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Mes ir imperija
1968 m. Vilniuje išleistos propagandinės 

brošiūros apie Lietuvą (berods, taikytos 
Londone įvykusiai Sovietų Sąjungos pra
monės parodai) ne tik paviršius, bet ir turi
nys „nulakuotas" dailiau, nei būdavo anks
tyvesnėse tokiose brošiūrose.

Išviršinis nulakavimas atliktas „K. Po
žėlos“ (buv. Spindulio) spaustuvės naujo
mis, iš Vokietijos įsigytomis mašinomis. 
Spalvinės iliustracijos jau maždaug kaip ir 
gerojo vakarietiško lygio, jei nepaisytum 
beveik visur iš kito šono perdaug įspausto 
teksto, nuotraukose beveik pačiupinėti be
sisiūlančio.

Labiau dėmesį atkreipia turinio „nula
kavimas“. Nepaisant skubios pastabos pir
majame sakinyje, kad Lietuva esanti viena 
iš penkiolikos SSSR sąjunginių respublikų, 
ir nepaisant „keturių raidžių“ (LTSR), ky
šančių iš šiaip jau beveik uniformiškos 
„respublikinės“ emblemos, Lietuva visur, 
kaip tekste, taip ir viršelyje, vadinama sa
vo vardu, tai yra, angliškoje brošiūros ver
sijoje visur rašoma Lithuania, o ne „Soviet 
Lithuania" ir ne „Lithuanian SSR“. Ir vi
sos brošiūros turinys parašytas taip, lyg 
tai būtų tyčia rūpestingai stengtasi ko ma
žiausiai užsiminti apie Lietuvos priklauso
mybę sovietinei imperijai. Jei ir minima 
„the years of Soviet power“ (atseit, „tary
binės valdžios laikai“), tai tie paminėjimai 
dažniausiai suredaguoti taip, kad susidary
tų įspūdis, lyg čia kalbama apie savą, pa
čios Lietuvos „tarybinę“ valdžią... Vis pa
brėžiama „Mes“: „Mes gaminam radijo ir 
televizijos imtuvus“, „Mes gaminam šaldy
tuvus ir dulkių siurblius“, „Mes statom 
žvejybos laivus“ ir panašiai, žodžiu, pasa
kojama taip, kad su sovietine santvarka 
nesusipažinęs skaitytojas nė neįtartų, kad 
visi tie dalykai gaminami imperijai pri
klausančiose ir imperijos įstaigų valdomo
se įmonėse bei gamyklose, pagal imperijos 
įstaigų nustatytus planus ir užsakymus ir 
kad vartojimui ar eksportui tuos gaminius 
paskirsto irgi ne kokie nors „Mes“, o impe
rijos įstaigos.

Entuziastingai rašoma, kad „sukurtas 
didžiulis 300 laivų Lietuvos žvejybos lai
vynas... Mūsų žvejai dabar parveža žuvies

Septynios DIENOS
Panaikinta mirties bausmė

Britanijos parlamentas panaikino mir
ties bausmę. Lordų rūmai pritarė tam nu
tarimui.

Britanijoje mirties bausmės vykdymo 
įstatymas buvo sulaikytas penkeriems me
tams.

Keičiamasi sutarties projektais
Specialus pasiuntinys yra įteikęs Vaka

rų Vokietijos prez. Heinemannui Rytų Vo
kietijos komunistų vado Ulbrichto laišką 
su pasiūlymu tartis dėl santykių.

Specialus Vakarų Vokietijos prez. Hei- 
nemanno pasiuntinys atvežė Ulbrichtui at
sakymą su kitos pusės sąlygomis.

Rytų Vokietijos palankumas Vakarų Vo
kietijai sutinka su Maskvos požiūriu ir 
nauju politiniu posūkiu.

Priešiškos pajėgos
Prez. Tito įspėjo jugoslavus nepradėti 

galvoti, kad nebėra jau priešiškų jėgų, ku
rios nori pavergti Jugoslaviją. Dėl to reikią 
stiprinti karines pajėgas.

Vakaruose neabejojama dėl to, kad tos 
„priešiškos pajėgos“ reiškia Sov. Sąjungą 
ir kad Maskvoje kažkas atsitiko, kas gąsdi
na Jugoslaviją.
Laukiama laiško iš Varšuvos

Vakarų Vokietijos vyriausybė tikisi greit 
susilaukti Lenkijos vyriausybės laiško, siū
lančio pradėti tartis.

Lenkijai ypač rūpi išspręsti sienų klau
simą. Spėjama, kad jai sunkiau būtų susi
tarti, jei Sovietų Sąjunga už ją ir už kitus 
kraštus sutartų.
Sužeistas prezidentas

Išėjęs iš savo partijos kongreso, buvo 
peršautas Ugandos (Afrikoje) prez. Obotė.

Spėjama, kad tai bus padaręs užpuoli
kas, kuris priklauso kitai negu prezidentas 
genčiai.

NAUJI VYSPUPAI LIETUVOJE
Vilniaus „Tiesa“ gruodžio 24 d. rašo, kad 

Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vys
kupijos apaštališkasis administratorius 
vyskupas daktaras Juozapas Matulaitis - 
Labukas Kauno arkikatedroje bazilikoje 
konsekravo vyskupais Vilniaus švč. Mari
jos Nekalto Prasidėjimo parapijos vikarą 
auditorių Liudviką Povilonį ir bažnytinių 
teisių daktarą Romualdą Krikščiūną. 

100 kartų daugiau kaip prieš karą“, nors 
Klaipėdoj gi visi mato, kad nėra jokio Lie
tuvos laivyno, o yra tik Klaipėdoje įsteigtas 
Rusijos laivynas ir kad žuvies jis gal ir tik
rai šimtą kartų daugiau sužvejoja, nei tik
ri Lietuvos žvejai sužvejodavo prieš karą, 
bet taip pat visi žino, kad Lietuvoje gy
ventojai žuvies dabar gauna mažiau, kaip 
prieš karą. Atseit, to tariamojo „Lietuvos“ 
laivyno sužvejotos žuvies nė šimtadalio 
Lietuvos gyventojams nusipirkti netenka. 
Silkė prieš visus karus Lietuvoje buvo die
ną naktį gaunamas ir, palyginti, pigus 
maistas. Dabar, kai vadinamasis „mūsų“ 
laivynas žvejoja silkes kitapus Atlanto, tai 
silkė Lietuvoje jau toli gražu ne kada užsi
manei gaunama ir toli gražu nebe pigi.

Tariamojo savarankiškumo laku propa
gandinę brošiūrą jos leidėjai pablizgino, 
tur būt, todėl, kad vietinei biurokratijai 
Lietuvoje maloniau prieš užsieniečius ro
dytis, tartum jie Lietuvoje šeimininkai, o 
ne tarnai. Maskviniai viršininkai anks
čiau mėgdavo, kad Lietuvos priklausomy
bė visoj propagandinėj informacijoj būtų 
aiškiai pabrėžta. Dabar jau leido vieti
niams biurokratams pavaidinti beveik sa
varankiškus Lietuvos tvarkytojus. Matyt, 
Maskvoj pagalvojo, kad ir jiems taip pato
giau: matykit, atseit, argi mes imperialis
tai, argi mes kolonistai, argi lietuviai ne 
patys sau šeimininkai? Tačiau šis Lietuvos 
priklausomybės rusams nutylėjimas ir už- 
lakavimas ir yra beveik viskas, kuo reiš
kiasi svetimosios valdžios lyg ir nuolaidu
mas. Toliau knygelėje peršama eilė tokių 
informacijų, kurias turėjo parašyti arba 
patys rusai, arba, jei lietuviai, tai vėl — 
arba kraštutiniai pataikūnai rusams, arba 
jokios savo valios neturį ir tik įsakymus 
vykdą valdiniai. Pavyzdžiui, pažymima, 
kad Lietuvoje lietuviškai kalba 80 nuošim
čių gyventojų. Ir čia pat pridedamas pasi
aiškinimas: girdi, Lietuvoje, ypač rytinėj 
jos daly, šalia lietuvių nuo amžių gyvenę 
taip pat ir lenkai, gudai ir rusai. Tai sta
čiai begėdiškas pasiaiškinimas, kadangi 
kas-ne-kas, o rusai dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje niekad negyveno „nuo amžių“, 
o jų tik šiek tiek atsirado caro laikais po

Laivai sujudino
Iš šerburgo uosto Prancūzijoje išplaukė 

prancūzų Izraeliui pastatyti 5 kanoneriniai 
laivai ir pasuko į Izraelį, ir dėl to kilo 
triukšmas.

Prancūzija, norėdama palaikyti gerus 
santykius su arabų kraštais, po 1967 m. 
Izraelio - arabų kraštų karo uždraudė tiek
ti Izraeliui karinius dalykus, net ir tuos, 
už kuriuos iš anksto buvo pinigai paimti. 
Tvirtinama, kad ir laivai išplaukę po nor
vegų vėliava. Dabar visi aiškinasi, kas kal
tas, kad buvo apsilenkta su draudimais.

Vienybė nebuvo surasta
Arabų kraštų vadai vėl buvo susirinkę į 

viršūnių konferenciją tartis dėl kovos su 
Izraeliu pagriežtinimo.

Bet, nesurasdami bendros kalbos, kai 
kurių kraštų vadai nesulaukė net konfe
rencijos pabaigos.

Tarsis, bet sąlygos atmetamos
Rytų Vokietijos partinis dienraštis „Neu- 

es Deutschland“ iškėlė reikalavimą, kad 
Vakarų Vokietija, norėdama tartis su Ry
tų Vokietija, turėtų atsisakyti savo sutar
čių su Vakarais.

V. Vokietija vis tiek ryžtasi tartis, bet 
tokius pasiūlymus atmeta.

Japonijoje laimėjo Šato
Japonijoje parlamento rinkimus laimėjo 

ligi šiol valdžiusi konservatyvi liberalinių 
demokratų partija, vadovaujama min. pir
mininko Šato.

Jos politika — bendradarbiauti su JAV 
ir laikytis neutralumo pasaulio reikaluose.

Bombos viceprezidentui
Maniloje, Filipinų sostinėje, sprogo trys 

bombos, viena jų prie JAV viceprezidento 
Agnew automobilio.

Viceprezidentas lanko Azijos kraštus.

Teisininkai už Ilessą
Trys žymūs amerikiečių teisininkai iš

kėlė reikalavimą, kad būtų paleistas kaip 
karo nusikaltėlis Spandau kalėjime ligi 
šiol laikytasis ir dabar į ligoninę gydyti 
perkeltasis Rudolfas Hessas, nes toks ilgas 
jo kalinimas nesiderinąs nei su teisine 
praktika, nei su žmoniškumu.
Pirmą kartą po 28 m. Hessą aplankė žmo

na ir sūnus. Ligi šiol jis nenorėjo jų maty
ti kalėjimo sąlygose. 

sukilimo atsiųstų kolonistų, bet didžiuma 
dabar Lietuvoje esančių rusų čia gyvena 
ne ilgiau kaip 20, gal šiek tiek iki 25 metų. 
Ir rusai šiandien tarp nelietuviškai Lietu
voje kalbančiųjų yra ne paskutinėj, o pir
moj vietoj kaip savo skaičium, taip ir val
dančiųjų padėtimi. Jie braunasi į Lietuvą, 
kaip įmanydami, bet kitų kraštų žmones 
informuodami gėdinasi tą pasisakyti, o pa
taikūnai propagandininkai bando įtikinti 
žmones, kad rusų Lietuvoje, jei šiek tiek ir 
yra, tai tik kampeliuose prisiglaudę ir be
veik nematomi...

Prievartiškai arba pataikūniškai papa
sakota ir Lietuvos istorija. Lietuvos vals
tybė, žinoma, ne nauja, apie 1236-1240 m. 
įsikūrusi, kunigaikščio Mindaugo laikais, 
bet paskui tai Lietuva buvusi tik Teutonų 
ordino puolimų objektas, o toliau — įvai
rių kitų įsibrovėlių auka: švedų, prancūzų, 
kaizerio armijų... šitokią, matyt, Lietuvos 
istoriją rusai tėra leidę dėstyti ir Lietuvos 
mokyklose...

Bet brošiūros tekstas parašytas tokiu sa- 
chariniškai persaldytu limonadiniu stiliu
mi ir tokiu naiviu pagyrūniškumu, kad 
skaitytojui ir vartytojui tikrai neleis pa
miršti, jog tai ne kas kita, o tik valdinė 
propaganda. Gal tai ir yra pati geriausia 
brošiūros ypatybė, nes tuo perdėtu pagy
rūniškumu ir nepasitikėjimą sukeliančiu 
saldliežuvavimu ji pati neutralizuoja gali
mą savo pusiau tiesų, pusiau melų poveikį.

(Elta)

SOCIALISTINIO REALIZMO KRITIKA
Algimanto Mackaus Knygų Leidimo 

Fondo ir Pedagoginio Lituanistikos Insti
tuto pastangomis praėjusiais metais išleis
ta knyga „Socialistinis realizmas“ (redak
torius Domas Velička, įvado autorius dr. 
R. Šilbajoris), prasiveržusi pro žinomas ir 
nežinomas kliūtis, pagaliau yra pasiekusi 
Vilnių ir, matyt, net patekusi į opią vietą, 
kur sukėlė beveik isterišką reakciją, išlie
tą Literatūros ir Meno 45-me (lapkričio 6 
d.) numeryje.

Pasipiktinimas bolševikų menininkams 
primestos evangelijos kritika prasideda tie
siog fantastišku pasakojimu, kad socrea- 
lizmui kritikuoti išleista šimtai veiklų ir 
paruošta „šimtai“, o gal ir tūkstančiai 
„specialistų“, valgančių duoną (!) iš socia
listinio realizmo kritikos...“ Atseit, žiūrė
kite, kokia tai jėga, tas socrealizmas, — at
silaiko prieš tokią ataką! Tad Čikagoj lie
tuviškai išleista knygelė turėtų būti, paly
gint, menkniekis, bet L. ir M. sujaudino, 
kaip vargu kas kitas... (E)

Diplomas už sūrius
Rokiškio sūrių gaminimo įstaiga Mask

vos konkurse gavo pirmo laipsnio diplomą.

VLIKo SEIMO, ĮVYKUSIO 1969 M. GRUODŽIO 6-7 D. D. NEW YORKE,

N U T A It I M A 1
I. 1970 m. gegužės 15 d. sukanka 50 metų 

nuo Lietuvos Steigiamojo Seimo susirinki
mo, kuriame sustiprintas 1918 m. Vasario 
16 d. Aktas šiuo pareiškimu: „Lietuvos 
Steigiamasis Seimas, reikšdamas Lietuvos 
žmonių valią, proklamuoja esant atstatytą 
nepriklausomą Lietuvos valstybę, kaip de
mokratinę respubliką, etnografinėm sie
nom ir laisvą nuo visų valstybinių ryšių, 
kurie yra buvę su kitomis valstybėmis“.

