum siekia dangų. Tarp tos gamtos 
stichijos ir toje netemstančioje prieblan
doje tai sudaro tokį fantastišką foną, kad 
žiūrovai neatplėšia akių, pamiršę vėją, šal
tį. Grūdamės ant kapitono tilto, norėdami 
įamžinti tą patyrimą. Pro vėjo staugimą 
vos girdimai įjungiama kažkokia didinga 
simfonija, kuri puikiai derinasi prie tos 
nuotaikos. Laivas vos apsisuka siauram 
kanale ir grįžta atgal. Priekyje dabar atsi
veria pasakiška panorama. Jei dar tekėtų 
saulė, vaizdas būtų nepaprastas. Deja, de
ja... Tačiau ir šiaip tų prieblandų skaistu
mas, vandens krištolinis blizgėjimas, tam
sūs granitai, susisupusios salelės tiek ke
rėjo, kad prarymojom iki 2 valandos ryto. 
Po to sušalę buvome pakviesti į valgomą
ją salę ir pavaišinti karštu bulionu. Dalis 

pramiegojo tą retą progą. Mat. grįždami 
vėl turėjome užsukti į tą vietą, bet dienos 
metu. Tačiau kiekviena vieta reikalauja 
tam tikro specialaus apšvietimo, kad galė
tų atskleisti savo burtus. Diena neatsklei
dė tų burtų, parodė tik eilinį grožį, ir mūsų 
vadovai žinojo tai, todėl ir ragino pabudėti 
naktį.

Kuo arčiau į North Cape, tuo niūresnė 
gamta, pilkesnės uolos. Vis dažniau lyjant, 
vis labiau mums besisupant į vilnones ant
klodes, mažėjo ir mūsų būrelis ten viršu
je, saulės vonių denyje. Beliko tik vaizdų 
mėgėjai, kurie nepaisė jokio prajovo.

Miegota mažai. Prabudėdavom ten iki 
pirmos, antros ryto ir vėl keldavomės 
anksti, nes rūpėjo išbėgti iš laivo ir pama
tyti į šiaurę išsikišusį miesteliuką, kurio 
gyventojai ėjo miegoti ar dirbti nepaisy
dami valandų, miegą ir darbą tvarkydami 
pagal nuovargį ar reikalą. Dažnai ir mes 
patys atsidurdavome tokiame nepažįstama
me kaimely ir jau po pirmos ir antrą rytą 
lakstydavome po gatves dažnai saulės 
šildomi, nes ir toje pačioje šiaurėje, atsi
dūrus užuovėjoje, pasidaro ir jauku ir šil
ta. Nenuostabu tad, kad vietiniai vaikšto 
be kailinių, lengvai vasariškai apsirengę, 
bet su lietsargiais, plastikiniais paltais ir 
dažnai su tam tikrais guminiais batais ar 
kaliošais, kurių Europoje neteko matyti.

Norėdama paįvairinti tas nesvetingas 
šiaurės paras, laivo vadovybė sugalvojo 
eilę pramogų, ir viena iš jų buvo diplomo 
davimas visiems peržengusiems Arktinę 
Paralelę. Svetainėje klaupiamės prieš at
vykusį Neptūną, liejamas mums už kaklo 
vanduo, ir turime išgerti stiklelį kažkokio 
raudonai nudažyto vandens, kuriame, spė
ju, buvo pamirkyta silkė. Tos ceremonijos 
paįvairinamos dainomis ir kitaip. O viena 
amerikietė, perkopusi pusę amžiaus, taip 

širdingai prisiglaudė prie Neptūno, kad to, 
tegu ir šaltoji, širdis turėjo kiek tvirčiau 
suplakti.

Vargšas australas, neatsivežęs nieko šil
tesnio apsivilkti, priverstas dabar sėdėti 
svetainėje ir lošti kortomis. Atbėga jis 
kartais į viršų, apsidžiaugia, nufotografuo
ja ir vėl dumia į šilumą. Jau didelė dalis 
turistų laiką leidžia saugioje prieglaudoje.

Mano anarakas gerai laiko šilumą. Užsi
traukiu dar ant galvos tokį nailoninį gaub
tuvą, kad tik akys ir nosis matyti, ir galiu 
pakęsti bet kokį orą. Mėgdavau vėlyvas 
valandas praleisti viršuje, stebėdamas pa
juodusias fantastines uolas, lyg statulas, 
įbridusias į jūrą, staugiantį, dainuojantį 
vėją, kamuoliais besiritančius debesis. To
je neišgyventoje stichijoje buvo tam tikro 
patrauklumo, gamtos poezijos, simbolizuo
jančios pabaigą, nykumą.

Trys prancūzai palaiko kompaniją. Ra
mūs, mandagūs, neprimeną tų didžiai su
jaudintų, kokių buvau sutikęs Prancūzijo
je. Ypač įdomi pora. Jis 50-60 metų, ji 40- 
50 metų. Gražūs, tiesūs. Taip įsimylėju
sios. taip vienas kitam atsidavusios poros 
nemačiau anksčiau. Prancūzaitė iš Nicos 
visad pirmoji išlėkdavo iš laivo ir bene pa
ti paskutinioji grįždavo į jį. Tiek laiko leis
dami kartu, mėgindavome kalbėtis, bet tik 
ženklais. Šiaip taip susišnekėdavome. Ir iš 
viso kelionėje žmonės atviresni, greitesni 
susidraugauti. Per tas kelias dienas gali 
patirti daugiau paslapčių, negu per ištisus 
metus, besitrindamas tarp savo bendradar
bių. Kartu jie linkę ne tik pasakoti, bet ir 
klausyti. Kartais gaunu pamfletų, knygų 
apie Lietuvą, bet mano pažįstami anglai, 
atvirai pasakius, kratosi jų, jau žinodami 
mūsų reikalą. Čia. priešingai, veržiasi, no
rėdami sužinoti daugiau. Gailėjausi tik, 

kad neturėjau tų spaudinių apie Lietuvą, 
kurie dar labiau nušviestų jos bylą.

Džentelmeno sąvoka, pasirodo, dar la
bai gyva. Australietis ir pietų afrikiečių 
pora patvirtina tai. Afrikiečiai su dideliu 
rūpesčiu žiūri į savo krašto ateitį ir spėja, 
kad po 20 metų jų laukia sukrėtimai ir ne
malonumai. Jau grįžtant teko susidurti su 
šaunia amerikiečių pora, kuri atsisėdo gre
ta. Moteris, žmonos užkalbinta, per valan
dą išklojo savo istoriją, išrodė vyro nu
pirktas dovanas Danijoje ir kitur besi
trankant po Europą. Vyras net sudraudė 
savąją, girdi, jie iš Anglijos mažai pinigų 
tegali išsivežti, o tu giriesi savo turtais. 
Bet, žinoma, ji nenorėjo girtis. Tai ilgai 
keliaujančio, viešbučiuose ilgai uždaryto 
žmogaus psichologija, žmogaus, netekusio 
savo draugų, aplinkos. Pirma proga prasi
veržusi kalba pasidaro panaši į perpildytą 
užtvanką.

Jau rodytos dovanos sakė, kad šių žmo
nių kišenė neeilinė, bet pati pasakotoja ne
sijaučia tokia turtinga esanti. Mat, jos se
suo (nepaprasto gražumo fotografija tai 
patvirtino) ištekėjusi už milijonieriaus. 
Deja, tai įnešė tam tikrą disonansą į bu
vusį gražų dviejų sesučių ir motinos gyve
nimą. Ne toji turtingoji prižiūri ir rūpinasi 
motina, bet toji „pelenė", sėdinti su mu
mis. Kai minko odos kailis milijonierei ne
patiko, vyras nupirko jai kitą už 10.000 do
lerių. Motina viltingai paklausė, ką ji da
rysianti su pirmuoju minku, tikėdama, 
kad ji atiduos savo seseriai, bet gražuolė, 
nepastebėjusi užuominos, nutarė naudoti 
jį lietingomis dienomis.

