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XXIV metai

Vysk. A. L. Deksnys Bad Woerishofene

PASAULIS APLINK MUS

da nevaldė savo krašto, o visas stiprybės
TIE PENKI LAIVAI
Kraštai, kuriems labai rūpi ginklai ir ku šaltinis turėtų būti, kaip ir vis būdavo, So
tauenplatz). Klebonas savo kalboje prašė kas Vincas Natkevičius, Vokietijos LB val rie patys jų nesigamina, iš anksto sumoka vietų Sąjunga.
tikinčiųjų savo maldose prisiminti perse dybos vicepirmininkas ir eilė kitų viešojo gamintojams, kad tik gautų, kad tik jiems
Deja. Sov. Sąjungą, kaip Garaudys sako,
kiojamą Bažnyčią Lietuvoje, o taip pat ir gyvenimo asmenybių. Kalbų eilę pradėjo būtų gaminama, šitaip daro ir arabų ap valdo stipri biurokratų ir karinių sluoksnių
kituose kraštuose.
šv. Ulricho parapijos tarybos pirm, polici suptasis Izraelis, ir pagrindinis jo lėktuvų kombinacija. Ko gera, ta kombinacija gali
jos vadas E. Duerk. Jis kvietė vysk. Deks- ir laivų tiekėjas iki 1967 m. karo buvo išvirsti į karinę diktatūrą, kurioje biuro
nį Bad Woerishofeną laikyti savo antrąja Prancūzija. Jos Mirage markės lėktuvais kratams atitektų vien antraeilis vaidmuo.
Pamokslas
Pamokslą sakė vietos dekanas kan. dr. tėviške, šv. Justinos parapijos klebonas didžiavosi juk pats Izraelis ir Izraeliui Juo toliau, tuo blogiau. Kai kuriais atve
A. Haider. Jis išėjo iš dienai skirtosios kun. E. Keck savo kalboje prisiminė amži simpatijas rodanti kitų kraštų visuomenė jais Brežnevo politika esanti bjauresnė už
evangelijos apie šv. Joną Krikštytoją, ku no atminimo vysk. Pr. Brazį, kurio atmini ir anais 1967 m., kai prasidėjo karas.
Stalino, nes Stalinas nepuolęs savarankiš
ris stengėsi sužadinti žmonių tikėjimą. Tai mas įamžintas šv. Ulricho bažnyčioje pa
Bet tuomet paaiškėjo, kad Izraelis jau kai panorėjusios tvarkytis Jugoslavijos, o
esanti ir šiandieninė Bažnyčios užduotis. minklinės lentos pavidalu. Kreipdamasis į nebegaus daugiau net ir tų Mirage lėktu Brežnevas suvedęs tankus į Čekoslovakiją.
Ji privalo Kristų perkelti į dabartį ir rū vysk. Deksnį džiaugėsi, kad jis atvykęs iš vų, kuriuos prancūzai pagal užsakymą pa Ligi šiol buvo mėgstama Staliną vieną
pintis išnaudojamaisiais, beteisiais, pa JAV, kur netrūkstą narsių vyrų, keliau gamino ir už kuriuos pinigai sumokėti. padaryti visų Sov. Sąjungos baisybių au
vergtaisiais ir kitais vargšais. Vysk. Deks jančių net į mėnulį. Ir vyskupui reiksią Lėktuvus pradėjo tiekti amerikiečiai, bet torium. Garaudys atmeta tokią teoriją. Ne
nys, kaip benamių lietuvių vyskupas, neša narsumo, nes laikai skelbti evangelijai nė sumokėtieji pinigai kol kas taip ir liko Stalinas esąs kaltas, bet visoje sistemoje
ypatingą atsakomybę. Jam pagelbėti pri ra lengvi.
prancūzų žinioje. Prancūzai buvo įsiparei glūdi baisybių šaknys, kai partija daro vi
Miesto burmistras Ledermann gyrė nau goję labai stipriai. Jie buvo iš anksto pa sus sprendimus, naudodamasi monopolinė
valo visi.