Šia Steigiamojo Seimo proklamacija pa
dėtas tvirtas pagrindas atsikūrusiai Lietu
vos valstybei. Vliko Seimas, pagarbiai mi
nėdamas šio istorinio įvykio sukaktį ir 
sveikindamas gyvuosius Steigiamojo Seimo 
narius,

1. Ragina lietuvių visuomenę atitinka
mai paminėti šią reikšmingą sukaktį, kad 
jaunoji karta giliau susipažintų su Lietu
vos valstybės atstatymo eiga ir su Steigia
mojo Seimo darbais;

2. Prašo Vliko Valdybą pasirūpinti, kad 
būtų išleistas specialus leidinys Steigia
mojo Seimo darbams nušviesti;

3. Prašo Vliko Valdybą pasirūpinti, kad 
Steigiamojo Seimo nariai - veteranai me
morandumais kreiptųsi į laisvojo pasaulio 
parlamentus ir parlamentarus, reikalauda
mi Lietuvai laisvės.

II. Vliko Seimas kartu su pavergtąja tau
ta ir po pasaulį išblaškyta išeivija liūdi ne
seniai mirusio buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidento ir Nepriklausomybės Akto sig
nataro Aleksandro Stulginskio, reiškia gi
lią užuojautą velionio dukrai ir giminėms 
ir kviečia lietuviškąją visuomenę atitinka
mai pagerbti jo atminimą. Velionis paliko 
lietuvių tautai tauraus žmogaus, nuosek
laus demokrato, pasiaukojusio lietuvio, gi
laus politiko ir valstybės vyro prisiminimą.

Savo asmenybe, darbais ir Sibiro kančia 
jis stiprina mūsų valią ir ryžtą aukotis 
Lietuvai bei jos gerovei, kaip jis pats pa
aukojo jai visą savo gyvenimą. Tebūnie jis 
pavyzdžiu visiems lietuviams kovoje už Tė
vynės laisvę ir jos šviesų rytojų.

PASAULIS APLINK MUS
1I1PPIAI IR NUSIKALTIMAI

Vyresnieji kino teatrų lankytojai gal dai- 
ir atsimena seną filmą apie Duesseldorfo 
žudiką, ypač tą šiurpų įspūdį, kurį sudaro 
jo švilpimas.

Toks nesveikai sudėtas žudikas yra bu
vęs. Po teisybei, tokių žudikų kartas nuo 
karto pasitaiko, ypač didžiuosiuose mies
tuose, kur žmogus nėra taip kitų akyse ir 
lengviau gali paslėpti savo nusikaltimų 
pėdsakus.

Šiaip daugiau masinių žudymų pasitaiko 
karo metu arba kai plėšikai ima siautėti.
Tačiau rugpjūčio men. Kalifornijoje įvyk

dytieji nužudymai atkreipė dėmesį ne vien 
tuo, kad į atokius turtingųjų namus kaž
kas įėjo į vienus ii’ po to į kitus ir išžudė 
žmones. Dėmesį dar atkreipė ir tai, kaip tie 
nusikaltimai įvykdyti, visos ceremonijos, 
su kuriomis nužudymai buvo atlikti. Buvo 
spėjama, kad į nužudymus yra įvelta kaž
kokia slapta grupė, kuri praktikuoja tokios 
rūšies nusikaltimus ir prisilaiko dar ir ce- 
remonij ų.

Praėjo keletas mėnesių, ir, atrodo, pra
dėjo aiškėti, kad artistė Saron Tate su jos 
trim draugais, o sekančią dieną turtingą 
daržovių prekybininką La Biancą ir jo 
žmoną bus nužudę netoliese įsikūrę hippiai 
- valkatos. Be kita ko, žudikai niekur nie
ko neėmė, vadinas, tai buvo ne plėšikų dar
bas. Išdavė mergina, kuri dalyvavo nužu
dymuose. Atrodytų, kad visi tie, kurie žu
dė, buvo užhipnotizuoti savo vado, 33 m. 
amžiaus vyro, kuris jau apie 17 metų už 
įvairiausius nusikaltimus yra praleidęs ka
lėjime.

Keletas tų nužudymais kaltinamų hippių 
jau suimti. Jų vadas kol kas suimtas dar 
tik už automobilių vagystę, dar reikia įro
dyti, kad jis kaltas ir dėl nužudymų.

Teismas vėliau parodys, kas čia kuo kal
tas. O kol kas Amerikai ir taip pat kitiems 
kraštams, kur įsistiprina tokie valkatų są
jūdžiai, rūpi išsiaiškinti, kas čia iš viso 
dedasi su tais hippiais. Kaip tie nusikalti
mai rodytų, jie darosi jau grėsmė, šičia 
gal kraštutinis atvejis, bet valdžios orga
nams jau seniai sudaro rūpesčių tai, kad 
jie smarkiai prisideda didindami narkoti
kus vartojančių jaunuolių skaičių. Maža tė
ra tokių grupių, kurios draudžia savo na
riams vartoti narkotikus.

Palaidas gyvenimas hippių grupėse ne 
tik toleruojamas, bet ir skatinamas ar pa
laikomas. Antai, moterys tos grupės, ku
rios suimtos ryšium su nužudymais, viešai 
vadinamos savo vado vergėmis, o jis — 
Rasputinu. Kitose grupėse irgi visi vyrai 
ir visos moterys sudaro vieną šeimą ir au
gina bendrus vaikus.

III. Vliko Seimas paveda Vliko Valdy
bai, kad ji kartu su Lietuvos Diplomatine 
Tarnyba, pastarajai pritariant ir sutinkant, 
siektų užtikrinti diplomatinio atstovavimo 
tęstinumą ir efektyvumą.

IV. Vliko Seimas siūlo Vliko Valdybai:
1. Artimiausioje ateityje įsteigti Jauni

mo komisiją, kuri sustiprintų ryšį su lietu
vių jaunimo organizacijomis, per jas sektų 
ir informuotų kitataučių spaudą, radiją, 
televiziją Lietuvos reikalu, supažindintų 
jaunimą su pavergtos Lietuvos padėtimi; 
tiems tikslams siekti komisija sudaro ati
tinkamus planus ir reguliariai praveda 
jaunimo simpoziumus.

2. Finansiškai ir kitokiais būdais remti 
jaunimo reprezentaciją tarptautinėse orga
nizacijose ir suvažiavimuose.

V. Vliko Seimas pritaria pastangoms, 
siekiančioms išleisti mokslinę studiją apie 
etnografines Lietuvos sienas, ir prašo Vli
ko Valdybą paremti tokios studijos leidi
mą.

VI. Vliko Seimas paveda Vliko Valdybai, 
kad ji ištirtų galimybes Informacijos Cent
rui steigti ir paruoštų tokios institucijos 
projektą sekančiam Seimui apsvarstyti.

VII. Vliko Seimas, išklausęs Vliko Valdy
bos ir Tarybos pranešimus, reiškia padėką 
už atliktus darbus. Ypatinga padėka pri
klauso dr. J. K. Valiūnui.

Seimas taria ačiū visiems jį sveikinu
siems.
VIII. Vliko Seimas, išklausęs Tautos Fon

do Valdybos pranešimus, reiškia nuošir
džią padėką Fondo Valdybai ir ypač jos 
pirmininkui prel. J. Balkūnui už gražias 
pastangas betelkiant lėšas Lietuvos laisvi
nimo reikalams, pritaria Tautos Fondo iš
dėstytiems planams, siekiantiems veiks
mingesnio lėšų telkimo. Dideliu dėkingumu 
vertinamos Kanados lietuvių pastangos 
Tautos Fondo darbe. (Elta)

Hippių sąjūdžius ir jų gyvenimo būdą 
ginantieji kaip argumentą nurodo, kad šių 
laikų visuomenė esanti tiesiog nepaken
čiama, dėl to nusivylęs jaunimas ir trau
kiasi iš jos. Toksai argumentas galioja su 
labai stambia pastaba, kad visuomenė nie
kada ir niekur nebuvo ideali. Be to, tokie 
sąjūdžiai žinomi tik ekonomiškai pažan
giuose kraštuose. Jeigu jaunimas kur nors 
Lotynų Amerikos kraštuose kelia maištus 
ir eina prieš nusistovėjusią tvarką, tai vi
siškai kitais, ne hippiniais sumetimais. Tai
gi to hippių sąjūdžio augimas greičiau ro
dytų, kad patogus gyvenimas sudaro rim
tesnį pagrindą valkatauti. Tokį spėjimą 
paremtų dar žinojimas, kad į hippių eiles 
bene pirmieji nubėga turtingųjų vaikai. 
Taigi mūsų liaudis greičiau pasakytų, kad 
į hippius einama ne tiek iš nusivylimo, kiek 
iš pasileidimo.

Tokiomis išvadomis, žinoma, visko neiš
spręsime ir neišaiškinsime hippių augimo 
priežasčių. Yra gi tvirto jaunimo, ir tokio 
kaip tik didžioji dalis. Tie tvirtieji, jei ir 
pasiaugina ilgesnius plaukus ar kartais už
sideda karolius ar basi pavaikščioja, tai 
nebent pasiduodami madai. Jie grįš į vi
suomenę. O į hippius eina daugiau jaunuo
liai su psichiniais sutrikimais ir krimina
liniais palinkimais, antisocialus elementas, 
niekur nepritampąs ir nieko neturįs ar ne
sijaučiąs turįs visuomenei duoti.

DANIŠKI ANGELIUKAI
Visi, tur būt, pastebime, kad ant iš kur 

nors toli atėjusio laiško būna pašto ženk
las, kurio reikalauja paštų taisyklės, o ša
lia to ir dar koks nors kitas ženkliukas, sa
vanoriškai prilipdytas. Mes ir patys kar
tais pasinaudojame tokiais ženkliukais čia 
su kokiu politiniu šūkiu, čia su labdaros 
kurio nors fondo įrašais.

Danai irgi gamina ir platina panašius 
ženkliukus. Šįmet ir kitų kraštų dėmesį 
patraukė danų ženkliukai, kuriuose yra 
vaizduojami angelai.

Pasirodo, pietinėje Jutlandijoje yra tok
sai Kirke Hoerup, o jame nedidelė mokyk
la. Mokytoja Christensen paišybos pamo
koje kartą davė mokiniams temą — nu
piešti angelą. Ji nesakė, koks tas angelas 
turi būti: kiekvienas vaikas turėjo piešti 
jį tokį, kokį pats įsivaizduoja. Davė ji tokią 
temą tik trims jauniausiųjų klasėms. Su
rinktieji piešiniai kurį laiką kabojo mo
kykloje, o geriausieji buvo išsiųsti į Kopen
hagą.

Praėjo dveji metai. Svarstė atitinkami 
komitetai ir pagaliau nusprendė pagal tuos 
vaikų piešinius pagaminti ženkliukus, ku
riuos parduodant susidarys lėšų ligotų vai
kų atostogoms apmokėti. Šįkart tų ženkliu
kų pagaminta 50 rūšių, kiekviena vis pa
gal kitokį piešinį. Danų visuomenei tie 
ženkliukai, sako, patiko, dėl to jie mielai 
perkami. Vieno ženkliuko kaina apie pus
antro peno. Atspausdinta iš viso 70 milijo
nų tų ženkliukų.

Reikia pripažinti, kad ženkliukai labai 
įdomūs.

Beje, ankstesniais metais ženkliukai bū
davo gaminami pagal dailininkų piešinius. 
Pernai tų ženkliukų išplatinta 60 mil., ir 
tai sudarė sumą, kuri leido apmokėti 3 
mėnesių atostogas net 996 vaikams, vis to
kiems, kurie jų labiausiai reikalingi.

S. Baltaragis

STATINAITĖ ASTRONAUTAMS
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjunga su- 

grįžusiems iš skridimo į mėnulį astronau
tams Edwinui Aldrinui, Neiliui Armstron
gui ir Michaeliui Collinsui su gruodžio 5 d. 
laišku įteikė su lietuviškais išgražinimais 
statinaitę su lietuviška žeme.

Laiške rašoma:
„Ponai, Pasaulio Lietuvių Gydytojų Są

junga siunčia jums nuoširdžius geriausius 
linkėjimus ir sveikina jus su sėkminga ir 
reikšminga jūsų kelione į mėnulį.

„Šitam istoriniam įvykiui prisiminti ir 
kaip mūsų organizacijos pagarbos pareiš
kimą prašau priimti šį lietuvišką dirbinį 
su žeme iš sovietų pavergtosios Lietuvos 
ežero dugno“.
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Niekaip negali prisiminti
1969 m. lapkričio mėnesio Elta - Presse- 

die.ist (leidžiama Vokietijoje vokiečių kal
ba) pateikė Vokietijos laikraštininkams ir 
visuomenininkams plačias trijų knygų ap
žvalgas. Atpasakotos svarbiausios tezės iš 
dr. A. Geručio redaguotos „Lithuania 700 
ye_rs“, A. Maceinos „Sovvjetische Ethik und 
Christentum“ ir 13 politinių išeivių žurna
listų straipsnių rinkinio „Voelker klagen 
an ' (Tautos kaltina). Pastarajame rinki
nyje yra ir J. Kairio rašinys „Lietuva so
vietinio komunizmo valdžioje“.

te to, vokiečių spaudai pasakojama, kaip 
Lietuvoje buvo minėta rytinės Vokietijos 
ol.c.alaus Įsteigimo 20 m. sukaktis. Tarp 
ko kita, paminėta, kad istorikas dr. J. Jur
ginis tose iškilmėse pareiškė, esą, Lietuva, 
taip pat ir Latvija su Estija, amžiais turėjo 
kaimynę Vokietiją, kuri dažniausiai tiems 
kraštams buvo nedraugiška. Todėl dabar 
esą malonu sveikinti „DDR“ (lietuviškai 
oficialiai vadinamą „Vokietijos Demokrati
nė Respublika“), kaip draugingą kaimynę, 
su kuria esą žengiama taikos ir tautų drau
gystės keliu, kai „BRD“ („Federacinės Vo
kietijos Respublika“, arba Vakarų Vokieti
ja) tebepuoselėjanti „revanšistines svajo
nes“... Toliau Jurginis minėjo ir tradicinį 
vokiečių kultūrininkų draugingumą lietu-

JURGIO PABRĖŽOS 
GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS

LTSR Mokslų akademijos rankraštyne 
(F9-3361) yra J. Pabrėžos rankraštis — 
Geografijos vadovėlis — Geograpyje (že- 
miuraszts), parašytas lietuvių kalba. Vei
kalas turi 166 knygos formato puslapius. 
Jį sudaro įžanga (Izęgis) ir penki skyriai 
(Atskiriai): Europa, Azija (Azya), Afrika 
(Afryka), Amerika (Ameryka), Australija 
(Australije arba Oceanije). Ypač detaliai 
aprašoma Europa.