Toje pačioje vietoje įlipo ir kita įdomi 
amerikiečių pora. Vyro veidas buvo toks 
savas, kad tikėjaus jį esant lietuviškos kil
mės. Pasirodo — ne. Esąs anglų kalbos 
profesorius, jo žmona irgi dėstanti uni
versitete industrinę psichologiją. Pirmą 
kartą užtikau tokį tipišką amerikietį inte
ligentą liberalą. Lijo, prakalbėjome iki va
karienės ir vėliau susitikę kitą dieną tęsė
me pradėtąją temą. Svarbiausios jo min

tys: universitetij jaunimas reikalauja tei
sių, ir tos teisės jam siūlomos, tačiau jau
nimas tingi jas imti, vengdamas atsako
mybės. Didžiai gaila, kad jaunimas, atvy
kęs iš Europos, taip greit užmiršta savo tė
vų kalbą. Argi negražu žinoti dvi kalbas: 
tėvų ir anglų? Toliau mūsų pokalbis pasi
darė ne toks sklandus, perėjęs į manda
gią polemiką. Profesorius tų priekaištų 
Amerikai turėjo labai daug. Nereikalingi 
tie milijonieriai, kai kurie jų nemoka jo
kių mokesčių. Milijonierių bendrovės lie
ja kraują, štai ir tas ginčas tarp Salvado
ro ir Hondūro, tai irgi amerikiečių kapita
lo pasekmė. Nereikalingas ir tas skridimas 
j mėnulį — kiek už tuos pinigus galima 
būtų pamaitinti burnų ir t. t. Žinoma, savo 
krašto matomos ar tariamos klaidos ir jų 
kritika gal ir sveikas reikalas, bet toje gan 
plačioje analizėje pajutau lyg ir simpati
jas raudonajam pasauliui. Pastebėjęs ma
no priešingą nuotaiką, profesorius prikišo, 
kad mano asmeniškas patyrimas veikia 
mano pažiūrą. Paklausiau tada. kaip, anot 
jo, ar praktika, ar teorija reiktų labiau 
vertinti? Bet į tokius konkrečius klausi
mus jis niekad neatsakydavo, ratu sukda
vo. Anot jo, jei Sovietų Sąjunga kalta dėl 
savo valdymo formos, tai tuo pačiu ir Is
panija. Pažymėjau, kad vis dėlto yra dide
lis skirtumas. Ispanija negresia kaimy
nams. ji nepajėgi, tuo tarpu visi Sovietų 
Sąjungos žygiai jam turėtų būti žinomi.

Tačiau visas jo savotiškas ružavumas 
plaukė iš humaniškos, liberališkos šir
dies, o ne iš fanatiško atsidavimo mark
sistinei doktrinai, nes galų gale jis prisipa
žino, kad jei jam reiktų pasirinkti kraštą, 
jis visad norėtų būti amerikietis.

Būtų nepilnas vaizdas, jei nepaminėčiau 
jaunos keliautojos, kuri neįvertino savo jė
gų ir lengvapėdiškai pasileido į tolimą 
šiaurę. Jaunuomenė turėtų gal kiek ilgiau 
stabtelti pagalvoti prieš ilgesnę kelionę.

(Bus daugiau)
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Jėzuitai
Neseniai suėjo lygiai 400 metų, kai j Lie

tuvą atvyko ir Vilniuje apsigyveno pirmie
ji jėzuitai. Jau ilgą laiką jie buvo laukia
mi, todėl tą dieną buvo iškilmingai ir pa
garbiai priimti. Tiesa, kai jie 1569 m. rug
sėjo 15 d. iš Braunsbergo kolegijos Ryt
prūsiuose išsiruošė į ilgą kelionę, dar ne
žinojo, kaip ilgai galės Vilniuje pasilikti. 
Jiems buvo pasakyta važiuoti į Vilnių „pa
sižiūrėti". Bet kai pamatė, kas jiems Lie
tuvos sostinėje buvo paruošta, kai patys 
patyrė senelio Vilniaus vyskupo ir katali
kų miesto gyventojų nuoširdumą bei pa
lankumą, buvo aišku, kad reikės pasilikti 
ir stoti į darbą. Šiandien, praėjus 400 me
tų, visi turi pripažinti, kad toji diena Lie
tuvos kultūriniame ir religiniame gyveni
me buvo istorinė diena, kad tą dieną Lie
tuvoje buvo įdiegtas daigelis, iš kurio grei
tai išaugo plačiai išsikerojęs medis, savo 
šaknimis ir šakomis palietęs visą tolimesnį 
krašto gyvenimą.

Jėzuitų archyve Romoje yra išlikę daug 
žinių apie jėzuitų Vilniuje įsikūrimo aplin
kybes, yra aprašytas ir pats jų pirmasis 
atvykimas. Jau 1567 metais vysk. Valerijo
nas Protasevičius nusistatė daryti viską, 
kad ir į Lietuvą atvyktų jėzuitai, kurie 
nuo 1564 metų pabaigos jau gyveno ir dir
bo Rytprūsiuose (Braunsberge), nuo 1566 
metų sausio mėn. — Mozūruose (Pultus- 
ke). Šį vyskupo nusistatymą karštai palai
kė kard. Hozijus, o iš vilniečių — ypačiai 
miesto vaitas Augustinas Rotundas. Tikė
tasi jėzuitų Vilniuje sulaukti jau 1568 m. 
vasarą, kai Braunsbergo kolegiją lankė 
Austrijos provinciolas Laurynas Maggio. 
Tačiau tuokart jie dar negalėjo atvykti. 
Vyskupas Valerijonas nenusiminė; ruošė 
jėzuitams Vilniuje gyventi vietą: nupirko 
steigiamąja! kolegijai rūmus, įrengė ji) vi
dų, rūpinosi fundacija kolegijos išlaiky
mui.

Jėzuitų ordino vadovybė, matydama to
kį nepalaužiamą vyskupo nusistatymą, pa
galiau sutiko sekančią vasarą pasiųsti ke
lis savųjų į Vilnių: ne kolegijai įsteigti, 
bet tik pasižiūrėti, susipažinti vietoje su 
būsimomis darbo ir veiklos sąlygomis. Ga
lime suprasti senelio vyskupo džiaugsmą, 
kai jis tai sužinojo. Tuojau pat pasiuntė iš 
Vilniaus į Braunsbergą savo sekretorių su 
kelionpinigiais ir vežimais taip laukia
miems jėzuitams parvežti.

Keliautojų grupė iš Braunsbergo paju
dėjo rugsėjo 15 d. Po dvylikos dienų kelio
nės priartėjo prie Vilniaus. Toliau cituoju 
bendralaikę kroniką, išvertęs tą vietą į lie-

m PIGIAU... GERIAU... GREIČIAU...

Ir iš tikrųjų padėsite savo artimiesiems, fl
užsakydami dovanų siuntinį per fl

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS) fl

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. fl
Tel. 01 739 8734 fl

šį rudenį siūlome 3 siuntinius sudarytus iš labai aukštos fl
rūšies prekių ir tik tokių, kurios ten reikalingos ir naudingos.
RUDENINIS (1) 1969 fl
3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui aukščiausios rūšies veliūro fl
medžiagos, 3 j jardo vilnonės kostiuminės medžiagos vyriškam ar fl
moteriškam kostiumui, 2 jardai crimpleno medžiagos puikiai suk- fl
nelei, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 1 vyriškas ar moteriškas ge- fl
ros rūšies megztukas, 20 angliškų ar amerikoniškų cigarečių, 1 p. fl
vyriškų ar moteriškų nailoninių ar vilnonių kojinių. fl

KAINA £33.0.0. fl
RUDENINIS (2) 1969 fl
Moteriškas ar vyriškas itališkas nailoninis lietpaltis, 3į jardo ang
liškos vilnonės medžiagos, tinkamos vyriškam ar moteriškam kos- ĮfĮ 
tiumui, 1 terelyno bliuzelė, 1 moteriškas ar vyriškas nertinis ar 
kardiganas, 1 vilnonė gėlėta ar su ornamentais puiki skarelė, 1 įj]
kaklaraištis, graži dėžutė šokoladinių saldainių. u]

KAINA £27.0.0.
MAISTO SIUNTINYS 1969 fl
6 sv. geriausios rūšies kanadiškų miltų, 1 sv. kakavos, į sv. arbatos, 
2 sv. ryžių, į sv. pipirų, juodų ar kvepiančių, į sv. geriamojo šoko
lado, 1 dėž. Nescafės, 2 sv. geriausių kiaulinių taukų. 1 sv. šokolado.