josios šv. Ulricho parapijos judrumą ir pa ėmę pinigus ir už tuos penkis kanonerinius mis teisėmis tvarkyti viską, pradedant
kartotinai reiškė viltį, kad vysk. Deksnys laivus, kurie pagaminti stovėjo šerburgo ekonominiu gyvenimu ir baigiant meno kū
Vyskupo žodis
Mišių pabaigoje, prieš teikdamas palai čia rasiąs reikalingos ramybės ir įkvėpimo. uoste ir laukė nežinomos dienos. O pran ryba. Kai taip yra, tai neišvengiamai vis
minimą, vysk. Deksnys trumpai padėkojo I jo linkėjimus įsijungė apskrities viršinin cūzai norėjo geruoju gyventi su arabų kas turi būti remiama autoritetu ir dogmo
visiems šios šventės organizatoriams ir kas Weikmann. Visi kalbėjusieji savo at kraštais. Izraelis mažas, nors ir moka mili mis, o tuo keliu einant išsigimsta socializ
vykdytojams. Ypač jis džiaugiąsis, kad stovaujamųjų institucijų vardu įteikė vys jonus už ginklus, o arabų kraštų daug, ir mas, dėl to Sov. Sąjunga negali tinkamai
miesto taryba pagerbė Lietuva, jos vardu kupui Deksniui dovanų.
su jais ilgainiui bus galima padaryti stam pasinaudoti moksline revoliucija, ekonomi
pavadindama vieną savo aikščių. Tai bene
besnį biznį. Taip galvojo prez. de Gaulle'is, nes reformas sunku vykdyti, ir tokia pa
Vyskupų kalbos
pirmoji Lietuvos aikštė V. Europoje. Sura
dėtis yra nesuderinama su socializmo įgy
taip, matyt, galvoja ir prez. Pompidou.
do jautrių padėkos žodžių taip pat pamoks Vysk. dr. J. Stimpfle, Augsburgo vysku
O dabar tie kanoneriniai laivai ėmė ty vendinimu, kuris reikalauja kitokių sąly
lininkui dekanui kan. dr. A. Heideriui ir pijos ordinaras, pavadino šią dieną „tikrai liai ir paslaptingai ir išplaukė iš Šerbur gųklebonui kun. A. Bungai, kuris, neabejoti katalikiška diena“. Priešpiet jis suteikęs go uosto paryčiui. Niekas to jų išplaukimo
Dabartinės sąlygos kliudo socializmo įgy
nai, esąs pagrindinis šios taip mielai iškil kunigystės šventimus vienam misijonieriui iš pradžių nepastebėjo nei uoste, nei toliau vendinimą pačioje Sov. Sąjungoje, ii- Ga
mingos šventės iniciatorius. Vyskupiškuo iš Brazilijos, o dabar galįs pasveikinti Lais jūroje, ir triukšmas kilo tik tada, kai jie raudys smerkia Sov. Sąjungos partiją, kai
ju palaiminimu bažnytinė dalis buvo baig vosios Europos lietuvių vyskupą, atvykusį buvo jau pasiekę Gibraltarą.
ji varžo kitų kraštų partijas pasirinkti ki
ta.
iš JAV, savo namais pasirinkusį Augsbur Triukšmas, žinoma, čia nėra tarptautinis, tokį kelią į socializmą.
go vyskupijos miestą Bad Woerishofen. bet vis dėlto platus. Arabų kraštai būtų
S. Baltaragis
Priminė a.a. vysk. Brazį. Reiškė džiaugs linkę pakaltinti Prancūziją, kad ji prade
Iškilmės klebonijoje
Pasaulinės iškilmės buvo padalytos į dvi mą, kad pradėtasis darbas bus tęsiamas to da verstis slapta ginklų prekyba. Viešai
dalis. Betarpiškai po pamaldų sekė lietu liau. Linkėjo Dievo palaimos, žadėjo savo uždrausta aprūpinti ginklais Izraelį, kad
viški gausūs pietūs, kuriuose dalyvavo paramą.
būtų patenkinti arabai, o slaptai — plau
Vysk. dr. Adolf Kindermann taip pat pri kia sau Kalėdų rytą penki laiveliai Izrae
apie 40 asmenų. Jų metu kalbų nebuvo.