Veikalo kalba gana gryna, štai, kaip iš
radingai ieškoma lietuviškų žodžių, duo
dant bendrą Europos charakteristiką: „Eu
ropa got tarp 35° — 75° ertibys šžiaury- 
nys, o 6° — 88° ylgibys riitynys.“

Labai įdomiai kuriama geografinė ter
minologija. Pavyzdžiui, „Ežers ir dydis so- 
rinkyms undyns saldžiojy o kartays yr su- 
rojy, kors niekados neyszdziun, yr netek.“ 

„Opy ir tay sorinkyms undyns saldžioji 
vago tekąty. — Prade opys wadynas Wers- 
mie ar Szaltynis...“

„Ognakalnej ira ogni yszdomątis.“
„Posiausala, ar Posiausalis (...) ira dalys 

žemys ysz tryju szaluu undynio teaplyita, 
o ketvyrtoujy daly so žemy ar kyto po- 
siausalo sosijungąti.“

Šis veikalas yra vienas iš pirmųjų (o gal 
net ir pirmasis) geografijos vadovėlių, pa
rašytas gimtąja lietuvių kalba. Jis yra 
reikšmingas ir geografui, ir lietuvių kal
bos istorikui bei leksikografui.
Doc. J. RIŠKUS (Mokslas ir Gyvenimas) 

vių tautai bei pažymėjo daugeriopą vokie
čių kultūros įtaką Lietuvoje...

Ką istorikas pamiršo paminėti, tai patį 
nedraugiškiausią vokiečių politikų, būtent, 
Hitlerio ir jo pagalbininkų pasielgimą su 
Lietuva ir kitomis Baltijos valstybėmis, 
kai jie susitarė su Kremliaus valdovais tas 
valstybes nužudyti. To paties nedraugin- 
giausio akto tęsėjai dabar yra kaip tik to
je tariamai taikingoje ir draugingoje ryti
nėje Vokietijoje. Kaip seniau Hitleris su
sitarė su Stalinu, taip dabar Ulbrichtas 
tariasi su Brežnevu. Net ir anų laikų Schu- 
lenburgo vietininkas Maskvoje, dabartinis 
rytinės Vokietijos pasiuntinys Maskvoje 
Buettner sukaktuvėse prisiminė, kad jo 
viršininkai su maskviniais praėjusiais me
tais sudarė „ginklo brolybės sutartį“ ir kad 
iš viso vadinamoji DDR, t.y. rytinė Vokie
tija, už visą savo egzistenciją dėkinga 
Maskvai...

Paklydo iliuzijose istorikas Jurginis ir 
apie tos Vokietijos draugingumą kalbėda
mas. Iš tikrųjų nėra jokio Vokietijos, tegu 
tik ir rytinės, subolševikintos Vokietijos 
draugavimo su Lietuva, kadangi toji ryti
nė Vokietija išdidžiai laiko save nepriklau
soma valstybe. Nors dėl to yra ko pasigin
čyti, bet vis tiek jai Lietuva neatrodo ly
gus partneris, kadangi ji dabar tik vadina
moji „sąjunginė respublika“, atseit, Mask
vos priklausomybėj atsidūrusi provincija... 
Kas gi iš rytinės Vokietijos palaiko vadi
namuosius draugingus santykius su Lietu
va? Ogi tik Weimaro, Erfurto arba Rosto- 
cko miestų neva reprezentantai: šokėjai, 
rašytojai, kitokie menininkai... Ir jie tuos 
santykius palaiko, vieni pas kitus svečiuo
jasi, irgi ne su kuo kitu, kaip su Vilniaus 
ar Kauno šokėjais, dainininkais, rašytojais 
ai' kitais menininkais bei pramogininkais... 
O Ulbrichtas su Lietuva jokių reikalų ne
turi ir jokios draugystės jai jis nerodo. 
Draugauja jis tik su tais, kuriems jo pir- 
matakai buvo pardavę Lietuvą prieš 30 me
tų... To istorikas Jurginis, žinoma, dabar 
„niekaip negali prisiminti“. (Elta)

DAR DVI PREMIJOS
Jau esame rašę, kad Lietuvos Atgimimo 

Sąjūdžio skelbtojo laisvės kovotojų - par
tizanų tema romano konkurse pirmąją pre
miją (1000 dol.) laimėjo J. Gliaudą už ro
maną „Aitvarai ir giria“.

Bet „Laisvoji Lietuva“ rašo, kad kon
kurso komisija pasiūlė premijuoti dar du 
vertingus romanus: A. Barono „Vėjas lekia 
lyguma“ ir A. Kairio „Ištikimoji žolė“. 
Jiems skiriamos antrosios premijos — po 
500 dol.

A. Griciaus sukaktis
Vilniuje gruodžio mėn. buvo paminėta 

rašytojo Augustino Griciaus 70 metų su
kaktis.

J. Kuzmionis

TĖVIŠKĖS PASAKOS
Tu — gėlė, rasos prausta. Ramunės žiedas. 
Sapnas Nemuno ir Mituvos krantų.
Kai kalbi, — šilelio pušys ošia, paukščiai 

gieda. 
Tavyje aš tėviškės piliakalnius ir pasakas 

girdžiu.
Primeni man švento Jono koplytėlę, 
šilo grybą ir paparčio krūmą paupy.
Rankoj, rodos, atneši Barkūnų kvapią gė

lę... 
Ji — jaunystės džiaugsmas, laimė. Ji — 

audra kraupi.
Tavo akyse regiu dangaus mėlynę.
Imsrės, Mituvos ir Nemuno bangas matau, 
žaidžia tavo veide mūs džiaugsmai ir kan

čios susipynę, 
šypsenoj rugiagėlių, ramunių, jurginų ir 

astrų aš vainiklapius sklaidau.
Tavo žodžiuose atgimsta vieversėlis, 
senas namas su alyvom, šienpiovių daina, 
panemunės krūmai, akmenėliai, karštas 

smėlis, 
Jurbarko, Barkūnų upių ir šilų žavi pano

rama.
Kai maidoj susipina baltučiai, trapūs pirš

tai, 
tu bažnyčią, jos varpus ir bokštus apdeg

tus meni.
Tavo žodžiai man malda, pirma išpažintim 

pavirsta. 
Su manim tu stebuklingą, skaidrų vandenį 

Barkūnuose semi.
Tu vedi laukais į gotiko bažnyčią.
Su tavim vargonų muzikos ir Pociaus cho

ro aš klausaus.
Giesmės širdį perveria ragotine, aštria vy

lyčiu.
Žengiant prie altoriaus, man širdis Pirmų 

Mišių auka suskaus.
INTROIBO žodžiai mus abu pravirkdo.
Motiną ir tėvą, brolius ir seses, pažįstamus 

senus matau.
Konsekruota duona, vynas mistiniu 

džiaugsmu nugirdo.
Virpančias rankas palminiai ant gaivos aš 

vėlei sukryžiuoju tau.
Grįžtam pro vartus vainikų, gausią minią 
tėviškės keliais, kaip paukščiai, į gėlėm 

pražydusius namus.
Sėdam prie stalų. Visi linksmi, tik mudu 

nusiminę.
ne primicijų puota, o išleistuvės. Ir Nemu

nas toks juodas, neramus.
Mes palikom rūtą žalią, kiemo svirtį, neuž- 

sklendę namo durų.
Mes palikom koplytėlę, žiobrių įlanką, ši

lus, laukus rugių.
Du piliakalniai Norkūnų, Bišpilis su Imsre, 

Mituva sužiuro...
O brangioji, priminei, prikėlei...

Aš ėjau toks vienišas... Toks vienišas 
ir šiandien aš einu.

1969. XI. 14

DIEVAS IR Aš
„Mano sūnau, atiduok man savo širdį“ 

(Pat. 23, 26)
Vieną kartą gyvenime sukyla širdyje 

abejonė, ar tikrai yra Dievas. Kaip žmo
gus šį klausimą išsprendžia, taip jis gyve
na. Iš gausios patirties žinome, kad komu
nistai kovoja su tikėjimu į Dievą. Jiems 
padeda tikri bedieviai, ateistai, agnostikai, 
materialistai, panteistai. Mūsų laikais pa
sidarė jie labai triukšmingi: visais plyšiais 
jie skverbiasi į tikinčiųjų šeimas. Jiems pa
sitarnauja' palaida spauda, ištvirkimą per
šantieji televizijos artistai, teatrai, keistos 
mados, papiktinantieji papročiai.

Bet kai žmogus teisingai panaudoja savo 
protą, jis aiškiai gali suprasti iš pasaulyje 
esančių daiktų, jog Dievas yra.

Kas yra Dievas?
Dievas yra Aukščiausioji Buitis, visatos 

Kūrėjas, savaiminga Dvasia, gyvybės lei
dėjas, protingiausias tvarkdarys kūriniuo
se visų buičių Buitis ir jų esimo priežastis. 
Jis yra be galo tobulas. Jo nesaisto nei 
erdvė, nei laikas, nei kokie kūriniai.

Apie Dievą pagalvojęs, Psalmininkas su 
nuostaba šaukia: „Kol pakilo kalnai, kol 
buvo sukurta žemė ir žemės kraštai, tu, 
Dieve, esi per amžius“ (Ps. 89, 2). V. Jėzus 
pasakė samarietei: „Dievas yra dvasia“ 
(Jono 4, 24). Dievas yra kūrėjas visų su
kurtųjų dvasių, protingų buičių, angelų, į 
dangų patekusių šventųjų ir mūsų sielos 
Dievas.

Dievo sąvoką tobuliau išreiškia šviesa, 
nors ir ji yra Dievo kūrinys. „Dievas yra 
šviesa, ir jame nėra jokios tamsybės“ (Jo
no 1, 5). Kaip sako apašt. Jonas: Jonas 
Krikštytojas „nebuvo šviesa, bet turėjo 
liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, ku
ri apšviečia kiekvieną žmogų, ateinantį į 
šį pasaulį“ (Jono 1, 8-9).

Plačiau aptaria Dievo sąvoką šv. Povi
las apaštalas: „Jis vienas galingasis kara
lių karalius ir viešpataujančių Viešpats, 
vienas turįs nemarumą ir gyvenąs nepriei
namoje šviesoje, kurio nematė nė vienas 
žmogus, bet ir negali matyti“ (I Tim, 6-15, 
16).

Musų rega turi savo ribas: negalime ma
tyti nei ultravioletinių, nei ultraraudonų- 
jų šviesos spindulių. O Dievas yra jų kū
rėjas. Jo šviesa pasiekia ir kūnines ir dva
sines buitis. „O Dievo turtų, išminties ir ži
nojimo galybe, kaip nesuprantami ii- nesu
sekami Jo keliai. Nes kas pažino Viešpaties 
mintį? Arba kas buvo jo patarėjas?“ (Rom. 
11. 33). Dievas spinduliuoja į kūrinius sa

vo gerumu ir šventumu. „Kiekvienas geras 
davinys ir kiekviena tobula dovana iš 
aukšiyoių nužengia nuo Šviesybių Tėvo, 
pas Kutą nėra nevienodumo, nė pasikeiti
mo šešė.io“ (Jok. 1, 17).

Dievo savybės
Iš atžvilgio į savo buitį Dievas yra amži

nas. Tarp esmės ir esimo Dievuje nėra 
skirtumo. Jis yra nekintamas, neišmatuo
jamas. Kaip Kūrėjas yra kiekvienos dul
kės dalelytėje, o tuo tarpu visas pasaulis 
jo nesutalpina, jis yra visur.

Dievo pažinimas eina iš Dievo esmės, o 
ne iš daiktų, kuriuos Dievas sukūrė. Die
vui yra žinoma visų kūrinių praeitis, da
bartis ir visa ateitis.

Iš atžvilgio į valią Dievas yra visagalis: 
ko jis panori, tas ir yra. Niekas negali pri
versti Dievą veikti,—jis laisvas ir šventas, 
nes myli visa, kas gera. Dievas yra teisin
gas, — pilnai atsilygins kiekvienam už jo 
darbus. Dievas yra be galo gailestingas. 
Kad laisvos valios kūrinį-žmogų išgelbėtų 
iš nelaimės, atsiuntė savo vienatinį Sūnų, 
švenčiausios Trejybės antrąjį asmenį, jis 
įsikūnijo, gyveno su žmonėmis, mokė, darė 
stebuklus, paaukojo dangaus Tėvui gyvy
bę už žmones, kėlėsi iš mirusiųjų, tuo pa
keldamas mūsų vertę ir pasiūlydamas am
žiną išganymą. Nuo mūsų geros valios pri
klauso, ar pasinaudosime mums siūlomu 
išganymu, ar pasieksime amžinos laimės 
dangų.

Be to, Dievas yra pakantrus, tiesakalbis, 
ištikimas ir apvaizdus. Nesiskuba jis nusi
kaltėlių bausti. Vistiek jie vieną dieną at
eis pas jį duoti apyskaitos. Ką Dievas ap
reiškė, pasakė, yra grynoji tiesa. Jis duo
tus pažadus įvykdo, o pasaulyje esamoji 
nuostabioji tvarka skelbia Dievo galybę ir 
jo išmintį.

Išganytojas pasakė: „Jūsų net galvos 
plaukai suskaityti. Nesibijokite tų, kurie 
užmuša kūnų, o sielos negali užmušti, ver
čiau bijokite to, kurs gali ir kūną ir sielą 
nugramzdinti į pragarą“ (Mato 10, 28).

KAM

ŠV. TĖVAS PALAIMINS LIETUVOS 
KANKINIU KOPLYČIĄ ROMOJE

Gruodžio 16 d. kun. dr. J. Sakevičius ga
vo tokį vyskupo V. Brizgio pranešimą:

„Gauta telegrama iš Romos, kad šv. Tė
vas Paulius VI palaimins Lietuvos kanki
nių koplyčią liepos 7 ar 8 dieną. Ryšium su 
koplyčios palaiminimu bus eilė kitų svar
bių įvykių: audiencija su Šventuoju Tėvu, 
pamaldos už Lietuvos kankinius, šv. Kazi
miero kolegijos Romoje 25 metu sukakties 
paminėjimas. Pramatome Romoje pasilikti 
vieną savaitę. Amerikoje ir Kanadoje skel
biame registraciją norinčių vykti į Romą. 
Užinteresuoti prašomi sekti informaciją 
spaudoje. Iš lietuvių nuotaikų atrodo, kad 
Romoje ta proga suplauks iš visų kraštų 
rekordinis lietuvių skaičius“. KAM

(2)

Bėgančios dienos tik didino pasiilgimą, 
gilino meilės žaizdą. Net kai jį perkėlė į 
didesnių palengvinimų politinių kalinių 
kamerą, Vaitas tai vos pastebėjo. Aplinka 
neteko jam reikšmės. Kiekvienas naujas 
mergaitės apsilankymas tik gilino ryšį. Jis 
valdėsi, stengdamasis neparodyti to virpe
sio, to jausmo, kuris visa galia jį bloškė 
prie jos. Negi aklas buvęs, kaip gi anksčiau 
nepastebėjęs to stebuklingo pasikeitimo, to 
moteriškumo, grakštaus ūgio, gudrumo, 
pradedančio justi visą savo patrauklumą.