KAINA £10.0.0. į

Taip pat į rūbų siuntinius galime papildomai įdėti žemiau “I 
išvardytus daiktus, kurie visad naudingi ir laukiami Lietuvoj. “. 
Itališki nailoniniai lietpalčiai £4.0.0, vilnonės geros rūšies skarelės U 
£1.15.0, vyriški ar moteriški megztukai £4.15.0, nailoniniai išeigi- įį
niai marškiniai £2.15.0, vyriškos ar moteriškos vilnonės ar nailo- įį
ninės kojinės £0.15.0, Parkeris £2.0.0. “

Mielai pasiunčiame užsakymus, kuriuos pats siuntėjas pasi- £ 
renka iš mūsų kainoraščio arba užsako, ką pageidauja. Taip

pat persiunčiame ir pačių siuntėjų sudarytuosius c
nuosavus siuntinius. c

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti atitinkamą n
INCOME TAX SUMAŽINIMĄ. į

Vilniuje
tuvių kalbą: „Kai iki Vilniaus teliko trys 
mylios, jie buvo palydėti į Trakų prepozito 
dvarą, kur, vyskupui liepiant, buvo pui
kiausiai priimti ir pavaišinti. Ten pernak
vojus, sekantį rytą juos pasitiko raiti vys
kupo dvariškiai ir keletas bajorų, kuriuos 
vyskupas buvo pasiuntęs, kad juos iškil
mingai palydėtų į miestą. Tėv. viceprovin- 
ciolas atsisakė nuo tos garbingos palydos 
ir norėjo pėsčias įeiti į miestą, bet niekaip 
negalėjo prikalbėti, kad raiteliai, jo nelau
kę, sugrįžtų, ir turėjo lipti į vežimą, nes 
taip jau norėjo vyskupas. Taip 1569 m. 
rugsėjo 28 dieną (trečiadienį) jie įvažia
vo į Vilnių; kone visas miestas išsiliejo j 
gatves jų pasižiūrėti. Atvykusieji pasuko į 
rūmus, kurie buvo skirti kolegijai. Ten 
juos vyskupo vardu pasitiko ir pasveikino 
kapitulos prelatai ir kanauninkai. Tą pa
čią dieną juos pasikvietė pas save vysku
pas; visi pas jį nuėjo, lydimi vyskupo dva
riškių. Tėvas viceprovinciolas ordino gene
rolo, provinciolo ir visos vienuolijos vardu 
trumpais žodžiais pasveikino vyskupą. 
Vyskupas panašiai trumpais žodžiais ir pro 
ašaras, jam riedančias iš džiaugsmo, pa
sveikino atvykusiuosius. Kad galėtų geriau 
susipažinti su ordino statutu ir nuostatais, 
buvo duota jam pasiskaityti Konstitucijos. 
Po to visi, vyskupo tarnų lydimi, sugrįžo į 
kolegijai skirtus namus" (ARSI Pol. 65 
fol. 76v-77r)

Taip kronika aprašo tą pirmąją jėzuitų 
Vilniuje buvimo dieną. Jie pamatė, kaip 
gerai, gražiai ir patogiai viskas paruošta, 
kaip vyskupas nieko nesigaili, kad tik at
vykusieji jėzuitai būtų patenkinti. Neturė
jo virėjo: vyskupas davė jiems savo tarną, 
jauną rusą belaisvį, vardu Paulių, kuris, 
ir dvejiems metams praėjus, vis dar mini
mas kaip „labai naudingas darbams virtu
vėje, duonai kepti, alui virti“. Reikėjo baž
nyčios: vyskupas ryžosi pastatyti visai 
naują. Tik kai vėliau pavyko gauti Šv. Jo
no bažnyčią, naujos nebestatė. Ordino va
dovybė, gavusi iš savųjų tikslias žinias 
apie vysk. Protasevičiaus skirtų kolegijai 
fundaciją, pagaliau sutiko ją priimti. Jau 
1569 m. gruodžio 24 d. davė Vilniaus vys
kupui teigiamą atsakymą. O sekančią va
sarą kolegija buvo formaliai įsteigta ir 
tuoj pat pradėjo visu tempu veikti.

Kas buvo tie jėzuitai, kurie šiandie prieš 
400 metų pirmą kartą išvydo Vilnių? Iš vi
so jų buvo šeši. Grupei vadovavo Tėvas 
viceprovinciolas Pranciškus Sunier, ispa
nas, 37 m. amžiaus. Su šiuo drauge važiavo 
jo kelionių palydovas brolis Vilhelmas 

Lambart, anglas, kilęs iš Northampton, 37 
m. amžiaus. Šiedu nepasiliko Vilniuje ir 
už mėnesio išvyko į Pultuską. Vilniuje gi 
liko 4 jėzuitai: 1) Baltazaras Hostovinas ar 
Hostounsky, čekas, 34 m. amžiaus, jau ku
nigas, Romoje baigęs studijas teologijos 
daktaro laipsniu; jis jau prieš 5 metus 
Varšuvoje buvo susitikęs su vysk. Prota- 
sevičium, todėl dabar buvo specialiai iš
kviestas iš Olomouco kolegijos ir paskirtas 
vadovauti Vilniuje liekantiems jėzuitams; 
2) Andrius Bocatius iš Sneek vietovės Fri- 
zijoje (dabartinėje Olandijoje), todėl šal
tiniuose jis dažnai vadinamas Andreas Pri
sius; 39 m. amžiaus, jau kunigas, tapęs jė
zuitu Romoje 1552 m., dar šv. Ignaco, or
dino įsteigėjo, laikais, ir ten pat Romoje 
įgijęs laisvųjų menų magistro laipsnį; 3) 
klierikas Joakimas Petronellus, lenkas iš 
Mozūrų, 22 m. amžiaus, vos tik prieš dve
jus metus Pragoję įstojęs į jėzuitus; 4) 
Andrius Zaleskis, lenkas nuo Varšuvos, ir
gi dar jaunas, broliukas padėjėjas; sekan
čią vasarą jis mirė Vilniuje, palaidotas 
(pirmas iš jėzuitų) šv. Jono bažnyčios rū
syje. Pažymėtina, kad nė vienas iš viso bū
rio dar nebuvo pasiekęs 40 m. amžiaus, o 
įvykdė tokį svarbų ir atsakingą uždavinį. 
Nė vienas tačiau iš šių keturių nepasiliko 
ilgą laiką Vilniuje. Brolis Andrius Zales
kis, kaip matėme, sekančiais metais mirė; 
klierikas Joakimas išvyko į Pragą studi
juoti; tėvas Bocatius nuo pat pradžios ne
sutarė su Hostovinu ir jau sekančią vasarą 
turėjo palikti Vilnių; vėliau jis užtinkamas 
Italijoje; ir Hostovinas, nepraėjus nė dve
jiems metams, grįžo į savo kraštą ir ten 
veikė iki mirties. Kiti vėliau atvykę tęsė 
pirmųjų pradėtąjį darbą. Ant pačioje pra
džioje padėtų pamatų kilo, vystėsi svar
biausioji mokslo įstaiga visoje Lietuvoje ir 
apskritai Rytų Europoje — Vilniaus uni
versitetas.

šiandien, po 400 metų, prisimename tą 
dieną kaip svarbų istorinį įvykį: ne vien 
tik kaip pirmąją Vilniaus universiteto 
užuomazgą, bet ir kaip svarbiausios visa
me krašte bibliotekos pradžių, kaip aukš
tesniųjų mokyklų tinklo didžiojoje Lietu
vos kunigaikštystėje pirmąjį daigą, kaip 
lietuvių kalbos mokymosi, išlaikymo ir jos 
plataus vartojimo religinėse praktikose 
paskatos šaltinį, kaip katalikybės Lietu
voje atsinaujinimo ir daugelio religinio gy
venimo papročių įvedimo išeities tašką. To 
įvykio plačias ir gilias pasėkas lietuvių 
tauta tebejaučia ir dabar. Todėl verta kar
tais stabtelėti ir pamąstyti, iš kokio šalti
nio visa tai išplaukia.

Paulius Rabikauskas

S&aitytoju tai&fiai
ISTERIKĄ IR LOGIKA

Praeitame „E. Lietuvio" numeryje (40) 
S. Baltaragis straipsnyje „Naujasis Adol
fas ir jo partijos politika“ rašo, kad „tokį 
vardą nešiojo ir amžiną atilsį fuehreris. 
Bet už to supuolimo dėka pasitaikiusio 
vardo slepiasi ano buvusio Adolfo isteriš
ka dvasia (isteriškumu, tur būt, panaši į 
mūsų lietuviško „Laisvosios Lietuvos" 
laikraščio“).

Toliau rašoma, kad „kai kam tos parti
jos politika iš tikro patinka“, nes ta parti
ja skelbia, kad „negalima atsižadėt atimtų
jų žemių...“ Tai visiškai logiška. Kiekvie
nas vokietis nori atgauti bent dalį tų že
mių. Norime ir mes atgauti lietuviškas že
mes.