16 vai. į tą pačią klebonijos salę susi minė a.a. vysk. Brazį, kurio primicijose lio link ir dar ne tokie laiveliai, apie ku
rinko dar daugiau svečių. Jų centre — Prahoje jam tekę sakyti pamokslą, o už riuos kalba daina, bet kiekvienas po 250
Lapkričio 12 d. Milano (Italijos) didysis
Augsburgo vyskupas dr. J. Stimpfle ir Vo daugelio metų vysk. Brazys buvęs vienu iš tonų, stiprių motorų varomi, greiti. Plau
kietijos tremtinių vyskupas dr. A. Kinder- konsekratorių, jam priimant vyskupo kia, ir pašvilpk tu jiems! Kaip gi jie galė dienraštis Corriere Della Sera vėl išsi
mann. Apskrities ir miesto institucijoms šventimus. Jis pabrėžė, kad popiežius, skir jo be prancūzų žinios taip tyliai išplaukti? spausdino stambų straipsnį apie Baltijos
atstovavo jų vadovai, Landrat O. Weik- damas benamiams lietuviams vyskupą, pa Arabai netiki, ir bet kam sunku patikėti. kraštus, šį kartą tai nėra informacija iš
mann ir burmistras A. Ledermann. Taip liudija savo palankumą tai tautai. Tremti Dėl to Prancūzijos vyriausybė skiria ko tenai, o daugiausia iš pasikalbėjimų su tų
kraštų politiniais išeiviais Stockholme.
pat buvo kone visi dekanato kunigai su de nių vyskupo uždavinys nėra tik religinis, misiją reikalui išaiškinti.
kanu kan. dr. A. Haider priekyje. Lietu o kartu ir tautinis.
Ant greitųjų bėda buvo suversta norve Kalbėta daugiausia su tais, kurių tenai
Vysk. dr. Antanas Deksnys sakė savo gams. Kažkokia norvegų bendrovė įsimai daugiau, tai yra, su estais bei latviais, ta
viams atstovavo Sielovados direktorius
prel. dr. Jonas Aviža, Vasario 16 gimnazi kalbą lietuviškai, o vokiškai ją išvertė kun. šiusi, ir laivai išplaukę po norvegų vėlia čiau paliestos visiems, taigi ir lietuviams
jos direktorius ir jos Kuratorijos pirminin- Vingis Damijonaitis. Vyskupas džiaugėsi, vomis. Kol kas norvegai, kiek pajėgė, nusi bendros problemos, taip pat ir su lietuviais
bei Lietuva susijusieji duomenys paminėti
kad lietuviai turi tiek daug draugų. Jau plovė rankas.
JAV žinojęs, kad Vokietijoje esąs vienas
Tie laivai sudarys tiesioginį pavojų ne lygiai tiksliai, kaip ir kiti.
vyskupas, kuris vyskupui be vietos davė tik arabų kraštams, bet ir sovietų laivy
Straipsnį tiksliausiai apibūdina jo ant
vietą. Tas vardas pagarsėjo visame lietu nui Viduržemio jūroje, dėl to jie kartu su raštės. Pagrindinė, septynių skilčių, sako:
vių pasaulyje. Vysk. Brazys čia mėgino arabais šaukia. Kai tie penki laivai bus ap „Trys svetur atkurtos tėvynės!“ Viršuj jos
įkurti lietuvių centrą, iš kur turėjo lietu rūpinti artilerijos pabūklais, trumpo atstu — „Kelionė į politinių išeivių pasaulį“. Že
viška dvasia spinduliuoti į visą pasaulį, mo raketomis ir kitokiais ginklais, tai bus miau išdėstomos tezės: „Estai, lietuviai ir
net ir į pačią Lietuvą. Tai galės būti daro pavojingi visiems laivams, kurie tik pasi latviai pabėgėliai, pasklidę pasaulyje, sten
„Rude Pravo“ prašymas
Čekoslovakijos komunistų partijos laik ma ir toliau, nes vysk. Stimpfle, su kuriuo rodys akiratyje po arabų kraštų vėliava, giasi visokiomis priemonėmis sukliudyti
raštis „Rude Pravo“ kreipėsi į žurnalistus, tenka susitikti jau ketvirtą kartą, užtikri net jei jie būtų ir sovietinės kilmės. Sau savo vaikų sutapimą su kraštais, kuriuose
kad jie naudotųsi komunistine savo krašto no savo pagalbą. Džiaugiąsis taip pat galįs gūs galės plaukioti tik tie laivai, kurie tu jie gyvena. Valstybinės mokyklos ir uni
susitikti vysk. Kindermann, apie kurio pa rės sovietinę vėliavą, nes tokių Izraelis ne versitetai, turintieji perteikti nepakeičia
istorija ir gintų Markso ir Lenino mintis.