Dabar ant narų Vaitas susimąsto, svars
tydamas savo ryšį su Nijole. Iš pat pirmų 
dienų jų santykiai buvo stipresni, negu ga
lima buvo tikėtis iš vaikų. Ir kiti vaikai 
sukinėjosi ten, ir su kitais turėta daugybė 
nuotykių. Visi augo krūvoje, bet tikri gau
jos nariai buvo tik jiedu. Jie niekad neap
vylė vienas kito, laikėsi kartu ir kentėjo 
dėl vienas kito nesėkmės. Nebuvo tos ma
žos aukos, kurios nesudėtų kito labui, ir 
mažos širdys išaugusios neatsižadėjo viena 
kitos, nors ir pasikeitė sąlygos, pakito pa
žiūros, Ji lankė, ji nešė maistą, dovanas, 
kaip kad darydavo vaikystėje, kada dažnai 
alkanas ir sušalęs šveisdavo mažytės atneš
tą sviestainį.
Lietuvos okupavimas, suprantama, įskau

dino ją iki gelmių, padidino neapykantą 
komunizmui, rusams. Bet ar neateina gy
dymo periodas, sustabdžius reakcinę propa
gandą? Juk visas kraštas kelsis naujam 
gyvenimui, išnyks išnaudojimas, nedarbas, 
masių skurdas. Argi jos jaunos akys, karš
ta širdis nepajus to. kad ir rūstaus, teisin
gumo, nepajus praslinkusio tamsumo ir 
prietarų. Argi dabar jis netaps jos moky
tojas ir vadovas, lygindamas pereinamąjį 
kelią. Suprantama, netikėtas smūgis įaud
rino jūrą, bus avarijų, skausmo ir nema
lonumo, bet calų gale ar neaprims vėjai ir 
nepakils burės, nešančios į ateitį.

Su Nijole žengiant rytojų, nepritruks 
jam jėgų pasitikti bet kurį, kad ir skaudų 
netikėtumą. Jis, matyt, gimęs po laiminga

R. SPALIS

PIRMOSIOS DIENOS
Spausdinamoji atkarpa yra ištrauka iš 

dabar išleistosios knygos „Rezistencija“ 
(išleido Viltis, 429 pšl., kietai įrištos kaina 
6 dol.).

žvaigžde. Pats likimas, ardydamas nusisto
vėjusią tvarką, laimina jo žingsnius, pra
verdamas duris į šviesesnį gyvenimą. Dar 
prieš mėnesį jis buvo paniekintas kalinys, 
batsiuvio vaikas, o ji — valdininko, virši
ninko duktė. Šiandien jis — aukščiausias 
naujos tvarkos elitas. Kas vakar buvo nie
kas, šiandien yra viskas! Tik to jai nepa
sakysi, neparodysi, įsakymu jos nelaimėsi 
ir žodžiu nepaveiksi. Reikės iš tolo gėrėtis 
ja, kaip tuo gležnuoju rudens pūku, kad 
jos nesužalojus. Reikės budėti greta, šalin
ti pavojus ir kliūtis iš kelio, kad aprimus 
ji be prievartos padėtų galvą ant jo peties.

O, Nijole! Mano rankos, mano širdis, 
mano visa esybė šaukiasi tavęs, gyvena ta
vimi, o pasiilgta, o miela, man skirta, kitaip 
likimo tu nebūtum pasodinta į tą varganą 
manąjį kampą...

Tamsoje Vaitas sudėjo rankas po galva, 
šypsodamasis gėrėjosi mergaite. Jo veidas 
švito, vis labiau atsipalaidavo aštrūs bruo
žai, pereidami į švelnų, kilnų gėrį. Plačiai 
atviros akys klydo į tolumas, į ateitį. Jis 
leido klestėti svajoms, nebijodamas, kad 
svetima akis įsiverš jo sielon, o naujieji 
kalėjimo viršininkai, gerbdami vis dar sė
dinčius komunistus, nebežibino viršuje 
lempelės, gramzdindami kamerą jaukion 
tamson, kurią švelnino nakties dangus, pro 
atvirą langą sodriai gaivindamas orą.

Mažu lagaminu švytuodamas, raudoną 
rožę įsisegęs krūtinėn, Vaitas tyčiomis ne
ėmė taksio. Smalsiai dairydamasis, pamažu 
žingsniavo namo. Jis, kaip tas smaguris, 
norėjo prailginti savo triumfą, pasisotinti 
garbe. Vienintelis rūpestis — susitikti su 
Nijole. Juk, anot jos, jis dabar tautos prie
šas, išgama. Ar jis sugebės susivaldyti, ar 

mokės nei balsu, nei žvilgsniu neparodyti, 
kad ji jam viskas? Nuo rusų įžengimo į 
Lietuvą jos nebuvo matęs. Kaip ji atrodo?

Vaitas išsuko iš Juozapavičiaus pro
spekto, artėdamas prie savųjų vietų, ir ne
trukus pasijuto esąs stebimas. Vienur ki
tur kyštelėjo galva, smalsiai sekdama jį, 
kai kur pusbalsiu pasišaukiami artimieji, 
ir jis badomas pirštais, šnabždamasi. Vie
nur kitur kas-ne-kas kilstelėjo kepurę, tre
čiur kažkas paskubomis užtrenkė duris. 
Vaitas ėjo nesidairydamas, rodės, nekreip
damas dėmesio į nieką.

Pagaliau savoji gatvė. Kadaise čia buvo 
daug erdvės ir oro. Dabar vieta kažkaip 
susitraukusi, pasenusi, ją gožia netoliese 
išaugę nauji mūrai, bet sodai vis spindi se
na didybe. O gal jaunuoliui tik taip vaide
nas, juk čia gyvena Nijolė. Jis žvilgtelėjo 
jų vidun, bet aplink tuščia, nebylu.

Savo trobelės pusėje išgirdo veriamas 
duris. Motina pamatė jį. Nušvitęs, šyptelė
jęs paspartino žingsnį ir netrukus priglau
dė ją prie krūtinės. Glaudžiama moteris 
tyliai kūkčiojo, apkabinusi jo kaklą. Atsi
rado ir tėvas. Visi trys sulindo į vidų, už
trenkę duris nuo smalsių akių. Tėvai pase
nę, suvargę, be buvusios energijos, ypač 
motinai to stigo.

— Neverk, motin, viskas bus gerai. Nie
kas manęs daugiau nebepersekios ir neso
dins į kalėjimą. Niekas daugiau neskriaus 
nei tavęs, nei tėvo. Policijos irgi nematysi, 
pamirši jos brutalumą. Nurimk, motin!

Apsidairė po kambarį. Maži, pigūs su
krypę baldai. Didžiulė puikių gėlių puokš
tė kažkaip nesiderino su ta pilkuma, skur
du, ir jis paklausė:

— Iš kur tos gėlės ir vaza joms?
— Ponas Lapeikis atsiuntė.
— Kas?!
— Lapeikis, jis ir maisto atnešė. Nepa

prastai draugiškas, geras žmogus.
— Tada, kai Raudonoji armija įžengė į 

Lietuvą?
— Jis sakė ir tau siuntinių siuntęs, kai 

sužinojęs, kad esi kalėjime.
Vaitas šyptelėjo, patapšnojo tėvui per 

petį ir pakeitė temą.

— Pastaruoju metu jūs, tur būt, daug 
naujų draugų įsigijot?

— Kaip čia pasakyti, ir įgijom ir kai ko 
netekom. Einam, Joneli, prie stalo, juk 
seniai tavęs laukiau. Aš kepu ir žiūriu pro 
langą, o tavęs vis nėra, — ir motina vėl 
pravirko taip skausmingai. Jaunuolis, ap
kabinęs ją. patraukė prie savęs.

— Gerai, motin, einam prie stalo. Ten, 
kaip pridera, pasidalinsime nuotaikomis, 
nors aš sotus ir pailsėjęs. O tau, tėvai, štai 
tabako maišelis dovanų. Nereikės nuorūkų 
rinkti gatvėse. E, e, motin, ką tu čia krau
ni, tikras pokylis, nematytas mūsų na
muose!

— Argi, brangiausiojo belaukdama, ga
lėjau kitaip pasielgti? — ir ji vėl pravirko.

— Kas yra, motin? — susirūpino sūnus. 
— Tu tokia užguita, nesava. Kas yra, sa
kyk atvirai!

— Nemokėsiu paaiškinti. Tu sakei, Jo
nuk, kad žinai, ką darai, ir mes tikim tau. 
Bet dabar viskas kitaip...

— Žiūrėk, ką Dinda išdarinėja, — įsi
terpė tėvas, — viešai plūsta padoriausius 
žmones. Net savo dėdę parazitu, išnaudoto
ju vadina. Kiršina, nori išvaryti iš nuosa
vų namų. Girdi, palaukit — Vaitas ateis, 
tai mes sutvarkysim tuos buržujus.

— Jis į žandą prašosi, — Vaitas pabalo 
nuo įtūžimo.

— Taigi, galvoja, kad tu jo brolis.
— Jis tik savo dėdę ar ir kitus užkabi

nėja?
— Tie vargšai sodo gyventojai bijo ir 

gatvėje pasimaišyti. Dinda viešai rėkia: 
baigtos jūsų dienos, jūs darbo erkės.

— Ir Valaičius? — paklausė Vaitas gan 
ramiu tonu.

— Kaip gi ne! Visus. Jie mums padarė 
tiek gero. Visą laiką globojo, o dabar ven
gia ir į mūsų langą pažvelgti, lyg mes bū
tume kalti. Gal tu, Jonuk, galėtum ką pa
daryti?

— Aš užčiaupsiu tą kiaulės burną. Jūs 
dėl to nesisielokit. Tai tik pradžia, chuliga
nams rasime priemonių, po kiek laiko jie 
nebevargins ramių žmonių.

— Kad taip būtų, kaip sakai. Čia įvai
riausių gandų vaikšto.

— Naujos tvarkos priešai juos skleidžia, 
neklausykit, viskas nurims. Po mėnesio ki
to neturėsime mažiausio rūpesčio, — Vai
tas atsistojo.

— Eisiu pasidairyti. Turiu padėkoti Va- 
iaičiams už paramą. Na, ir su Dinda šnek- 
telsiu. Vakare baigsime pradėtą puotą. Aš 
dar šį bei tą atnešiu.

— Ar tu, Jonuk, turi kokį darbą?
— Man įsakyta perimti brolių Norkai- 

čių įmonę, kurioje, vaikas būdamas, pradė
jau tarnauti. Direktoriai, mat, pabėgo, o 
įmonės reikia Raudonajai armijai.

— Tu direktoriumi pasidarei, — nušvi
to motina.

— Argi tai svarbu? Naujoje santvarko
je visi dirbam savo kraštui, visi lygūs, 
koks darbas bebūtų.

— Taip tai taip, sūnau, bet direktorius
— tai ne darbininkas, ir tu jo darbo ne
dirbsi, kaip ir jis tavo. Tai ir gražų butą 
gausi?

Vaitas suraukė antakius.
— Man šitas labai patinka, ir kito ne

noriu. Baldus, žinoma, pakeisim ir padary
sim remontą. Kaip Bačkiai? — greit pakei
tė temą.

— Senį atleido iš darbo, tačiau gavo ki
tą, tik, žmonės sako, ne tokį gerą. Sūnus 
irgi atleistas.

— Hm, — Vaitui žinia nebuvo maloni,
— užeisiu pas juos, matysime.

Mėgino dar patirti žmonių nuotaikas, 
bet tuoj suprato, kad tėvai nėra pajėgūs 
patirti, kas iš tikrųjų vyksta, galvojama
— dalis žmonių perdaug pataikavo jiems, 
kiti vengė jų ir slėpė savąsias mintis.

Tik išėjęs į kiemą, Dangolio namuose iš
girdo didėjantį triukšmą. Aukštas Dindos 
balsas veržėsi, kaip žvanganti skarda. Vai
tas tuojau pasuko riksmo pusėn, ir kaip tik 
tuo metu pro duris išvirto keli vyrai su 
Dinda vidury. Paskui juos niūrus, pražilęs, 
bet dar labai stipriai atrodąs vyras su 
stambia lazda rankoje.

— Ak, tu, parazite, išnaudotojau, — plė
šėsi Dinda, — ne smetoninė valdžia dabar, 
praėjo buržujų, kapitalistų dienos — vis
kas dabar valstybės. Tu manęs badu ne- 
dvėsinsi. Žinau tavo darbelius prieš liaudį- 
Savanoris, mat! Paskaičiuosime, kiek tu 
savanoriaudamas komunistų nužudei. A, 
tyli, aš tiesiai einu į miliciją, pažiūrėsime, 
ką ten tau pasakys. Tu nuo manęs maisto 
daugiau nerakinsi!

(Bus daugiau)
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„JAUNIMAS KLAUSOSI. JHI KALBAz*. LAISVIEJI SU PAVERGTAISIAIS
Svečių ir įvairių konferencijų, pobūvių 

bei posėdžių nomuvoje niekados netrūks
ta, tačiau spalis tuo atžvilgiu buvo ypač 
derlingas, spalio 3-5 dienomis įvyko pir
masis puvusių Vasario 16 gimnazijos moki
nių suvažiavimas, kurį suruošė Vi,B Jau
nimo sekcija. Į seKCijos vaidybos kvietimų 
atsiliepė apie 4d jaunuolių.

Rinkosi jie iš lėto. Spalio 3 d. vakare nu
matytas susipažinimo pobūvis negalėjo 
įvykti dė, per mažo dalyvių skaičiaus, lo
dei tą dienų atvyKUSieji susibūrė nuošalia
me kaimo restoranėly, gausiame prisimini
mais iš mokslo dienų.

Spalio 4 d. jau buvo vykdoma oficiali 
programa. 10 vai. Romuvos salėje suvažia
vimą atidarė VlB Jaunimo sekcijos pirmi
ninkas kun. V. Damijonaitis, Vasario 16 
gimnazijos absolventas. Dalyvių eilės pa
mažu tirštėjo. Jose buvo matyti dar tik 
šiais metais baigusieji gimnaziją arba su 
vad. viduriniąja branda ją palikę ir nuėję 
į praktinio lavinimo mokyklas, universite
tuose mokslo besiekiu, o taip pat jau spėję 
akademinius laipsnius įsigyti jaunuoliai. 
Visiškai suprantama, kad tarp jų buvo ne 
tik išsilavinimo, bet ir amžiaus skirtumas, 
siekiąs iki pilnos kartos.