Bet man šiuo kartu ta vokiška partija 
ir jos politika visiškai neįdomu. Man svar
bu tik, kaip DBL Sąjungos valdybos vice
pirmininkui, „E. Lietuvio“ neisteriškumas 
ir gražus, kaip iki šiol buvo, Anglijos lie
tuvių, nežiūrint jų politinių pažiūrų, sugy
venimas. Ko gerb. S. Baltaragis siekia, su
lygindamas mūsų vienos grupės giliai pat
riotinį laikraštį su buvusia nacių žiauria 
politika, ar ardyti mūsų gražų sugyveni
mą, ar pasitenkina tik tuo, kad įspyriau 
ir aš nabagą, man nežinoma. Todėl aš su 
juo neisiu į ginčą ir negadinsiu „E. Lietu
vio“ puslapių, nes su žmogum, pasislėpu
siu po svetimu vardu, tai yra beprasmiš
ka.

Man gaila tik „E. Lietuvio“, kad jis vis 
daugiau leidžia savo puslapiuose skalbtis 
vienam ar kitam savo nešvarius baltinius. 
Dar blogiau, jeigu būtų atidaryta vienų ar 
kitų grupių skalbykla.

Man keista, kad „E. Lietuvis“, keisdama- 
sis su „Laisvąja Lietuva", leidžia ją savo 
skiltyse skaudžiai įžeidinėti. Dar labiau 
stebiuosi, kad „E. Lietuvis" tai daro, įsidė
jęs tam pačiam numeryje iš „Dirvos" Vyt. 
Alanto ilgą straipsnį „Klumpakojis su po
nia Giltine ant bedugnės krašto", kur šau
kiama prie vienybės, tolerancijos, šaukia
ma meilės brolis broliui, stovintiems ant 
bedugnės krašto.

Jame rašoma, kad kautynės tarp mūsų 
eina nesiliaudamos „...dėl kažkokio sadis
tinio pasiskonėjimo, tarsi mums būtų bū
tina padaryti dvasinę profilaktiką nege
roms dujoms iš savo smegenų išleisti“. To
liau dėl slapyvardžių sakoma: „Juk įkąsti 
pasalkandiškai daug lengviau ir „skaniau“, 
kaip kad sukryžiuoti plunksnomis su atviru 
veidu.

Šis Vyt. Alanto straipsnis mums visiems 
reikalingas pasiskaityti nuolat, kaip bre

SU CVEIGU IR 
BOBROVSKIAIS

ROTŲ DARŽELIS BERLYNE

VYTAUTAS SAL1NKA.
„Švyturys", 1969 m. Nr. 13

Prieš kelerius metus lankiausi Vokieti
jos Demokratinėje Respublikoje. Patyriau 
daug įspūdžių. Jie dabar siek tiek jau iš
blėso. Tačiau geriausiai menu susitikimus 
su garsiu vokiečių rašytoju Arnoldu Cvei
gu ir 1965 metais mirusio rašytojo Joha- 
neso Bobrovskio šeima, šiuos susitikimus 
aš vėl prisiminiau pernai, perskaitęs žinu
tę apie Arnoldo Cveigo mirtį. Maždaug tuo 
pačiu metu pamačiau mūsų knygynų pre
kystaliuose dailiai išleistą J. Bobrovskio 
romaną „Lietuviški fortepijonai".

Berlyne mes buvome tik dvi dienas. O 
norėjau daug ką pamatyti, daug kur apsi
lankyti. Tačiau man, prisilaikant savos 
„programos", teko atsisakyti ir kai kurių 
muziejų, ir nuo vaišių vienoje kitoje ga
mykloje. Bet ir nesigailiu. Berlyne praleis
tos dvi dienos — susitikimai su Arnoldu 
Cveigu ir J. Bobrovskio šeima — ilgam iš
liks atmintyje.

Mano draugas berlynietis su A. Cveigu 
jau buvo susitaręs iš anksto. Mums atva
žiavus vakare j Berlyną, jis pranešė, kad 
kalbėjosi su rašytojo sekretore ir kad A. 
Cveigas „maloniai priims svečią iš Lietu
vos rytoj vienuoliktą valandą".

Kitą dieną, rytą, jaudindamasis ir ne
kantraudamas viešbutyje „Berolina“ lau
kiau „gido", kuris prireikus žadėjo pabūti 
ir vertėju. Jis atvyko, truputį pavėlavęs. 
Mes sėdome į taksį ir dūmėme žalumynuo
se paskendusiomis Berlyno priemiesčio Ni- 
deršenhauzeno gatvelėmis...

Susitikimui su A. Cveigu aš ruošiausi iš 
anksto. Dar kartą perskaičiau kai kuriuos 
jo romanus iš ciklo „Didysis baltųjų žmo
nių karas" (kartais vadinamo „Grišos cik
lu"), tame tarpe ir „Mindaugų II", kurio 
veiksmas vyksta Lietuvoje, Kaune. Prisi
menu, šiame romane ypač sudomino Vili
jampolės aprašymas, kurių A. Cveigas va
dina kaimeliu, Laisvės alėjos palyginimas 
su kardu (nuo Soboro iki Senamiesčio — 
ašmenys, į kitų pusę iki Vytauto parko — 
rankena, Gedimino gatvė — kardo kry
žius), o Nemuno ir Neries Santakos — su 
laivo kyliu, žiūrint nuo buvusio Raudon
dvario plento. Per pirmąjį pasaulinį karų 
(1917 — 1918 metais) A. Cveigas gyveno 
Kaune ir dažnai važinėdavo į Raudondva

vijorius, o laikraščių redaktoriams pasi
kabinti savo raštinėse ant sienų.

P. Mašalaitis

REIKIA PAKELTI
LIETUVIŲ TAUTOS PRIEAUGLI

Lietuvių tautos padėtis pasaulyje kito
kia negu eilės kitų tautų. Sakysime, kai 
kitur stengiamasi sumažinti tautos prie
auglį. tai lietuviams reikia pakelti. Kitos 
tautos turi milžiniškus žemių plotus, kurie 
tebėra neišnaudoti, nes per didelis nauja
gimių skaičius atima darbo iniciatyvą ki
tiems reikalams, stengiamasi duonos ar ry
žių sauja užkimšti gerklę alkiui, badui.

Lietuvių tautoje nėra „Dievo valiai“ pa
liktų žemių. Visa apdirbta, kultivuota, pa
naudota tinkamiausiu būdu. Nors dabarti
niai okupantai rusai stengiasi žemę pa
versti ašarų klanu, bet lietuviai savaip 
tuos klanus nusausina.

Lietuvių tautoje, tėvynėje Lietuvoje ar 
emigracijoje, nėra badaujančių, nors oku
pantai ir labai stengiasi lietuviams įvaryti 
alkio siaubą. Mūsų tautoje beveik nėra be
raščių. Visi turi darbus, neblogai uždirba, 
pramaitina savuosius.

Lietuviuose (ak, išsigimėlių praslysta) 
tėra viena didžiausia problema: per maža 
žmonių tautos užduotims vykdyti. Klausi
mas didelis, atsakymas vingiuotus! kele
riopai. Lietuvių prieauglio dauginimą ga
lėtų raginti per šventyklas lietuviai dvasi
ninkai, pradedant vyskupais. Organizaci
jos turėtų parengti tuo klausimu progra
mas. Spauda privalėtų rimtais straipsniais 
nuolat ir jautriai tą gyvybinį reikalą visu 
rūpestingumu kelti, priminti, nagrinėti. 
Rašto žmonės gal parengtų tuo klausimu 
raštų.

Tą opų reikalą esu raštu priminęs VIK- 
ui. žodžiu JAV Lietuvių Bendruomenės 
Centro valdybos pirmininkui B. Nainiui. 
Praėjo pakankamai laiko toms organizaci
jom bent pradėti veikti ta linkme, bet nie
ko negirdžiu, neskaitau.

Rusai, kaip atkaklūs kolonistai-okupan- 
tai. stengiasi lietuvių skaičių visokiomis 
priemonėmis mažinti. Lietuvių mažėjimo 
nori lenkai, vokiečiai bei kiti. Lietuviai tu
rėtų suprasti tokių priešų tautžudiškas 
mintis ir elgtis priešingai.

Emigracijose tautinės grupės stiprybė 
taip pat gausumas. Kultūriningumas, išsi
lavinimas. visuotinis akademiškumas — 
taip, puiku. Nepamirština, kad malkas ka- 
pojant visad laksto skiedros. Jei malkų 
daug, skiedrų irgi nemažai. Nubyrėjimas 
visur, visada vyksta. Alg. Gustaitis 

rio biblioteką, pasirausti senose knygose.
Bet štai mūsų taksi pasuka į jaukių Ho- 

mejerio gatvelę, čia gyvena rašytojas. Pa
dėkoję vairuotojui už greitumų, skubame 
prie vartelių. Skambiname. Tarpduryje — 
rašytojo sekretorė, aukšta, šviesiaplaukė, 
simpatiška, jauna moteris.