Šiaip dar vis lenininės idėjos esančios lankumą lietuviams jau girdėjęs dar būda drįs liesti. Ligi šiol sovietai mielai naudo mą tradicijų ir kultūros palikimą, tėvynėje
iškraipomos, senatvės sulaukusio Markso mas JAV. Vokietijon atvykęs rado visą ei davosi praktika perduoti kai kuriuos savo įtakojami rusinimo priemonių. Našta ant
mintys rodomos kaip prieštaraujančios jau lę lietuvių kunigų, dirbančių ne tik lietu laivus valdyti savo sąjungininkams. Izrae kai kurių vakariečių valstybių sąžinės“.
Straipsnyje ne kartą užkliūvamą už įvai
nystės Marksui—susimaišiusios visos ideo viams, bet ir vokiečiams. Vadovaujant pre lio naikintuvą Eilatą egiptiečiai irgi pa
latui dr. J. Avižai, darbas ėjęs gerai ir be skandino, šaudydami senomis raketomis iš rių valstybių, neišskiriant ir Italijos, laiky
loginės vertybės.
vyskupo. Bet pasauliečiai ir kunigai vis senų rusiškų laivų. Izraelis dabar turės senos Baltijos valstybių atžvilgiu, kuriuose
dėlto vyskupo norėję, net atitinkamose geresnius tos rūšies laivus ir geresnius matoma nemaža kompromisų su sąžine.
Nesusipratimas tarp laisvųjų demokratų
Vakarų Vokietijos vyriausybę dabar su vietose jo prašę, ir tai miela žinoti. Ypač ginklus, žodžiu, tie penki laiveliai sustip Skyriuje, pavadintame „Tyli kova“, sako
daro socialdemokratai su laisvaisiais de malonu, kad šioje šventėje pagarba reiš rins Izraelio padėtį ir sudarys šiokį tokį ma, kad iš visų politinių pabėgėlių baltiekiama ne tik asmeniui, bet ir jo atstovau pavojų sovietams toje srityje.
čiai atrodą geriausiai informuoti apie tai,
mokratais.
Laisvieji demokratai savo metu buvo su jamai tautai, lietuviams. O tai buvo ga
O griežtai už arabus pasisakiusiai Pran kas dedasi jų tėvynėse, žinios gaunamos
darę koaliciją su krikščionimis demokra lima pajusti visose kalbose ir ypač Bad cūzijai teks iškabinti nemaža neskanios per ryšius su giminėmis bei draugais, per
tais. Anuo metu laisvųjų demokratų pir Woerishofeno miesto tarybai nuspren košės, kol ji įrodys, kad šerburgo uostą padažnėjusius apsilankymus, o taip pat ir
mininku buvęs Mende kritikuoja dabarti džiant vieną aikštę pavadinti Lietuvos tvarko paskutiniai žiopliai ir miegaliai ar iš Vilniuje, Rygoje ir Taline leidžiamųjų
nę partijos vadovybę, kad ji pritarianti so aikšte. Kai atvažiuos lietuviai svečiai, jie ba kad susirado koks nors sabotažo vykdy laikraščių, kurie atskleidžia, ką režimas
cialdemokratų vyriausybės flirtui su Rytų. savo automobilius paliks Lietuvos aikštėje, tojas, kuris nepaklausė vyriausybės.
ten yra užsimojęs. Tomis žiniomis remda
ir tai bus lyg ir viena koja Lietuvoje.