Gimnazijos direktoriui V. Natkevičiui 
teko šį kartą į susirinkusius prabilti ne 
kaip auklėtojui į savo auklėtinius, bet kaip 
kolegai ir bičiuliui, jis atvirai išdėstė Va
sario 16 gimnazijos vargus ir džiaugsmus. 
Daugelis jų pasiliko tie patys, kuriais teko 
sielotis ir jo pirmatakams. Atsirado ir nau
jų. Buvę gimnazijos auklėtiniai galėtų 
jai padėti, populiarindami vienintelės lie
tuvių gimnazijos šiapus geležinės uždan
gos vardą tautiečių tarpe, kad ir jos neiš
tiktų šv. Antano gimnazijos JAV-se ir sa
leziečių progimnazijos Italijoje likimas, 
šios mokymo bei auklėjimo įstaigos padėtis 
iki šiol gerėjo. Prieš 4 metus nugriauti vi
siems akis badę ir mokinius bei mokytojus 
varginę barakai. Bendrabutis nuolat re
montuojamas ir gerinamas, ir ruošiamasi 
statyti naują. Tačiau jei lietuviai nenorės 
naujais rūmais naudotis, tai neverta jų nė 
statyti. Naujų mokinių šiemet atėjo į gim
naziją mažiau, negu buvo laukta.

Direktoriaus V. Natkevičiaus balsas ne
buvo tyruose šaukiantis. Atsirado čia pat 
buvusių mokinių, pasižadėjusių bandyti 
aiškinti tautiečiams reikalą siųsti vaikus į 
lietuvių gimnaziją, nors šviesesnėms gal
voms tai ir be aiškinimo savaime aišku.

Tą pačią dieną popiet surengtas simpo
ziumas Bendruomenės klausimu, kurį dės
tė A. Hermanas iš Muencheno, R. Šileris iš 
Aacheno ir Andrius Šmitas iš Bonnos. A. 
Hermanas išryškino jaunųjų tautiečių pa
reigas lietuvių visuomenei ir tėvynei. Kiek
vieno garbės reikalas turėtų būti išlikti lie
tuviu (tuo, kuo yra), dalyvauti visuome
ninėje veikloje, palaikyti savąsias kultū

Lietuviai pristatyti turtingai
PABALTIEČIŲ KULTŪROS DIENOS SAARBRUECKENE

Keturiais viešais renginiais lapkričio 19- 
23 d.d. Baltų draugija, talkininkaujama 
Aktion freier Staatsbuerger organizacijos, 
kreipėsi į Saaro krašto gyventojus, primin
dama lietuvių, latvių ir estų likimą bei lais
vės reikalą.

Kultūros dienos buvo 16-sis Baltų drau
gijos renginys Vak. Vokietijoje. Jas globo
jo Saaro krašto Darbo ir socialinių reikalų 
ministeris Šimonis. Renginiuose dalyvavo 
apie 450 žmonių, apie juos rašė spauda, 
pranešė televizija.

Penkias dienas trukusią parodą moder
niškose Kongresshalle patalpose aplankė 
daugiau kaip 300 žmonių. Jos pagrindą su
darė dail. A. Krivicko apipavidalintas gra
fikos rinkinys (11 dailininkų 75 darbai) ir 
apie 20 dievdirbio St. Motuzo darbų. Šalia 
tipingų trijų tautų moteriškų rūbų, dar bu
vo išstatytas senoviškų žemėlapių bei gra
viūrų rinkinys, liečiantis Estiją ir Latviją. 
Didžiausią susidomėjimą sukėlė Motuzo 
medžio plastikos. Žinovams pasitarnavo 
kaip priemonė suprasti modernių dailinin
kų stilių, kilusį iš liaudies kūrybos. Įdomu 
ir tai, jog meno žinovai iškart pastebėjo 
aiškų tremties ir Lietuvos jaunųjų daili
ninkų stiliaus bendrumą.

Maloniai lankytojus nustebino V. K. Jo
nyno 1947 m. pašto ženklų rinkinys to 
krašto motyvais. Be to, buvo išstatyti M. K. 
Čiurlionio reprodukcijų pavyzdžiai. Juk jų 
originalams gresia pavojus žūti, jeigu oku
pacinė biurokratija Lietuvoje greit nesusi
pras skirti žadėtus pinigus restauravimui...

Į dr. A. Geručio paskaitą apie Pabaltijo 
tautas ir jų apsisprendimo teisę atsilankė 
apie 70 žmonių, jų tarpe nemažas skaičius 
politika besidominčių inteligentų. Paskai
tininkas išsamiai nušvietė Lietuvos dabar
tinę padėtį, istorinę raidą ir lietuvių lais
vės ryžtą. Diskusijose buvo atsakyta ir eilė 
opių klausimų, ne vienam vokiečių daly
viui reiškiant pasipiktinimą vietinės vokie
čių spaudos nesidomėjimu Pabaltiju ir 
oportunistiška laikysena Rytų Europos tau
tų likimo atžvilgiu. Paskaitą suruošė Ak
tion freier Staatsbuerger organizacija, lei
džianti Stimme der Freiheit laikraštį, per
nai išleidusi spec, numerį estams, latviams 
ir lietuviams ir dabar ruošianti spec, laidą 

ros oei švietimo institucijas ir kurti lietu
viškas šeimas.

R. Šileris, konstatavęs, jog daug jaunuo
lių tolsta nuo lietuvių visuomenės, ieškojo 
to reiškinio priežasčių. Kai kuriems Vasa
rio 16 gimnazijos moksleiviams, privers
tiems ap.eisti ar savo noru apleidusiems 
šios mokyk.os suolą, tampa nebemieli visi 
lietuviai. Jie noriau bendrauja su kitatau
čiais. Vėliau, jei ir nori grįžti į tautiečių 
tarpų, mina sunku. Prie Bendruomenės 
apylinkių turėtų būti organizuoto jaunimo 
grupės. VLB Jaunimo sekcija turėtų būti 
pertvarkyta taip, kad joje galėtų tilpti vi
sas Vokietijos lietuvių jaunimas. Keiktų 
jaunimą daugiau skatinti, traukti į veiklą, 
teikti jam pagalbą.

A. Smitas pastebėjo, kad vyksta jaunųjų 
Vokietijos lietuvių nutautimas. Sunku 
jiems atsispirti aplinkai. Kai kurie net gė
dinasi lietuvybės. Tas jausmas dažnai pa
veldimas iš tėvų. Sunku reikalauti iš vai
kų, kad jie brangintų savo tautybę, jei tė
vai jos nevertina. Daugelis šio krašto gy
ventojų pabaltiečius laiko vokiečiais. Po 
pranešimų vyko diskusijos, kuriose patys 
jaunieji mažai tedalyvavo.

Vakare iš Romuvos persikelta į kaimy-

Gimnazijos reikalai
Vasario 16 gimnazijos kuratorijos susi

rinkimas įvyko lapkričio 22 d.
Susirinko visi u kuratorijos nariai. Pir

mą Kartą dalyvavo Balto atstovė Alina Gri
nienė, pavadavusi nuolatinį atstovą dr. J. 
NoiKaitį. Pirmininkavo tev. Alt. Bernato
nis, sekretoriavo dr. V. Lėnertas.

Kuratorijos vaidybos pirmininkas V. 
Natkevičius pranešė apie Vasario 16 gim
nazijos padėtį. Jis išvardino, kiek mokinių 
is kurio Vokietijos krašto lanko gimnaziją. 
Iš šiaurės Vokietijos mokosi tik 8 mokslei
viai. Tiek pat ir is Bavarijos. Dė. to kalti 
mūsų visuomenės veikėjai, kad tėvams ne
išaiškina atžalyno į lietuvišką mokyklą 
siuntimo prasmės ir naudos. Kai kurie tė
vai netgi bijosi, kad gali būti palaikyti 
prastais vokiečiais, jei vaikus leis į lietu
vių gimnaziją ar su jais kalbėsis lietuviš
kai. Tokių skrupulų vokiečiai Lietuvoj ne
turėjo.

Lietuvybės išlaikymą sunkina ir mūsų 
tautiečių turtėjimas. Latvių gimnaziją lan
ko daugiausia inteligentų vaikai, pas mus 
priešingai. Tačiau du iš JAV-bių atvykę 
mokiniai yra inžinierių vaikai. Latviai ir 
ypač vengrai gauna daug mokinių iš už
sienio.

Daugelis mūsų gimnazijos absolventų, 
ypač jos suolą palikę su vad. viduriniąja 
branda (6 klasių baigimo pažymėjimu), 
nepakankamai vertina tai, ką jiems yra 

visoms pavergtoms tautoms su atskiru pus
lapiu Lietuvai.

Tenka apgailestauti, kad nedaug žmonių 
tesusirinko paklausyti kamerinio koncer
to Saarbrueckeno radiofone su lietuvių ir 
estų liaudies dainomis ir latvių čelisto V. 
Zakio, Kylio operos koncertmeisterio, at
liekamom dviem sonatom. Lietuviškas dai
nas gražiais aranžimentais vokiškai atliko 
pirmaeilis Stuttgarto' radiofono solistų 
kvartetas, vadovaujamas dr. Dahmeno. 
Mažas dalyvių skaičius aiškintinas tuo, jog 
radiofono patalpos, nors ir puošnios, yra 
vis dėlto 5 kilometrai už miesto aukštame 
kalne, nepasiekiamam viešojo susisiekimo 
priemonėm. Radiofonas vėliau pertrans
liuos įrašus iš koncerto.

Darniu akordu pasibaigė renginių ciklas 
sekmadienio rytą Kongresshalle patalpose 
iškilmingu aktu su ministerio Šimonio kal
ba. Ministeris dideliu atvirumu šnekėjo 
apie Pabaltijo ir vokiečių kaimynystės rai
dą, pabaltiečių patirtas skriaudas, reikšda
mas viltį, kad ir šios tautos, laikui atėjus, 
taps sujungtos laisvų tautų Europos dali
mi.

Pabaigos žody Baltų draugijos gen. sek
retorius Gruenbaum reiškė padėką ir susi
žavėjimą Saaro krašto gyventojų nuošir
dumu ir šviesiu mentalitetu. Gyvendami 
pakrašty ir pažindami kitas tautas, jie įsi
gijo mentalitetą, labai panašų į pabaltie
čių. šioms dienoms ir renginiams prisimin
ti ministeriui įteikta dr. Geručio redaguo
ta anglų kalba Amerikoje išėjusi knyga 
„Lithuania 700 years“.

Meninėje programos dalyje miesto teat
ro režisierius Greuel rečitavo pabaltiečių 
poetų eilėraščių vertimus, jų tarpe ir mū
sų Aisčio poezijos. Radiofono styginis 
kvartetas pagrojo tris Čiurlionio muzikos 
veikalus ir Naujalio „Svajonę“, kurią 
įtraukė į savo nuolatinį repertuarą.

Minėjimas praėjo labai rimta ir pakilia 
nuotaika. Jis baigtas trimis Pabaltijo tau
tų himnais.

Organizuojant renginius, talkininkavo 
VLB Saaro krašto apylinkės pirmininkas 
A. Palavinskas su žmona. Renginių metu 
ryšį su Lietuvių bendruomene pagaliau su
rado keli seniai Saarbrueckene gyveną mū
sų tautiečiai. (Iš „VKV Informacijos“) 

aini Hemsbachą. To miestelio rotušės sve
tainėje įvyko pokylis, kuriame dalyvavo 
dabartinis ir nu buvusieji gimnazijos di
rektoriai dr. J. Grinius ir kun. Br. Liubi- 
nas bei mokytojai. Maldą sukalbėjo Jauni
mo sekcijos pirm. kun. V. Damijonaitis, 
žymesniuosius svečius pristatė VLB narys 
jaunimo reikalams stud. A. Šmitas. Per va
karienę vyko asmeniniai pokalbiai, o po 
jos — šokiai.

Spalio 5 d., sekmadienį, pamaldas suva
žiavimo dalyviams atlaikė kun. J. Urdzė 
(evangelikams) ir tėv. St. Šileika (katali
kams).

Sąskrydis baigtas vertinamosiomis pa
stabomis. Nutarta tokius suvažiavimus 
ruošti kasmet, geriausia per Sekmines, o 
pastabos turėtų pasitarnauti ateinančių 
sąskrydžių ruošėjams. Šį kartą pasigesta 
kultūrinės programos, kurią galėtų išpildy
ti patys dalyviai, o taip pat glaudesnio ry
šio su dabartiniais moksleiviais. Pageidau
ta žinių apie kiekvieno nueitą kelią po 
gimnazijos baigimo.

Pirmasis buvusių Vasario 16 gimnazijos 
mokinių sąskrydis laikytinas gražios tradi
cijos pradžia. (Iš „VKV Informacijos") 

davusi ši mokykla. Dabar tas nusistatymas 
pamažu keičiasi.

Nauji) mokinių verbavimui pakenkė ir 
„Jaunimo žody“ vokiečių kalba išspausdin
tas neigiamas rašinys apie Vasario 16 gim
naziją.

Gimnazijos vadovybė stengėsi painfor
muoti tautiečius apie savo mokykią. Buvo 
lankomi LB apylinkių susirinkimai, rodo
mas filmas apie moksleivių gyvenimą Ro
muvoje, suruoštos Joninės. Vasarą Bend
ruomenės valdyba surengė vaikų stovyklą. 
Šį mėnesį berniukų bendrabučio vedimą 
perėmė jaunas kun. H. Šulcas, buvęs šios 
gimnazijos mokinys. Ateinančią vasarą jis 
vyks į JAV-bes, kur vadovaus bent porai 
jaunimo stovyklų.

Kuratorijos valdybos iždininkas J. Bara- 
sas pranešė apie finansinę padėtį. Pajamos 
iki šiol plaukė ir išlaidos buvo daromos 
pagal sąmatą. Apie naujo bendrabučio sta
tybą informavo Kuratorijos reikalų vedė
jas V. Bartusevičius. Bendruomenės ir Ku
ratorijos valdybos sutarė, kad statyba rū
pinsis Kuratorijos valdyba.

Po pranešimų vyko gyvos diskusijos, ku
rių metu pasisakė visi dalyviai. Nutarta 
įsteigti švietimo komisiją, į kurią išrinkti 
tėv. Alf. Bernatonis, kun. H. Šulcas, Alina 
Grinienė ir dr. V. Lėnertas, suteikiant jiem 
teisę pasikviesti ir daugiau narių. Ji rūpin
sis ir mokinių verbavimu.

Patvirtintas tekstas sutarties su Bend
ruomenės vaidyba dėl Romuvos sodybos ir 
patalpų naudojimo gimnazijos reikalams.

Ateinančiais metais nutarta išleisti leidi
nėlį Vasario 16 gimnazijos 20-sioms meti
nėms paminėti. (Iš „VKV Informacijos“)

TEGYVUOJA ERCHERCOGAS!
Studentai visada parodo išradingumo. 

Vienais atvejais jie sudaro tikrą bėdą val
dantiesiems, kai pradeda politikuoti, kitais 
—■ tik dėmesį atkreipia į save daugiau ne
kaltomis išdaigomis.