— Rašytojas jau jūsų laukia. Prašome į 
vidų.

Arnoldas Cveigas mūsų laukė darbo 
kambaryje, kuriame, matyt, visuomet vy
rauja darbo nuotaika.

— Labai malonu matyti svečią iš Lietu
vos, — pradėjo kalbėti Arnoldas Cveigas. 
— Aš puikiai prisimenu Kauną ir Vilnių, 
Lietuvos gamtų, kuri man, ten būnant, vi
suomet primindavo mano gimtosios Silezi
jos landšaftą. Labai norėčiau dar kartą pa
buvoti tuose kraštuose...

Arnoldas Cveigas pasakoja apie 1917 — 
1918 metus, kai jis, reicho kareivis, dirbo 
Kaune, Vyriausiosios rytų fronto kariuo
menės vadovybės štabo spaudos skyriuje. 
Darbas šiame skyriuje trukdė atsidėti kū
rybai, bet karinė tarnyba suteikė daug me
džiagos jo romanams, kuriuos jis parašė 
vėliau. Arnoldas Cveigas mėgdavo klai
džioti Kauno apylinkėmis, Ąžuolyne prie 
Nemuno. Rašytojas gerai prisimena žavin
gas Nevėžio ir Nemuno pakrantes, kur pra
leisdavo laisvalaikį. Jau tada jis vokiškuo
se žurnaluose išspausdino keletą straips
nių apie Kauną ir lietuvius.

— 1918 metais Kaunas buvo jau didokas 
miestelis. — pasakoja rašytojas, — nors 
geležinkelio stotis dar buvo už miesto, o 
dabar Kaunas, tur būt, jau tapo didmies
čiu?

Aš papasakojau, kad geležinkelio stotis 
dabar jau beveik miesto centre, kad Vili
jampolė, kurių rašytojas romane „Mindau
gas II" vadino kaimeliu, dabar jau didelis 
miesto rajonas su naujais gyvenamųjų na
mų kvartalais.

— Greit keičiasi pasaulis. — pastebi ra
šytojas. — Nuvažiuočiau, veikiausiai neat- 
pažinčiau senų vietų.

1919 metais Vilniuje Arnoldas Cveigas 
buvo išrinktas į kareivių Tarybą, bet po 
Lapkričio revoliucijos tuojau pat išvažiavo 
į Vokietiją. Apsigyvenęs netoli Miuncheno, 
Stanbergo miestelyje, jis visą laiką pa
šventė kūrybiniam darbui.

Atsisveikindamas su Arnoldu Cveigu, 
įteikiau jam lietuvišką suvenyrą.

Arnoldas Cveigas man padovanojo 1964 
metais išleistą savo romaną su įdomiu ir 
prasmingu pavadinimu „Svajonės brangiai 
kainuoja“, savo ranka užrašydamas sun
kiai įskaitomus žodžius: „...su dėkingumu 
už sveikinimus iš Lietuvos! Berlynas, 1966. 
VI.22 Arnoldas Cveigas".

(Bus daugiau)

KREZO AUKSO LYDYKLA
Harvardo ir Komelio universitetų ar

cheologinė ekspedicija po vienuolika metų 
trukusių kasinėjimų Turkijos teritorijoje, 
ties garsiuoju senovės Lidijos imperijos 
miestu Sardis, atkasė pasakiškai turtingo 
karaliaus Krezo lydyklą. Čia VI a. pr. Kr. 
buvo lydomas ir apdirbamas jo auksas. 
Miestas Sardis buvo karaliaus Krezo val
domas, kol jį neužkariavo Persijos kara
lius Kiras.

Lydyklos vietoje archeologai rado aukso 
gabalus, tigelių, pūtimo vamzdžių ir kitų 
įrengimų fragmentus. Radinys yra netoli 
sraunios Paktoluso upės, apie kurią seno
vės rašytojai sako, kad joje buvo gausu 
auksą nešančio smėlio.

Numizmatų nuomone, karalius Krezas 
pirmasis senovėje paleido apyvarton gry
no aukso monetas. Tačiau Harvardo moks
lininkų paskelbti duomenys leidžia many
ti, kad Krezas sąmoningai menkino šiuos 
pirmuosius civilizuotame pasaulyje auksi
nius pinigus, nes kai kuriuose rastuose 
aukso gabaluose yra sidabro priemaišų.

Mokslininkai taip pat rado daugiau kaip 
300 molinių dubenų, kuriuose auksas buvo 
išvalomas nuo švino priemaišų, per pūti
mo vamzdžius koncentruojant juose aukš
tos temperatūros liepsną. Rastos taip pat 
krosnys, kuriose, manoma, iš aukso buvo 
išlydomas sidabras.
Ekspedicijai talkininkavo Turkijos moks

lininkai. Kasinėjimų vietoje, buvusiame 
senovės maldyklos kieme, buvo atkasti 
skulptūriniai reljefai. Vienas jų vaizduoja 
deivę Artemidę su stirna, o kitas — Kibe
lę, senovės lidiečių gamtos deivę. Spėja
ma, kad šios skulptūros yra IV arba V a. 
pr. Kr.

J. V. (iš Mokslo ir Gyvenimo)

NEDARBO PAŽANGA
Vakarų Vokietija bedarbių skaičių nuo 

1966 m. iš 700.000 sumažino iki 113.000.
Tai yra tik pusė procento visų dirban

čiųjų.

STALINO DUKTERS KNYGA
JAV gyvenanti Stalino duktė Svetlana 

parašė naują knygą — „Vienui vieneri me
tai“.

Knygoje ji ir vėl rašo apie savo tėvą, bet 
jau kaip apie teroro vykdytoją.

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 41(1084). 1969. X. 7

Europos lietuviu kronika NERIMAS VISTIEK GYVAS
AUKOS A.A. B.K. BALUČIO FONDUI
Londono Lietuvių Sporto ir Socialin 

Klubas aukojo fondui 25 svarus.

LONDONAS
„DAINAVOS" RUDENS BALIUS

Tradicinis Londono Liet. Moterų „Dai
navos" Sambūrio Rudens Balius įvyks spa
lio 11 d„ šeštadienį, Lietuvių Namuose, 2 
Ladbroke Gardens. W.11. Pradžia 7 v. v. 
Šokiai iki vidurnakčio. Gros puiki kapela, 
veiks turtingas bufetas.

Visi kviečiami atvykti linksmai praleisti 
vakaro ir pasigardžiuoti dainaviečių pa
ruoštais lietuviškais skanumynais.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto 
tel. PAR 2470.

DIDELIS KONCERTAS LONDONE
Londono LAS Skyriaus Valdyba Kariuo

menės šventės proga rengia lapkričio 22 d. 
(šeštadienį), 7.30 vai. vak„ Sporto ir Soc. 
Klubo salėje, 345A, Victoria Park Rd., E.9, 

K O N C ER T Ą.
Programų išpildys žinomosios solistės V. 

Gasperienė, V. Galbuogytė ir baletininkė 
J. Vainoriūtė.

Prieš kurį laiką toks koncertas buvo 
Manchesteryje ir praėjo su dideliu pasise
kimu ir susilaukė gražiausių atsiliepimų. 
Tad niekas nepraleiskite progos jo pasi
klausyti ir pasižiūrėti Londone.

Valdyba

KUN. DR. K. A. MATULAIČIUI, MIC, 
75 METAI

Spalio 19 d. kun. dr. K. A. Matulaičiui 
sueina 75 metai amžiaus.

Spalio 19 d. ta intencija bus iškilmingos 
pamaldos Lietuvių bažnyčioje Londone.

Lapkričio 15 d., šeštadienį, Londono lie
tuviškoji parapija, susitarusi su Šv. Onos 
Moterų Draugija, rengia kun. dr. K. M. 
Matulaičiui pagerbti jo sukakties proga 
vakarienę, kuri bus Londono Lietuvių 
Sporto ir Socialinio klubo salėje (345A, 
Victoria Park Rd., London, E.9).

Numatantieji dalyvauti toje vakarienė
je, prašomi užsirašyti Lietuvių klebonijo
je, pas S. Kasparą, Ig. Dailidę, Baltic Sto
res — Z. Juro krautuvėje ar pas Šv. Onos 
Draugijos Valdybos nares.

Mokestis: 1 svaras. Sumokėti užsirašant.
Parapijos Komitetas

Moterų šv. Onos Draugijos Valdyba

PARAPIJOS RUDENS BALIUS - ŠOKIAI
Jie įvyksta spalio 18 d. York Hali, šo

kiams grieš dvi kapelos — viena suaugu
siems. kita jaunimui populiariąją muziką.