Kai Britanijos karalienė neseniai lankė 
Lancasterio universitetą, grupė studentų, 
apsidariusių senamadžiais surdotais ir se
nomis karinėmis uniformomis ir pasipuo
šusi karūnomis, su visomis iškilmėmis pa
skelbė savo pasirinktąjį kandidatą į tos 
grafijos erchercogus.

— Tegyvuoja erchercogas! — šaukė tą 
kandidatų apstoję iškilmių dalyviai.

— Tegu jis valdo amžinai, — atsakinėjo 
visi iškilmių dalyviai.

Kandidatas į erchercogus buvo išpampu
si didelė rupūžė.

KIPRO PETRAUSKO PLOKŠTELĖ
Didžiojo Lietuvos dainininko, lietuviško

sios operos kūrėjo ir pasaulinio masto te
noro Kipro Petrausko išlikusios plokštelės 
nėra gausios, o ir esamosios dažniausiai 
techniškai nebuvo labai aukštos kokybės. 
Dabar Londono Lietuvių Kultūros Klubas 
išleido naują ilgo grojimo plokštelę su Kip
ro Petrausko įdainavimais. Senieji daini
ninko įrašai buvo restauruoti, garsas išva
lytas, ir naujoji plokštelė jau atlikta mo
derniomis technikos priemonėmis.

Plokštelėje įrašytos 8 lietuviškos dainos 
ir 7 arijos. Pirmoje pusėje: L Saulelė rau
dona, 2. Prapuoliau, motule, 3. Du broliu
kai kunigai, 4. Ant marių krantelio, 5. Oi, 
kas sodai do sodeliai, 6. Tris dienas, tris 
naktis, 7. Dul dul dūdelė ir 8. Stasys.

Antroje pusėje: arijos iš „Žydės", „Euge
nijaus Onegino“, „Pikų damos“, „Rigole
to" ir „Toscos“, o taip pat ir duetas, dai
nuojamas kartu su E. Kardeliene, iš „Tra
viatos“.

Apie naująją plokštelę labai palankiai 
jau atsiliepė ir anglų kritika.

Plokštelės kaina Anglijoje ir Europoje 2 
svarai (plius 2/6 šil. už persiuntimą) ir 7 
dol. Amerikoje.
Kreiptis: Lithuanian Arts Club (R. Baub

lys). 55 Ringmer Ave., London, S.W.6.
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Padėtis yra šitokia
Pavergtieji tebekenėia, ir tai liudija Pa

vergtųjų savaitės proga viešai skaitytieji 
ir plačiau paskleistieji pranešimai apie at
skirų Kraštų padėtį.

Pavyzdžiui, Albanija. Ji nėra šiuo metu 
okupuota, bet, saugodamasi priklausomy
bės Sov. Sąjungai, visą laiką tūravoja Ki
nijai. O šiaip Albanija, kietos komunistinės 
diktatūros kraštas, veda izoliacionistinę po
litiką. Toks užsidarymas neleidžia jai da
ryti pažangos, bet padeda režimui išsilai
kyti. Jei kas bando pajudėti, tai griežto
mis priemonėmis sudrausminamas.

Armėnija, turkų imperijos valdyta, lais
va pabuvo tik nuo 1918 m. vidurio iki 1920 
m. pabaigos. Po to joje įsigalėjo sovietinis 
imperialistinis rusas, tuojau pat žiaurio
mis priemonėmis suiikvidavęs inteligentiją 
— sukišęs į kalėjimus ir išgabenęs į Sibi
rą. Tuo naikinimo keliu turėjo nueiti ne
maža taip pat darbininkų ir kaimiečių. 
Laisvės panaikintos. Jos gyvos tik tuose 
daugiau kaip 2 mil. armėnų, kurie gyvena 
už Sov. Sąjungos ribų.

Bulgarija į Maskvos nagus pateko po 
Antrojo pasaulinio karo. Vykdant sovietinę 
politiką, sunaikinta apie 60.000 inteligenti
jos. Dabar persekiojamos mažumos — ma- 
Kedoniečiai ir žydai, persekiojama religija.

Bie.orusija arba Gudija, buvusi kadaise 
dalis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, 
buvo pasiskelbusi nepriklausoma 1918 m., 
liet bolševikai 1919 m. sulikvidavo nepri
klausomybę, nors paskutiniosios partizanų 
grupės sunaikintos tik 1929 m. šiuo metu 
reikalus tvarko daugiausia rusų valdinin
kai, kurių krašte yra apie 75.000. Skaičiuo
jama, kad kraštas turi apie 300.000 rusų 
kolonistų. Sibire ir kalėjimuose sunaikinta 
daugiau kaip 8 mil. gyventojų.

Čekoslovakija, tur būt, geriausiai pažįs
tama svetur dėl to, kad ten, nepakęsdama 
laisvesnio režimo, Sov. Sąjunga praeitais 
metais suvedė vėl savo armijas ir vėl įve
damas griežtas režimas. Po pirmojo pasau
linio karo tasai kraštas juk buvo tikras de
mokratinio tvarkymosi ir ūkinės pažangos 
įvaizdis.

Estijos ir Latvijos gyvenimas okupacijo
je yra panašus į Lietuvos, ir jų likimas ir 
praeitis, bent mums, daugiausia pažįstama.

Vengrija stengėsi stalinistinio režimo ir 
Sov. Sąjungos kontrolės nusikratyti 1956 
m. Ta revoliucija buvo paskandinta krau- 
juje, ir režimas ir toliau yra geležinis ir 
vergijinis.

Savaitės proga pristatant Lietuvą, prisi
minta Molotovo - Ribbentropo 1939 m. su
tartis, kuri ir sudarė pagrindą pakirsti 
nepriklausomą gyvenimą. Dabar padėtis 
yra tokia, kaip ir kituose pavergtuosiuose 
kraštuose, su religijos persekiojimu, cen
zūra, su draudimu išvažiuoti į užsienius. 
Bet ypač metasi į akis rusiškoji koloniza
vimo politika, kuri ypač stipri miestuose: 
rusas gauna butą be eilės ir be rūpesčių, 
tuo tarpu kai lietuvis priverstas laukti ir 
dešimtmetį ir dar toli gražu ne vaisingai.

Rumunija irgi yra vienas tokių sateliti
nių Sov. Sąjungos kraštų, kaip Bulgarija, 
Vengrija, Čekoslovakija, tai ir režimas la
bai panašus. Toks tik skirtumas, kad ko
munistinis režimas, viduje kietas, stengiasi 
būti savarankiškesnis ir mažiau priklau
syti nuo Sovietų Sąjungos.

Ukraina tik trumpai tesinaudojo nepri
klausomybe, o po to — vėl rusų kolonija. 
Kraštas didelis, dėl to ir aukų daug turėjo 
sudėti. Buvo išžudyti tūkstančiai politinių, 
kultūros ir religijos srities vadų. Įvedant 
kolchozus, dėl prievartos priemonių ir ba
do žuvo milijonai gyventojų. Nepaisant vi
sų persekiojimų, nuolat vyksta pasiprieši
nimas, nors Maskva savo ruožtu paskubo
mis vykdo kolonizavimo politiką, nes Uk
raina įeina į Sov. Sąjungos sudėtį, yra vie
na jos respublikų, taigi negali vesti sava
rankiškesnės politikos.

Šįkart dar Pavergtųjų savaitės darbuose 
nedalyvavo atstovai Kinijos, to didžiausio 
komunistinio milžino, vykdančio ne tik pa
vergimą, bet ir imperialistinę politiką (ryš
kiausias to imperializmo pavyzdys — Tibe
to okupacija). Bet į pavergtųjų kraštų 
skaičių įsijungė vienas Afrikos kraštas — 
Zanzibaras, kur 1964 m. komunistai įvykdė 
perversmą, perėmė valdžią ir pradėjo vyk
dyti sauvalės politiką.

Lietuva memorandumo puslapiuose
Savaitės metu buvo ir kitų progų ir gali

mybių pasireikšti pavergtųjų tautų atsto
vams.

Tokią progą, pavyzdžiui, sudarė spaudos 
konferencija, kurioje britų spaudą infor
mavo ne tik Lygos už Europos Laisvę va
dovai, bet ir pavergtųjų atstovai, pateikda
mi laikraščiams po pluoštą medžiagos apie 
savo kraštus. Tikra tiesa, kad didieji britų 
laikraščiai greičiau griebia visokias sensa
cijas arba neskuba judinti tokių dalykų, 
kurie galėtų kliudyti daryti biznį su Sov. 
Sąjunga, bet tie laikraščiai mėgsta būti ge
rai informuoti ir rinkti ir klasifikuoti ir to
kią medžiagą, kuri bus panaudota, kai ateis 
laikas.

Kita nemaža proga — memorandumai 
Britanijos ministeriui pirmininkui. Tokie 
memorandumai buvo numatyti pačioje Pa
vergtųjų savaitės programoje. Atskiros 

tautybės juos nunešė ir įteikė. Neturime čia 
Uks o apžvelgti, Ką rasė tuose memorandu
muose kiekviena tautybė. Pasitenkinsime 
lik lietuviais.

O lietuvių įteiktame memorandume pri
menama pačioj pradžioj, kad Lietuva savo 
metu buvo Tautų Sąjungos narys, kol buvo 
nepriklausoma, o nepriklausomybės nete
ko, kai Sov. Sąjunga ir hitlerinė Vokietija 
suuarė slapią sutartį, Kurios išdava buvo 
tu, kad į kraštą suzygiavo sovietinė ka
riuomenė ir MusKva įvedė savo santvarką.

Tai memorandume dėstomajai slaptosios 
sutarties istorijai pailiustruoti pridėti ir 
dokumentai: sovietų-vokiečių 1939 m. rug- 
piučio 23 d. protoKo.as, 1939 m. rugsėjo 28 
d. papildomas protokolas, 1941 nt. sausio 
10 d. protokoias, pagal kurį Vokietija par
duoda Sov. Sąjungai anksčiau sau pasilik
tąją dalį Lietuvos, žemėlapis, kuriame at
žymėtos pagal visus tuos tris protokolus 
sutartosios sienos. Gėdingi dokumentai, 
kurių ligi šio. niekas nėra panaikinęs!

Be to, memorandume ir dar daug kas pa
sakyta. Jame išvardytos aukos, kurių pa
reikalavo iš Lietuvos pirmoji sovietinė 
okupacija, paskui vokiškoji, paskui parti
zaninis judėjimas po karo ir nauji trėmi
mai Sibiran.

Po to dėmesys sutelktas į pokarinę so
vietų politiką Lietuvoje. Per tuos 25 metus 
sovietai pasistengė Lietuvoje apgyvendin
ti ko daugiausia savųjų, o išgyvendino lie
tuvių. Čia dar kartą primenama ta akivaiz
di rusiškos politikos tiesa, kad atvažiavu
siems kolonistams teikiama pirmenybė į 
butus ir darbus. Krašto rusinimas vykdo
mas rusų kalbos reikalavimus stiprinant 
mokyklose, teismuose, įstaigose, propaguo
jant rusų meną ir literatūrą. Lietuviai nau
jokai karinę tarnybą turi atlikti toli nuo 
savo krašto. Spauda iš svetur neįsileidzia- 
ma. Religija persekiojama. Lietuviai neiš
leidžiami j užsienius. Vakaruose gyvenan
tieji lietuviai įsileidžiami tik kelioms die
noms, bet ne į tėviškes. Ekonominis krašto 
gyvenimas įjungtas į Sov. Sąjungos ekono
miją ir negali žiūrėti savo krašto interesų.

Savaitė praėjo gerai.
O jeigu ji žada būti kasmet kartojama, 

reikia tikėtis, kad kiekviena tautybė kiek
vienas penkiasdešimt dvi metų savaites pa
naudos iš savo pusės gerai pasiruošti. Smū
gis juk kasmet turi būti stipresnis, kad pra
muštų abejingumo sieną.

Pavojai namuose
„Mes gyvenam pavojingai? Tai jau nesą

monė, nes su kokiais povojais aš susiduriu 
savo namuose? Žmonės mėgsta viską per
dėti“.

Taip kalbėjo jauna moteris. Bet ta pati 
moteris jau kitaip kalbėjo, kai kitą dieną 
paslydo savo virtuvėje ant šviežiai išvaš
kuotų grindų ir skaudžiai prisitrenkė. Kai 
skausmai praėjo, ji pradėjo galvoti. Ji gy
veno V. Vokietijoje, kur beveik viskas su
registruota, sutvarkyta, užrašyta, suskai
čiuota. Ji atsisėdo prie stalo ir parašė drau
gijai „Saugumo namai“. Ji paklausė, kokie 
pavojai gresia šeimininkei namuose, jos 
kasdieniniame darbe. Neužilgo ji gavo at
sakymą ir sužinojo, kad pirmiausia šeimi
ninkė susiduria su pavojum suklupti ir pa
slysti. Tai visuomet gali atsitikti ant sli
džių grindų, o jos būna slidžios, kai palie- 
jama vandens ir šiaip kokio skysčio ar nu
krinta kokia nors vaisių ar daržovių lieka
na.

Be to, ji gali nukristi nuo kopėčių, stalo 
ar kėdės, kai lipa pakabinti ar nuimti užuo
laidų, nuimti ko nors nuo spintos, nuvalyti 
ir pan.

Ji gali susižaloti peiliu ar žirklėmis. Ši
taip dažniausiai atsitinka, kai ji dirba ne
atsargiai ar skubėdama. Ji gali apsipilti 
karštu vandeniu, apsišutinti garais, apsi
deginti.

Mažiausia sužalojimų pasitaiko, kai var
tojami elektriniai aparatai. Tai gana keis
ta, nes tie aparatai gi pavojingi. Bet, ma
tyt, elektrinis aparatas moterų akyse vis 
dar turi savyje šiek tiek nesuprantamo ir 
paslaptingo, todėl jos naudojasi jais ati
džiau ir atsargiau.

Bet, kaip ten bebūtų, visur reikia atsar
gumo. Lengva ir greit galima susižaloti, 
bet daug laiko praeina, kol išsigydai.

V. čekauskienė

MĖSA BUVO GERA
1946 metais danų pora nusipirko britų 

kariuomenei skirtos mėsos 5 svarų dėžę ir 
tik dabar ją atidarė ir suvalgė.

Suvalgę jie parašė laišką britų krašto 
apsaugos ministeriui D. Healey, pareikš- 
dami, kad mėsa buvusi labai skani, nors 
dėžė jau truputį aprūdijusi.

Mėsa buvo anuomet konservuota kariuo
menės reikalams.