Bilietai jau dabar platinami, ir jų gali
ma gauti klebonijoje, pas komiteto narius, 
Baltic Stores (Z. Juras), Sporto ir Sociali
nio klubo sekretorių S. Starolį.

LIETUVIŠKA MOKYKLA LONDONE
Rugsėjo 27 d. prasidėjo lietuviškos pa

mokos su dainomis bei šokiais Sporto ir 
Socialinio klubo patalpose (345A Victoria 
Park Rd.. E. 2, tel. 985-4125). Dabar pamo
kos prasideda kiekvienų šeštadienį 3 vai.

Visi lietuviai tėvai kviečiami savo vai
kus leisti į šias pamokas.

NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA
Paulius ir Birutė K. Dobrovolskiai 

(Dobbs) šiomis dienomis sugrįžo į Londo
ną iš Ispanijos po savo vestuvinės išvykos.

Gražioje ir iškilmingoje nuotaikoje jų 
jungtuvės įvyko rugsėjo 6 d. Londono lie
tuvių bažnyčioje, šv. Mišias atnašavo ir 
santuoką palaimino kun. K. A. Matulaitis, 
MIC. Londono lietuvių artima pažintis su 
jaunojo bei jaunosios tėvais sutraukė be
veik pilną bažnyčią žmonių.

Priėmimo vaišės įvyko jaunosios tėve
lio majoro Jono Liūdžiaus namuose. Tyra
me sodo ore linksmai vaišinosi svečiai. 
Jaukią nuotaiką kėlė lietuviškos dainos, 
kurioms akordionu vadovavo kun. M. Bur
ba, SDB. Malonu ypač tai, kad šie jauni 
bei energingi Anglijos jau trečiosios kar
tos lietuviai dar gana gerai kalba lietuviš
kai.

Paulius ir Eirutė, pasiruošę savo verslo 
specialybei, imasi vesti vienus užeigos na
mus, kuriuos jiems pavedė Pauliaus tėvai 
— Vincas ir Elena Dobrovolskiai.

COVENTRY
„GRAŽINOS“ POBŪVIS

Spalio 25 d., šeštadienį, Coventrio mote
rų draugija „Gražina“ ruošia savo metinį 
pobūvį, kuris įvyks lenkų atsargos karių 
klubo salėje, Whitefriars Lane, Coventry.

Programoje: Lietuvių skautų tautinių šo
kių grupė iš Nottinghamo, vadovauja Ele
na Damaševičiūtė, akomponuoja Petras 
Viržintas, ir L. švalkaus vieno veiksmo ko
medija „Metai muša", paruošta vietinių 
vaidybos mėgėjų.

Meninės dalies pradžia 7 vai. (punktua
liai).

Po to šokiai. Gros E. Dragūno orkestras 
iki 1 vai. nakties. Svečiai bus pavaišinti 
rengėjų pagamintais užkandžiais.

Salė atidaroma svečiams 6 vai. vak.

MANCHESTERIS
MEDŽIAGA KLUBO ISTORIJAI

Manchesterio Lietuvių Kultūrinis Rate
lis jau kuris laikas leidžia „Šiaurinės Ang
lijos Lietuvių Biuletenį“, kurio dabar iš
ėjo Nr. 7, kaip tik skirtas paminėti Man
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo dvide
šimtmečio sukakčiai.

Jame spausdinami D. Dainučio įvadinis 
straipsnis. A. Kublinsko apie lietuvių kū
rimąsi Manchesteryje, eilėraštis. Klubo pa
stato ir vadovybės fotografijos ir A. Kub
linsko paruošta įdomi plati istorinė Klubo 
veiklos apžvalga.

Šį biuletenio numerį yra redagavę S. 
Lauruvėnas ir A. Šliauteris, leidimu rūpi
nosi L. Pūras ir A. Kublinskas, darbu pri
sidėjo Ed. Sabaliauskas, viršelį papuošė F. 
Ramonis.

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

Spalio 11 d„ šeštadienį, 6 vai., Ukrainie
čių Klube (80 Molesworth St.) šaukiamas 
DBLS Rochdalės Sk. narių susirinkimas, 

kuriame bus aptariami pavergtųjų tautų 
savaitės ir kiti reikalai.

Skyriaus narius ir prijaučiančius prašo
me dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

BIRMINGHAMAS
LIETUVIŠKAS FILMAS

Spalio 12 d„ po 11 valandos lietuviškų 
pamaldų, 21 Park Rd., Moseley, Birming
ham 13, Liet. Jaunimo Židinys iš Notting
hamo ten pat parodys apie Lietuvos gy
vastingumą liet, filmą, kuris patraukia vi
sokio amžiaus žiūrovą.

Atsilankykime!

LEIQH
MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Leigh ir apylinkių moterų skyriaus val
dyba šaukia savo susirinkimą spalio 11 d. 
Railway Hotel, East Bond Street, Leigh. 
Pradžia 7 vai. vak.

Visos apylinkių lietuvės moterys prašo
mos susirinkime ko gausiau dalyvauti.

Moterų Skyriaus Draugijos Valdyba

KETTERINQAS
A. A. ONA ČERNIAUSKIENĖ

Negailestingoji mirtis rugsėjo 21 d. iš
plėšė brangią tautietę — a. a. Oną Čer
niauskienę, 74 m. amžiaus. Mirė širdim, ei
dama iš bažnyčios.

Rugsėjo 26 d. palaidota Ketteringo mies
to kapinėse. Gedulingas pamaldas atlaikė 
ir į kapines palydėjo kun. S. Matulis. Pa
lydėti susirinko nemažas būrelis Ketterin
go lietuvių, Corbio ir Nottinghamo.

Velionė gyveno pas savo dukrą ir žentą 
Kirkelionius. Jos vyras buvo miręs dar 
Lietuvoj.

Tegul lengva bus jai ši svetima žemelė!
J. Liobė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ECCLES — spalio 12 d., 12.15 vai.
BIRMINGHAM — spalio 12 d., 11 vai., 21, 

Park Rd., Moseley, Birmingham 13.
NOTTINGHAM — spalio 12 d., 11.15 vai., 

Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAM — spalio 19 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
DERBY — spalio 19 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
COVENTRY — spalio 26 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's. Po pamaldų bus a.a. Bičkaus 
antkapio šventinimas Leamington Spa.

NOTTINGHAM — spalio 26 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

VERTOS DĖMESIO KNYGOS
B. Armonas —

Leave your Tears in Moscow — 35 šil.
Owen J. C. Norem —

Timeless Lithuania — 35 šil.
J. Dauzvardis —

Popular Lithuanian Recipes — 22 šil.
S. Rūkienė —

Vergijos kryžkeliuose — 43 šil. G p. 
J. Hermanavičius —

Raudonųjų stovyklose — 30 šil.
GINTARAS, PLOKŠTELĖS.
Rašyti:
Dainora, 14 Priory Rd., Kew - Surrey.

PADĖKA
Šv. Onos Moterų Draugija dėkoja M. ir 

J. Paruliams. A. Čepaitienei, A. Kriaučiū
nienei, A. Guogienei, Sporto ir Sociali
niam Klubui ir A. Bujauskui už aukas ir 
dovanas Rudens Baliui ir loterijai.

Didelis ačiū narėms ir svečiams už gau
sų atsilankymą.

DERBY
BUVUSIEJI IR BCSIMIE.il 

PARENGIMAI
Rugsėjo 21 d. čia įvyko Derbio lietuvių 

katalikų parapijos susirinkimas, į kurį at
silankė kun. S. Matulis ir didokas skaičius 
parapijiečių. Kadangi mūsų kolonijos pa
rapija jau kuris laikas buvo be nuolatinės 
„valdžios“, todėl laikinoji parapijos valdy
ba. susitarusi su kun. S. Matuliu, nuspren
dė tokį susirinkimą sušaukti ir išrinkti 
valdomuosius parapijos organus. Tą dieną, 
tuojau po pamaldų, vietos seselių mokyk
los salėje tas susirinkimas ir įvyko. Jį ati
darė laikinai iki šiol maršalkos pareigas 
ėjęs J. Levinskas, sekretoriauti pasikvies
damas J. Maslauską.

Po diskusijų ir pasisakymų valdybon iš
rinkti J. Maslauskas. P. Makūnas, S. Sara- 
pinienė ir M. Raulinaitienė, revizijos komi- 
sijon J. Levinskas, dr. J. Mockus ir A. Ti- 
revičius. Kun. S. Matulio pasiūlymu para
pijos valdyba pasivadino parapijos taryba.