Apollo vaikai
Skridimų į mėnulį įtakoje JAV, Teksase, 

tėvai jau pakrikštijo 84 vaikus Apollo var
du.
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MŪŠŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. 3 šil. 
VI. Žemaitis, 2 dol. L. Venckus, 14 šil. B. 
Kuzminskaitė, po 13 šil. J. Bielskis ir A. 
Stankevičius, 10 šil. S. Puidokas, 6 šil. V. 
Ribokas, 5 šil. J. Zokas, po 3 šil. I. Tama
šauskas, O. Presavage, L. Sabauskas, P. Va- 
sis, A. Masiulionis, F. Navizkas, V. Jokū
baitis, J. Gudaitis, P. Laurušonis, P. Jusio- 
nis, J. Pipynė, A. Andriušaitis, J. Kriščiū
nas. A. Jasikas, A. Kietavičius ir V. Apa
navičius.

LONDONAS
SPAUDOS BALIUS

Tradicinis Spaudos balius Lietu
vių Namuose siais metais ruošia
mas sausio 31 d., šeštadienį.

Plačiau bus paskelbta vėliau.
VIEŠNIA IŠ EDINBURGO

Besibaigiant Kalėdoms iš savo Edinbur
go į Londoną susitikti su draugais ir pa
žįstamais buvo atvažiavusi Emilija Jaku
tienė.

Grįžo į savo miestą po N. Metų.
E. Jakutienė svarsto klausimą, ar neper- 

sikelti gyventi į Londoną, kur daugiau lie
tuvių.

BLYNŲ BALIUS
Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 

Blynų Balius įvyks šeštadienį, vasario 7 d., 
345 A Victoria Park Rd., E.9. Pradžia 7.30 
vai. vak. Gros Michael Mackler Trio.

REIKALINGAS VIRĖJAS IR PADĖJĖJAS
Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis 

virėjas ir jo padėjėjas. Tam darbui ieško
ma jaunesnio ar bent vidutinio amžiaus 
vedusiųjų pora, kuri sutiktų persikeiti į 
Sodybą. Siūlomas geras atlyginimas ir bu
tas.

Dabartinis Sodybos vedėjas yra pareiš
kęs pageidavimą pasitraukti. Todėl jeigu 
darbas ir sąlygos abiems pusėms bus pri
imtini, tai naujas asmuo turės galimybę 
perimti ir Sodybos vedėjo pareigas.

Sodybai yra būtina susirasti virtuvės 
personalą galimai anksčiau prieš vasaros 
sezonui prasidedant. Todėl suinteresuoti 
asmenys prašomi nedelsiant rašyti Lietu
vių Namų B-vės Valdybai.

Adresas: Lithuanian House Ltd., 1 Lad- 
broke Gardens, London, W.U. Tel. 01-727- 
2470.

PIGIOS IR BE JOKIŲ RŪPESČIŲ 
ATOSTOGOS PUIKIOSE VILOSE 

AR MODERNIUOSE BUTUOSE
Kas norėtų praleisti savo atostogas 
auksiniame Ispanijos Viduržemio 
jūros kurorte (tarp Barcelonos ir 
Tarragonos) tesikreipia adresu:

Mr. J. Johnstone,
12, Bassett Rd., Coundon, Coventry.

Tel. Coventry 27582 
(skambinti galima bet kuriuo laiku) 

Pasiunčiama pilna informacija 
ir brošiūros.

Nuomojamos vilos ir butai su visais 
patogumais: virtuve, dušais, indais, 
patalyne, šaldytuvu, elektra, gazu. 

Vietoje galima nebrangiai išsinuomoti 
automobilį, pasisamdyti namų ruošai 

tarnaitę (3/9 už valandą). Pigus maistas 
ir įvairiausi gėrimai parduodami ispanų 

supermarkadose, kurios lengvai 
pasiekiamos.

4 svarų pilnai pakanka prasimaitinti 
vienam asmeniui (įskaitant ir vyną).

Jokių kalbos nežinojimo problemų, nes 
angliškai kalbąs agentas visur jums 

padės ir patars.
KAINŲ PAVYZDŽIAI 
1 asmeniui 1 savaitei 

(ne trumpiau kaip 2 sav.) 
COMARRUGOS kurorte —
Vila 9 asmenims: gegužės mėn. po 1.6.9 vie

nam asmeniui; birželio — 2.8.6; liepos
— 4.3.0; rugpjūčio — 4.13.6; rugsėjo
— 2.8.6; spalio — 1.3.6.

Vila 7 asmenims) gegužės — 1.10.0; birže
lio — 2.7.0; liepos — 4.7.6; rugpjūčio — 
4.18.6; rugsėjo — 2.7.0,: spalio — 1.6.0.

Vila 5 asmenims: gegužės — 1.19.0; birželio
— 3.3.0; liepos — 5.14.0; rugpjūčio — 
6.9.0; rugsėjo — 3.3.0; spalio — 1.13.0.

Vila 2 asmenims: gegužės — 4.2.6; birželio
— 6.0.0; liepos — 9.16.0; rugpiūčio — 
11.10.Q; rugsėjo — 6.0.0; spalio — 3.0.0.

CALAFELL kurorte —
Vila 7 asmenims: gegužės — 1.3.6; birželio

— 2.0.6; liepos — 4.8.6; rugpiūčio — 
4.15.0; rugsėjo — 2.0.6; spalio — 1.2.0.

Vila 5 asmenims: gegužės — 1.16.0; birželio
— 3.0.0; liepos — 5.17.0; rugpiūčio — 
6.12.0; rugsėjo — 3.0.0; spalio — 1.13.0.

Vila 2 asmenims: gegužės — 2.15.0,; birželio
— 4.16.6; liepos — 8.11.6; rugpiūčio — 
8.11.6; rugsėjo — 4.16.6; spalio — 2.5.0.

Užsakant prieš vasario 1 — 10% pigiau!

KELIONĖ Į ROMĄ
Židinys 1970 m. vasarą ruošia išvyką į 

Romą ir apylinkes. Norima, kad išvažiavi
mas sutaptų su Lietuvių Kankinių koply
čios šv. Petro Bazilikoje, Vatikane, iškil
mingu pašventinimu, kada suplauks tautie
čių iš visur. Planuojama iš D. Britanijos 
lėktuvu išvykti birželio 27 d. ir grįžti lie
pos 4 ar 11 dieną. Tuo tarpu, deja, tiksliai 
negalime pasakyti, kada bus Kankinių 
koplyčia šventinama. Taigi išvykos laikas 
gali keistis. Paaiškės kiek vėliau. Bet norė
tume žinoti, kurie važiuojantieji norėtų 1 
savaitės išvykos ir kurie 2 savaičių. Savai
tei viskas kainuoja 49 gns., o dviem 65 
gns. Vien kelionė 31 gns.

Paskutinėmis žiniomis, koplyčią šven
tins pats popiežius liepos 7 ar 8 dieną. Tai
gi važiuoti geriausia bus liepos 4 d. ir grįž
ti arba liepos 11 d. arba 18 d.

Rašyti kun. S. Matuliui, MIC, Židinin.

BENDRUOMENĖS RĖMĖJAI
Prieš pat Kalėdas Bendruomenės Valdy

ba gavo iš B. Valterienės 5 sv. Bendruome
nės veiklai finansuoti.

B. Valterienė nuolat remia Bendruome
nės veiklą. Keliaudama po JAV, ji atstova
vo mums Tabor fermoje įvykusiame spau
dos ir radijo atstovų suvažiavime. Ji yra 
daug kartų prisidėjusi rengiant įvairius 
minėjimus, dainuodama programose.

A. Kietys iš Birminghamo atsiuntė 1 sv. 
Kaip fotografas, jis taip pat paprastai nu
fotografuoja svarbesnius lietuviškus įvy
kius ir nuotraukas persiunčia Kanados ir 
JAV lietuviams, o jie iš to mato, kas čia 
mūsų Britanijoje daroma.

Visiems rėmėjams D.B.L.B. Valdyba dė
koja. S. Kasparas

DERBY
KALĖDŲ EGLUTĖ IR KŪČIOS

1969 m. gruodžio 13 d. Derbio Skyriaus 
Šalpos Komitetas surengė gražiai pavyku
sią Kalėdų eglutę vietos bei apylinkės lie
tuvių vaikučiams. Parengimas buvo gerai 
suorganizuotas ir praėjo pakilioje nuotai
koje. į parengimą sugūžėjo apie 25 vaiku
čiai ir apie 40 tautiečių. Salę puošė pagra
žinimai, balionai ir skoningai papuošta eg
lutė. Jau nuo pat pradžios vaikučiai ne
kantriai laukė iš tolimo krašto atkeliaujan
čio senelio. J. Zokas Skyriaus vardu pa
sveikino tėvelius ir vaikučius, o tada su 
didžiausiu dovanų maišu atkeliavo Kalėdų 
senelis (J. Valantinas), kiek išvargęs po il
gos kelionės, tačiau linksmas ir patenkin
tas, matydamas tiek daug besišypsančių 
vaikučių. Jis dalijo dovanas, o daugumas 
vaikučių atsidėkodami pasakė po eilėraš
tį ar šiaip ką. Pagaliau visi kartu sugiedo
jo Silent Night ir Jingel Bell. Kiek džiaugs
mo buvo gavus dovanėles, kiek čiauškėji
mo! Pagaliau ir dovanų maišas ištuštėjo, 
ir senelis turėjo kitur keliauti, todėl visi 
jam padėkojo, išlydėjo jį ir priminė, kad 
neužmirštų jų ir kitais metais.

Po to vaikučiai buvo susodinti prie gau
siai apkrauto vaišių stalo. Mūsų energin
gosios šeimininkės (S. Sarapinienė ir M. 
Raulinaitienė) vaišino juos pyragaičiais ir 
visokiais skanėstais.

Už tą pavykusį pabendravimą didi padė
ka tenka Skyriaus šalpos Komitetui, o tė
veliams už atsilankymą su vaikučiais, taip 
pat ir visiems prisidėjusiems prie parengi
mo.

Gruodžio 24 d. DBLS Derbio Skyrius su
rengė vietos ir apylinkės tautiečiams bend
rą Kūčių stalą. Į jį irgi susirinko gražus 
tautiečių būrelis. Vakaro pradžioje buvo 
sukalbėta maldelė, pasidalyta plotkelėmis. 
Toksai Kūčių susibūrimas jau tradicinis 
Derbio lietuviams.

Mūsų šeimininkės (S. Sarapinienė ir R. 
Valantinienė) stalą paruošė labai gražiai, 
skoningai ir pritaikytą Kūčiom. Atsilankiu
sieji nesigailėjo atvykę.

Sekantis Skyriaus parengimas bus vasa
rio 21 d., kai čia iškilmingai švęsime Ne
priklausomybės šventę su plačia ir įvairia 
programa. J. Levinskas

D. B. L. Bendruomenės Derbio Lietuvių 
Klubo Valdyba sveikina klubo narius,

Derbio ir apylinkės visus lietuvius 
su Šv. Kalėdomis, linkėdama visiems 

linksmų švenčių ir laimingų naujų 1970 m.

D. L. K. Valdyba

LIET. SODYBA
DIDELIS BALIUS-ŠOKIAI

Sausio 17 d., šeštadienį, Lietuvių Sody
bos šaudymo klubas ruošia didelį balių - 
šokius.

Bus gera muzika, bufetas, baras, loteri
ja ir visokios įvairybės.

Nakvynę prašom užsisakyti iš anksto.

MIRĖ A. ZUBĖ

1969 m. gruodžio 13 d. Dunstablyje šir
dies smūgiu mirė Antanas Zubė.

Norintieji apie velionį daugiau žinių, 
prašomi rašyti: J. Kruminas, 73 Haltmoon 
Lane, Dunstable, Beds.

MANCHESTERIS
A. PŪRAS — KLUBO PIRMININKAS

Iš Manchester!© gauta žinia, kad nauju 
Liet. Socialinio Klubo pirmininku išrink
tas A. Pūras.

ŠIAURĖS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
BIULETENIS

Manchesteriškiai išleido S. Lauruvėno ir 
A. sliauterio redaguotą savo „Siaurinės 
Anglijos Lietuvių Biuletenio“ 1969 m. Nr.8 
su įvykių aprašymu, kas vyko ir atsitiko 
pastaraisiais mėnesiais lietuvių gyvenime 
pačiame Manchesteryje, taip pat Rochdalė- 
je, Leigh ir Ashtone, Eccles, Prestone. Ap
rašyti visi svarbesnieji įvykiai ir smulkes
nieji.

A. Padvoiskis biuletenyje pradeda vesti 
anglų - lietuvių žodyną jaunimui.

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 31 d. DBLS Leigh Skyriaus val
dyba šaukia metinį narių susirinkimą, ku
ris įvyks Railway Hotel, East Bond Street, 
Leigh. Pradžia 7 vai. p.p.

Narius ir apylinkės lietuvius bei prijau
čiančius maloniai kviečiame gausiai daly
vauti susirinkime.

Skyriaus Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ
Kalėdų eglutė praėjo labai puikiai. Mo

terų draugija pirmą kartą turėjo progos pa
sirodyti, ką sugeba. Ji gražiai ir turtingai 
paruošė stalus ir vaikučiams dovanėles.

Skyr. pirm. A. Dilijonas pakvietė vaiku
čius prie vaišių stalų. Prieš pradedant vai
šintis sukalbėta malda. Po to A. Dilijonas 
pristatė svečią iš Manchesterio — Liet, 
klubo pirm. V. Kupstį, kuris savo žodyje 
prisiminė, kada lankė Lowtoną prieš 20 m., 
ir pasidžiaugė, kad taip puikiai suruoštos 
vaikams vaišės.

Vaišėms pasibaigus, Kalėdų senelis A. 
Bruzgys, pametęs klumpes, perkrypęs, laz
da pasiramsčiuodamas, atėjo su didžiuliu 
maišu dovanų vaikams.

Didžiausia staigmena buvo magikas, ku
ris nustebino ne tik mažuosius, bet ir su
augusius.

Loterijoje laimingus bilietus ištraukė 
Nr. Nr. 1164, 0331, 3508, 1862, 2440, 2787, 
2786, 3825, 0478 ir 0237.

Didžiausia padėka Skyr. pirm. A. Dilijo- 
nui, Moterų draugijos valdybai ir narėms 
ir visiems, kurie prisidėjo prie bet kurio 
darbo, ruošiant eglutę, o taip pat ačiū vi
siems, kurie atsilankė į pobūvį. Dalyvis

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HALIFAX — sausio 11 d., 12 vai.
BRADFORD — sausio 18 d., 12.30 vai.
LEICESTER — sausio 11 d., 12 va!., Sacred 

Heart, 72 Mere Rd.
NOTTINGHAM — sausio 11 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
DERBY — sausio 18 d., 11 vai., Bridge Gt.
NOTTINGHAM — sausio 11 d., 11.15 v., 

Židinyje.
DERBY —• sausio 18 d., 11 vai., Bridge Gt.
NOTTINGHAM — sausio 18 d., 11.15 vai., 

Židinyje.