Rugsėjo 27 d. DBLS Derbio skyrius su
ruošė ekskursiją į Manchesterio Lietuvių 
Socialinio Klubo 20 metų sukaktuvinį va
karą.

Spalio- 18 d. „Grand Stand“ viešbučio sa
lėje, Nottingham Rd., Derby, 7 vai. vaka
ro. vietos latvių organizacija rengia šei
myninį vakarą. į kurį maloniai kviečia vi
sus vietos bei apylinkės lietuvius ir sve
čius gausiai atsilankyti. Kaip jau žinoma, 
latviai visuomet įvairius parengimus su
ruošia gražiai, jaukiai ir tvarkingai, todėl 
lietuviai prašomi irgi dalyvauti.

Lapkričio 1 d. Skyrius ruošia ekskursiją 
į jaunimo suvažiavimą ir kariuomenės 
šventės minėjimą Bradforde. Tikimasi, 
kad susidarys gerokas skaičius norinčių 
važiuoti, ir tas bus pirmasis mūsų Sky
riaus apsilankymas tolimame Bįradforde, 
o man — atpažinti senus pažįstamus bei 
draugus, kuriuos pažinojau prieš 20 metų.

Lapkričio 29 d. mūsų Skyrius rengia 
kuklų kariuomenės šventės minėjimą, ku
riame. be kita ko, bus rodomas filmas iš 
20-sios lietuvių skautų stovyklos Sodybo
je.

Šiuo metu Skyrius jau pradeda paruo
šiamuosius darbus iškilmingai atšvęsti Va
sario 16. Tariamasi su įvairiomis meninė
mis grupėmis, ir ta šventė čia bus didesnio 
masto su stipriomis meninėmis pajėgomis 
ir t. t. Todėl jau iš anksto primename apy
linkės kolonijoms, kad tuo laiku neruoštų 
jokių minėjimų, o atvyktų į Derbį. Minėji
mas numatytas 1970 m. vasario 21 d. Vė
liau duosime smulkesnių informacijų.

J. Levinskas

VOKIETIJOS
MOKYT. A. KRIVICKAS — PUSAMŽIS

Rugsėjo 3 d. į pusamžių gretas įsirikia
vo Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje dailės 
mokyt. Alfonsas Krivickas.

Sukaktininkas gimė, augo ir mokslus ėjo 
Kaune. 1943 m. baigė Kauno Taikomosios 
dailės institute prof. Galdiko vadovauja
mą grafikos studiją ir tų pat metų rudenį 
dalyvavo Kauno dailininkų parodoje. 1944 
m. suruošė individualią parodą Kultūros 
muziejuje. 1949-1950 m. prof. V. K. Jonyno 
vadovaujamoje Ecole des Arts et Metier 
Freiburge vedė grafikos studiją. 1950 m. 
suruošė savo darbų parodas Freiburge. 
Konstance, Heidelberge ir Manheime. 1951 
m. savo kūrybą parodė Heilbronne ir Stut- 
tgarte. 1957 m. dalyvavo bendroje vokiečių 
dailininkų parodoje Heidelberge. Vokieti
jos Lietuvių bendruomenės remiamas, 
1968 m. suruošė kūrinių parodą Ludwigs- 
hafene. Nuo 1953 m. iki šiol mokytojauja 
Vasario 16 gimnazijoje. 12 jo mokinių pa
sirinko dailės studijas ir darbą.

Mokyt. A. Krivickas uoliai dalyvauja 
kultūriniame darbe ir savo sugebėjimais 
noriai patarnauja Vasario 16 gimnazijai ir 
Vokietijos Lietuvių bendruomenei, ruo
šiant įvairius minėjimus ir kitokius ren
ginius. (VKV Inf.)

LEBENSTEDTO LIETUVIAI
Paminėjo jie Tautos šventę pamaldomis 

ir gražiu pobūviu rugsėjo 13 d. šv. Juoza
po parapijos salėje. Visą technišką darbą 
atliko pati pirmininkė Izabelė Olišauskie- 
nė su keliomis savo draugėmis. Susirinki
mą atidarė Valius Merkevičius, pasveiki
nęs susirinkusius ir padėkojęs už parody
tą solidarumą. Pakvietė tarti žodį kun. V. 
Šarką. Prelegentas nurodė, kad ši šventė 
yra Lietuvos nepriklausomybės šventės tą
sa. Rudenį, kai gražus oras, atlikus sun
kius ūkio darbus, prasminga padėkoti Die
vui už visas malones ir pasidžiaugti lai
mėjimais visose srityse. Lietuviai savo is
torijoje turėjo didelių laimėjimų, yra taip 
pat patyrę daug žalos, skriaudų bei di
džiausių nuostolių. Lietuvis visada buvo 
stiprus daug pakelti, iškentėti ir galutinai 
atsiekti tai. ko jis norėjo ir nori. Kada pre
legentui buvo iškeltas klausimas, ar reikė
jo Lietuvos partizanams kovoti prieš tokį 
milžiną, prieš kurį suklupo visa vokiečių 
tauta ir kitos gausesnės tautos, jam buvo 
atsakyta, kad kiekvienas individas, kiek
viena šeima, kiekviena tauta yra įpareigo
ta gintis. Dėl gynybos metodų galima gin
čytis, bet ne dėl paties reikalo. Sunku vis
ką pramatyti, sunku susigaudyti tokiuose

Rusai, okupavę Čekoslovakiją, bando vi
sais būdais ir su nieku nesiskaitydami ten 
įsitvirtinti. Svarbiausia, — jie norėjo ir da
bar nori pasauliui parodyti, kad čia yra 
rusų ir čekų vidaus reikalas ir niekam jis 
neturėtų rūpėti. Jie verste vertė Čekoslo
vakijos vadus įrodinėti, kad rusai čia nie
ko nekalti, kad jie tik išgelbėjo kraštą nuo 
vakarų imperializmo. Kitaip tariant, rusai 
nori, kad čekai net imtų dėkoti už okupa
ciją.

Naujasis komunistų partijos sekretorius 
Husakas taip jau ir padarė, o kiti tyli ir 
nieko nesako. O Dubčekas griežtai laikosi 
savo ankstyvesnės nuomonės ir yra neper
kalbamas. Žinoma, jei jis nebūtų toks po
puliarus čekų visuomenėje, tai būtų seniai 
sulikviduotas.

Tačiau rusai puikiai žino, kad visų oku
puotų kraštų gyventojai jų nekenčia ir, 
progai pasitaikius, gali bandyti ta okupa
cija atsikratyti arba bent parodyti antiru
siškas nuotaikas. Jie jautė, kad Čekoslo
vakijos gyventojai bandys net ir okupaci
jos metines švęsti ir parodyti pasauliui sa
vo neapykantą. Dėl to rusai ten jau iš anks
to ruošėsi.

Pirmiausia — pagal jų įsakymus kai ku
rie nepaklusnūs ir Maskvai nepatikimi 
valstybės ir partijos vadovai buvo pakeisti 
ištikimesniais ir paklusnesniais. Maskvos 
pageidavimu kai kurie vadovai, o su jais 
kartu ir prezidentas Svoboda išvyko neva 
atostogų į sovietinį kurortą, kur juos nuo
latos lankė ir švietė Kremliaus atstovai.

Tuo tarpu pačioje Čekoslovakijoje įtem
pimas prieš okupacijos metines augo. Če- 
koslovakai puikiai žino, kad negali būti jo
kio sukilimo ar didesnio maišto, kad jie 
nei geruoju, nei piktuoju neišprašys rusų 
iš savo tėvų žemės. Bet koks didesnis su
judimas pasibaigtų tik bereikalingu krau
jo priliejimu.

Tai jie pradėjo tylią demonstraciją, prie 
kurios, atrodo, rusai ir negalėtų prisika
binti. Prieš kelias savaites Brno mieste vy
ko tarptautinės moterų dviratininkių rung
tynės. Šias rungtynes stebėjo apie 10.060 
žmonių. Čia nė vienas valio nenuaidėjo, nė 
vienas delnų pliaukštelėjimas nepasigirdo, 
kai rusė Raisa Obudovskaja, 1968 metų 
čempionė, apgynė čia savo titulą ir 2 se
kundėm pralenkė konkurentę Tamarą 
Gravkušiną. O šia proga prisiminkime, ko
kias demonstracijas jie surengė savo spor-

LIETUVIUOSE
sūkuriuose, kai net geri draugai apleidžia, 
bet kiekviena kova, kad ir nuostolinga, at
neša karti) kartoms gražių pasiaukojimo 
pavyzdžių ir įgalioja siekti laisvės, teisin
gumo, gėrio, grožio, gerovės ir laimės vi
siems! Šiandien Lietuva nereikalauja 
kraujo aukos, bet kiekvienas lietuvis jai 
brangus ir jo asmeniška auka dvasinės, 
materialinės, politinės, kultūrinės, sporti
nės, meninės, mokslinės srities turi milži
niškos reikšmės.