ITALIJA
„VYTĖNUOSE“ KURIASI SESELĖS 

LIETUVAITĖS

Neseniai į Frascatį - Vytėnus atvyko ir 
trečioji seselė salezietė, sės. Eugenija, ilgus 
metus dirbusi kaip asistentė tarptautinėj 
saleziečių spaustuvėj SEI Torine. Taigi 
dabar yra šios seselės: Eugenija Alminaus- 
kaitė, Antosė Merčaitytė ir Kastutė Trana- 
vičiūtė. Sės. Kastutė Vyriausiosios Motinos 
paskirta naujųjų namų viršininke vedėjos 
titulu, šis tai bus bene pirmasis seselių sa
leziečių atskiras lietuviškas namas - vie
nuolynas.

Seselės salezietės pirmiausia padės sale
ziečiams kurtis naujuose namuose, o pas
kiau tikisi ir pačios plėstis ir augti. Seselių 
saleziečių pašaukimas — auklėti mergaites 
toj pačioj salezietiškoj Don Bosco dvasioj.

Prieš karą buvo jau devynios seselės lie
tuvės. Penkios jų 1938 metų rudenį iš Ita
lijos išvyko Lietuvon. Nuožmusis karas su
ardė ir jų planus.

IŠVYKO Į VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

Iš JAV grįžęs ir truputį atsikvėpęs Fras- 
caty - Vytėnuose, kun. H. Šulcas išvyko į 
Huettenfeldą, kur pakviestas perimti Vasa
rio 16 gimnazijos berniukų bendrabučio 
vadovybę. Ten rado kun. St. Šileiką, jau 
einantį tos pačios gimnazijos kapeliono pa
reigas.

VOKIETIJA
KUN. JUOZAS URDZĖ

Rugsėjo 7 d. sulaukė 60 metų amžiaus 
kun. Juozas Urdzė. Jis gimęs 1909 m. Gau- 
džiuocių kaime, Mažeikių apskrityje. Vy
tauto Didž. universitete Kaune baigė Evan
gelikų teologijos fakultetą. Dirbo Biržų pa
rapijoje, o karo metu — Gross-Spiegel pa
rapijoje Pomeranijoje. Po karo aptarnavo 
10 tremtinių stovyklų Holsteine. Gyveno 
Luebecke.

Kun. J. Urdzė daug metų paskyrė moks
lo siekiančiam jaunimui. 1948 m. Hangela- 
re įsteigė Pabaltiečių krikščionių stu
dentų namus. Vėliau namai perkelti į Bad 
Godesbergą, į seną Annabergo pilį, kurią 
pamažu atnaujino ir pastatė naujus namus. 
Pabaltiečių krikščionių studentų namuose 
gyveno ir šiuo metu dar gyvena ir lietuvių, 
einančių mokslus Bonnos universitete. Juo
se vyksta jaunimo suvažiavimai, o šiais 
metais buvo priglaudę Lietuviškųjų studi
jų savaitės dalyvius.

Lietuvių evangelikų sielovada Vokietijo
je yra paskyrusi kun. Urdzę atstovauti jai 
Vasario 16 gimnazijos kuratorijoje. Be to, 
jis yra ir Vasario 16 gimnazijos evangelikų 
mokinių kapelionas. Paskutiniame lietuvių 
evangelikų sinode išrinktas vicesenjoru.

Rūpina dvasinius lietuvių evangelikų 
reikalus Westfalijos krašte.

STEIGIAMAS KNYGYNAS
VLB valdyba steigia Centrinę lituanisti

nę biblioteką.
Jau surastas tinkamas asmuo knygynui 

organizuoti ir vesti.
Knygas iš jo bus galima užsisakyti paš

tu.
Biblioteką pasižadėjo remti Balfas.

ORGANIZUOJASI VOKIETIJOS 
LIETUVIAI GYDYTOJAI

Iniciatyvos suburti visus lietuvius gydy
tojus Vokietijoje ėmėsi gyd. V. J. Bylaitis 
(53 Bonn, Schumannstr. 82). Jis prašo ko
legas pranešti jam savo adresus.

PRIEŠKALĖDINIS PASIZMONĖJIMAS
Dauguma nori praleisti Kalėdas su sa

vo šeima, artimųjų tarpe. Tada nelabai yra 
noro eiti kur nors „baliavoti“. Todėl ir per
nai Lietuvių Moterų Draugija Hamburge 
nutarė susirinkti su vaikais prieš Kalėdas, 
kartu pabuvoti, pabendrauti, apie Kalėdas 
pasikalbėti, prisiminimais pagyventi.

Susirinkimas įvyko vienoje Hamburgo 
salėje prie bažnyčios. Draugijos pirm. T. 
Lipšienė jau iš anksto atvažiavo su savo 
vyru, kad viskas būtų gražiai paruošta. 
Tai ir nebuvo užmiršta jokia smulkmena— 
ilgi stalai padengti žaliomis, raudonomis ir 
geltonomis servetėlėmis, ant jų — eglaitės 
šakos su žvakėmis. Geros buvo ir vaišės. E. 
Baliulienė pagamino visą kalną įvairių su
muštinių, Brokšienė iškepė skanius pyra
gus, o Lipšienė atvežė savo jau išgarsėju
sių medauninkų. Buvo kavos, arbatos ir ka
kavos.

Visiems gausiai susirinkus ir susisėdus, 
buvo užgesintos lempos ir uždegtos žvaku
tės, bet tikros žvakutės, ne elektrinės. Žva
kutės žibėte žibėjo ir teikė ne tiktai švie
są, bet ir šilumos. Šiluma ir jaukumas bu
vo jaučiama ir- tarp susirinkusiųjų. Visi 
juk ir stengėsi būti malonesni, širdingesni 
vieni su kitais. Lina, mūsų narė „ameriko
ne“, net panorėjo ir sumokėjo tam tikrą 
mokestį už salės naudojimų!

Bevalgant ii- begeriant kaimynai vedė 
tarpusavy tylias kalbas. Net vaikai ramiai

Vyskupas lanko lietuvius
GANYTOJAS NIEDERSACIISENO KRAŠTE

Tarp šiaurės Vokietijos upių Weserio ir 
Emso yra miestai Vechta, Bad Zwische- 
nahn ir Osnabrueck, kuriuose nuo 1959 m. 
gyvena keliasdešimt lietuvių, atsikėlusių 
iš pokarinių stovyklų.

1969 m. lapkričio 29 d. priešpiet mūsų 
naujasis vyskupas dr. Antanas Deksnys 
aplankė Vechtoje gyvenančius lietuvius se
nelius. Ta proga St. Hedwig-Stift koplyčio
je įvyko iškilmingos pamaldos su koncele- 
bracija, kurias laikė pats vyskupas, prel. 
H. Grafenhorst, dek. V. Šarka, tėv. Kl. Ža- 
lalis ir kleb. P. Girčius. Po klebono tarto 
pasveikinimo ir dekano prakalbos prabilo 
į susirinkusius pats vyskupas, pirma pa
dėkodamas seselėms už senelių globą ir pa
sakydamas visiems pritaikytą pamokslą. 
Paskui prieglaudos salėje vyskupą sveiki
no prel. H. Grafenhorst, o St. Motuzas visų 
senelių vardu įteikė vyskupui dovaną — 
savo padirbtą lietuvišką menišką kryželį. 
Po bendrų pietų vyskupas aplankė visus 
lietuvius senelius kambariuose, palikda
mas po dovanėlę ir tardamas paguodos žo
delį. Atsisveikinant St. Motuzas padova
nojo vyskupui dar savo paties nupieštą 
vyskupo herbą, kuris pabūvio metu puošė 
salę. Visas iškilmes plačiai aprašė vokiečių 
spauda, įsidėdama ir nuotraukų.

Tą pačią dieną po pietų vyskupas aplan
kė Bad Zwischenahno lietuvius. Po pamal
dų su vyskupo pamokslu ir giesmėmis visi 
susirinko į svetainę „Zur weissen Taube“, 
kame buvo bendra vakarienė. Vyskupą 
sveikino apyl. pirm. P. Kazirskis, o ilgesnę 
kalbą ta proga pasakė girininkas A. Požė
la. Tos apylinkės lietuvių vardu vyskupui 
buvo įteikta gražiai išausta tautinė juosta. 

ir atsidėję šveitė savo sumuštinius, pyra
gaičius ir sriūbčiojo kakavą.

Pasistiprinus kūniškai, pereita prie dva
sinių malonumų. Kristina ir Monika Na- 
vicKaites ir Aurelija Lipšytė pradėjo dū
delėmis groti kalėdines giesmes. Jos ir kiti 
vaikai deklamavo ir dainavo. Suaugusieji 
irgi kartu su vaikais užtraukdavo vieną ki
tą giesmę. Vėliau Lipšienė išnešė didelę 
pintinę, piiną gerų dalykų pripiltų margų 
maišiukų, o R. Baliulis, išėjęs į vidurį sa
lės, dalijo tuos maišiukus vaikams. Jis pra
dėjo nuo mažiausiųjų. O mažiausioji buvo 
Martyna NavicKaitė; nors dar tiktai pora 
mėnesių papildžiusi vienerius savo am
žiaus melus, bet jau pajėgusi neblogai 
vaikščioti. O pamačiusi ir supratusi, kad 
tas Baliulio laikomasis maišiukas skirtas 
jai, tuč tuojau ji nusirito prie jo ir capt 
abiem rankutėm. Antras po jos ėjo Marius 
Baliuas. Jis jau truputį vyresnis už Marty
ną, todėl ir ant kojų stovėjo jau stipriai, 
kaip pridera tikram vyrui, ir prie R. Ba
liulio priėjo ramiai — negi bijosi savo tė
vo! O gavęs maišiuką, tuojau nunešė jį sa
vo mamytei parodyti, kokie turtai gauti 
Trečioji iš eilės buvo Malinauskaitė, jas 
kiek daugiau kaip dvejų metų amžiaus, 
graži, švelni, rami šviesiaplaukė. Jos mo
tina skundėsi, kad pati nuolat kalbanti su 
savo dukrele tiktai lietuviškai, bet aplins 
visi kaimynų vaikai, žinoma, kalba su ja 
tik vokiškai, todėl ji labai pageidautų, kad 
lietuviai vaikai dažniau sueitų ir tarp sa
vęs lietuviškai kalbėtų.

Toliau ėjo visa eilė kitų vaikų. Dažnas 
jų gražiai deklamavo ir dėkojo. Kai kurie 
susilaikė gal iš per didelio kuklumo, o gal, 
kad „ožys užėjo“... Bet R. Baliulis, kaip 
prityręs mokytojas su jau nemaža prakti
ka, visuomet labai gražiai išeidavo iš visų 
padėčių, ir visi vaikai buvo apdovanoti 
tais maišiukais su saldumynais, skanumy
nais ir žaisliukais.

Kol vaikai žiūrinėjo savo maišiukus ir 
žaidė, tai suaugusieji turėjo progos dar pa
sikalbėti ir apspręsti kai kuriuos naujus 
pasiūlymus. Tarp kitko, buvo nuspręsta 
susitikti ir privačiuose butuose pas savo 
narius. Pirmas toks susitikimas bus Pinne- 
berge pas E. Banevičienę.

V. Cekauskienė

LIETUVIŠKŲJŲ STUDIJŲ SAVAITĖ 1970

Vasario 16 gimnazijoje įvyko organizaci
jų posėdis dėl ateinančių metų Liet, studijų 
savaitės. Jį sukvietė ELFB atstovas dir. V. 
Natkevičius. VLB valdybai atstovavo kun. 
Br. Liubinas, ateitininkams sendraugiams 
—dr. J. Grinius, ateitininkams studentams 
— V. Bartusevičius, Liet, studentų sąjun
gai — M. Landas, skautėms mergaitėms— 
H. Motgabienė ir skautams berniukams — 
Ant. Veršelis. Evangelikų jaunimo ratelio 
atstovas paskutinę dieną pranešė, jog daly
vauti negali, bet sutinka su susirinkusiųjų 
nutarimais.

1970 m. Lietuviškųjų studijų savaitė 
įvyks liepos 19-26 d.d. Rottenburgo vysku
pijos Katalikų akademijos namuose Stutt
gart-Hohenheim, Paracelsusstr. 91. Suau
gusieji dalyviai moka 70 DM, studentai 35 
DM, abiturientai ir moksleiviai 15 DM.

Savaitės paskaitų moderatorium išrink
tas dir. V. Natkevičius, o jos ruošimo ko- 
misijon —■ stud. M. Landas, kun. Br. Liu
binas ir mok. Fr. Skėrys. Meniniams ren
giniams organizuoti pakviesta Alina Gri
nienė, o palaikyti ryšiams su Rottenburgo 
vyskupijos Katal. moksių akademija — 
kun. K. Senkus.

Vyskupą sveikino taip pat vokiečių parapi
jos klebonas P. Bonk ir mokyklos vedėjas. 
Po dek. V. šarkos pasakytos prakalbų.1 
prasidėjo meninė programa, kurią atlikt 
A. šaltys ir A. Fabian-šaltytė, jausmingai 
sudainuodami sutartinai keletą dainelių. 
G. Dambrauskaitė padeklamavo eilėraščių. 
Vyskupas pabaigoje aplankė ligonius ir 
įteikė po dovanėlę.

Osnabruecke, Kloster Nette, vyskupas 
lietuviams pamaldas laikė 1969 m. lapkri
čio 30 d., pirmąjį Advento sekmadienį, kon- 
celebruojant dek. V. šarkai, tėv. Kl. žala- 
liui ir kleb. P. Girčiui. Paskui visi susirin
ko ten pat į salę prie adventiškai papuoštų 
stalų su užkandžiais. Apyl. pirm. V. Žaliu
kas, negalėdamas dėl ligos iškilmėse daly
vauti, atsiuntė vyskupui sveikinimą raštu, 
kurį perskaitė klebonas. Tautiečių vardu 
jaunieji vyskupui įteikė dovanėlę — knygą 
su įrašu. Taip pat ir vyskupas įteikė dova
nėlę — knygą su savo parašu vienuolyno 
seselėms, kame dažnai lietuviams laikomos 
pamaldos, kaip padėkos ženklą. Dek. V. 
Šarkai už šiaurės Vokietijoje gyvenančių 
tautiečių organizavimą ir veiklą su įvai
riais parengimais klebonas įteikė dovaną 
— parkerį. Paskui V. Rudžiui vadovaujant 
vargo mokyklos mokiniai padainavo porą 
dainelių ir suvaidino vaidinimėlį.

Visose trijose vietose mūsų naujasis Ga
nytojas buvo sutiktas su gėlių puokštėmis. 
Pobūvio laiku buvo giedamas Tautos him
nas ir ilgiausių metų. Vyskupas visiems 
nuoširdžiai dėkojo ir džiaugėsi, kad lietuvių 
maži būreliai tremtyje gražiai veikia ir iš
laiko tikėjimą, tautiškumą ir vienybę.
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