TAUTOS ŠVENTĖ HAMBURGE

Susirinko gausus lietuvių būrys gražų 
rugsėjo 6 d. vakare prie Šv. Teresės bažny
čios. Buvo atlaikytos iškilmingos pamal
dos už Lietuvą ir mūsų tautą. Šv. Mišias 
atnašavo lietuvis kapucinas iš Muensterio 
Tėvas dr. Konstantinas Gulbinas. OFM 
Cap. Jis pasakė ir šventišką pamokslą, ku
riame ragino tautiečius savo šventės proga 
padaryti žygių, kad lietuviai tinkamiau 
pristatytų savo pageidavimus ir prašymus 
ne tik įvairių organizacijų, valstybių atsto
vams, bet ir Viešpačiui Dievui, kuris tiks
liai tvarko viso pasaulio reikalus. Šv. Mi
šių tekstas buvo kalbamas lietuviškai, ir 
skambėjo mūsų giesmės.

Po pamaldų tautiečiai susirinko parapi
jos salėje. Akademiją atidarė pirmininko 
J. Valaičio įgaliotas Leonas Narkus. Pag
rindinę kalbą pasakė svečias iš Vestfalijos 
Tėvas dr. Konstantinas Gulbinas. Jis iškė
lė reikalą visada kreipti dėmesį į savo tau
tos žmones, nuo kurių visada priklauso 
Tautos Gyvata. Pavyzdžiu nurodė į nepa
prastą reikšmę Lietuvos atgimimui Mari
jos Pečkauskaitės-Šatrijos Raganos veiklą, 
kaip pedagogės ir ano meto rašytojos. Ji 
rašė mūsų liaudžiai, stengėsi ją šviesti, in
formuoti. stiprinti jos tikėjimą šviesesne 
ateitimi. Jis pažymėjo, kad dabartinėje 
Lietuvoje šios rašytojos raštų tik maža da
lelė ir kukliu tiražu yra pasirodžiusi. Tuo 
reikalu jis yra rašęs į Lietuvą ir gyvu žo
džiu kalbėjęs per Vatikano radiją. Prele
gentas yra parašęs mokslinį darbą apie 
Mariją Pečkauskaitę. kaip lietuvę pedago
gę, ir už tai Muensterio universitete gavo 
filosofijos mokslų daktaro laipsnį.

Ričardas Baliulis paskaitė „Anykščių ši
lelio“ ištrauką.

Meninę dalį atliko dainuojanti lietuvių 
dvynukų pora — Astra šaltytė-Fabianie- 
nė su Alfredu Šalčiu. Pritariant gitarai, jie 
padainavo 8 lietuvių liaudies dainas ir vie
ną vokišką lopšinę. Toliau programą tęsė 
mūsų populiarioji dainininkė Izabelė Šre- 
derienė, lydima akompaniatorės Silvijos 

tininkams, kurie laimėjo ledo rutulio rung
tynes prieš rusus.

Tačiau buvo ir rimtų susikirtimų. Alba
nijos radijas jau kiek ankščiau pranešė, 
kad Sokolove, Vakarinėje Bohemijoje, ru
sų kariuomenės dalinys susiginčijo su čekų 
kariuomenės daliniu. Žodis po žodžio, ir 
rusai nušovė viefią čekų karininką ir pen
kis kareivius, {pykę čekoslovakai nušovė 
30 rusų.

Per kelias dienas prieš okupacijos meti
nes netoli Karlovy Vary (anksčiau ta vieta 
vadinosi Karlsbadenu) įvyko ir vėl susi
kirtimas tarp rusų ir čekoslovakų karių. 
Rusas karininkas davė įsakymą čekoslova
kų karininkui. Čekoslovakas atsisakė įsa
kymą vykdyti ir pasakė, kad jis vykdo tik 
savo vyresniųjų karininkų įsakymus. Ru
sas nieko nelaukęs išsiėmė revolverį ir če
koslovakų karininką čia pat nušovė. Atsi
lygindami už savo vadą, čekoslovakai nu
šovė tą rusą karininką ir keletą kareivių.

Okupacijos metinių išvakarėse čekoslo
vakų jaunimas rinkosi didesnių miestų 
aikštėse būreliais su gėlėmis ir puošė savo 
tautos didvyrių paminklus, o J. Palacho 
kapas degte degė žvakutėmis ir skendo gė
lėse.

Žinoma, pirmiausia nepatiko tai rusams, 
po to ir pačių čekoslovakų enkavedistams. 
Jie bandė minią skirstyti, bet kai išskirsty- 
davo vienoje vietoje, tuojau būdavo susi
grupuojama kitoje. Tada atsiunčiami ka
riuomenės daliniai su tankais, pradėta mė
tyti užtaisai su ašarinėmis dujomis, mušti 
lazdomis ir lieti vandeniu. O pasislėpę mi
licijos agentai susirinkusius filmavo, kad 
vėliau galėtų juos apkaltinti riaušių kėli
mu ar kitais nusikaltimais. Mes visi žino
me, kad tiek rusų, tiek kitų komunistinių 
valstybių enkavedistai moka savo aukoms 
surasti nusikaltimus, šiuo metu jau suim
ta, nuteista ar laukia teismo apie 2500 žmo
nių. Buvo suimtų ir britų, kurie tuo metu 
ten atostogavo. Grįžę dabar namo, jie su 
pasibaisėjimu pasakoja, kaip žiauriai te
nykštė milicija elgiasi su suimtaisiais.

Rusai nenori prisipažinti, kad visos ne
gerovės ten prasidėjo su Čekoslovakijos 
okupacija. Po metinių jie apkaltino vaka
rus už tenykščius neramumus ir antirusiš
kas demonstracijas. Daugiausia priekaištų 
teko amerikiečiams, anglams ir vakarų vo
kiečiams, nes jie siuntę savo agentus de
monstracijų organizuoti ir neramumų ke/- 
ti. O Čekoslovakijos . komunistų partijos 
sekretorius Husakas gavo patį aukščiau
sią rusų žymenį — Lenino ordiną. Mat, jis 
labai gerai tramdė savo krašto visuomenę 
šios gėdingos sukakties proga.

G. I. Rimutis

Lemke'nės. Atitinkamus komentarus pri
dėjo programos vedėjas Leonas Norkus. 
Užbaigiamąjį žodį tarė kun. V. Šarka, pa
skatindamas toliau tęsti lietuvišką kultū
rinę veiklą tremtyje.

Susikaupimu pagerbti mirusieji ir žuvu
sieji, dirbę Lietuvai. Minėjimas baigtas 
Tautos Himnu. Paskiau buvo vaišės, plokš
telių muzika. Vaišes parengė vienuolės, o 
išlaidas padengė kapelionas.

KONCERTAS HAMBURGO PUBLIKAI

Izabelė šeferytė-šrederienė su vyru Her
bertu šrederiu dainavo Hamburgo miesto 
publikai rugsėjo 14 d. Stadtparke.

MINĖJIMAS MIESAU

Viena paskiausiai atsisteigusių Vokieti
jos Lietuvių bendruomenės apylinkių — 
Miesau — antrąją mūsų tautos šventę pa
minėjo rugsėjo 7 d. Narių kartu su svečiais 
susirinkimas įvyko Sauterio svetainėje. 
Atsistojimu bei susikaupimu pagerbtas 
prieš porą mėnesių miręs šios apylinkės 
narys K. Gulaitis. Sugrotas himnas ir mal
da už tėvynę. Po pirmininko dr. J. Gurkle- 
vičiaus kalbos pasivaišinta, pasiklausyta 
lietuviškų dainų ir muzikos. Į apylinkę 
įstojo naujas narys J. Prusevičius.

LIETUVIŲ KULTŪROS DIENOS

Vokietijos Lietuvių bendruomenės atsto
vybė Nordrhein-Westfalijos kraštui ruošia 
tautos šventės minėjimą — lietuvių kultū
ros dienas. Renginys įvyks lapkričio 22 d. 
Duesseldorfe — Wersten. Numatyta plati 
programa.
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Printed and Published in Gt. Britain by 
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Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga 
ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.

Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 
savo nuožiūra.

Prenumeratos kaina: metams 50 šil., do
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