Vokietija.
masi, politinė išeivija, esą, imasi priemo
Toje kritikoje Įžiūrima pavojų dabarti Kaip vietos gyventojas, vysk. Deksnys
nių tiems užsimojimams atremti, jiems de
KĄ SAKO GARAUDYS?
nei koalicinei socialdemokratų - laisvųjų jausiąsis lojaliu Augsburgo vyskupijos na
Rogeris Garaudys yra žymus prancūzų maskuoti. Skyriuje „Tragiška pamoka“ pa
riu ir Bad Woerishofeno miesto piliečiu. komunistas, jau 25 metai to krašto komu brėžiama, kad ginkluotoji rezistencija yra
demokratų vyriausybei V. Vokietijoje.
Jis žinąs, kad kaip tik šv. Ulricho parapi nistų partijos centro komiteto narys ir nuo atmesta (nurodoma, kad vien Lietuvoje
joje yra didelis skaičius žmonių, karo pa 1956 m. centro komiteto prezidiumo narys. joje žuvo apie 30.000) ir yra apsispręsta
Papildymas Viduržemio jūroje
Lydimas naikintuvo ir alyvą gabenančio sėkoje ištremtų iš savo tėviškių ir čia su Ne jis partijai vadovauja, dėl to jis žymus kovoti iš vidaus ir tik kultūros bei švieti
tanklaivio į Viduržemio jūrą įplaukė so siradusių antruosius namus. Jų tarpe jis yra kuo kitu, ne sugebėjimais vadovauti. mo plotmėj, bet ne politinėj, — siekiant
vietų lėktuvnešis (su helikopteriais) Mosk jausis ypačiai savas.
Jis yra filosofas profesorius, pajėgus svars sukliudyti rusinimą, užtikrinti tradicijų
Galiausia padėkojo klebonui Bungai, ku tyti ir aptarti įvairias idėjas, ir dabar jis perteikimą jaunimui.
va.
Sovietai Viduržemio jūroje turi apie 40 ris taip sumaniai ir energingai veda para išleisdino knygą „Le Grand Tournant du
Keliais pavyzdžiais vaizduojama, kaip
įvairaus tipo laivų. Vasaros metu laivų piją ir suranda tiek daug draugų Lietuvai. Socialisme“ (socializmo didysis posūkis), fiktyvi yra tariamoji „respublikų“ autonoskaičius padidėjo iki 60.
kuri yra didelis akibrokštas tiek patiems
(Nukelta į 4 psl.)
**
prancūzų komunistams, tiek tiems, kurie
Sekančią dieną, pirmadienį, vysk. A. L. valdo Sov. Sąjungą. Nors Garaudys yra
Laivų pabėgimo atgarsiai
EUROPOS LIETUVIS —
Ieškodama kaltinimų dėl tų iš Šerburgo Deksnys šv. Ulricho bažnyčioje atlaikė iš įtakingas marksistas ir jo kritika vers sa
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uosto į Izraelį išplaukusių 5 laivų, Prancū
vus komunistus pergalvoti pozicijas, bet
(ELI) kritikavimas Sov. Sąjungos prancūzų ko
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SVEIKINIMAI Iš DETROITO
ti, kas kaltas dėl to laivų pabėgimo.
kos prancūzų komunistų vadams, reikalau Office.
Leidžia D. Britanijos Lietuvių Sąjunga
1969 m. gruodžio 6 d. Detroito Liet. B- damas didesnio demokratiškumo ir tuo no
Žukovas kitaip galvojo
nės Lituanistinės mokyklos jaunimas klau rėdamas pasiekti jaunimo širdis. Jis sako, ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
Rusiškame „Komuniste“ išspausdintame sėsi iš juostelės Anglijos Liet. B-nės pirm. kad ligi šiol joks kritiškesnis žodis dėl par
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina
straipsnyje marš. Žukovas pakaltino užsie S. Kasparo pranešimo apie Anglijos jauni tijos tvarkymosi nepasiekia viešumos: visa savo nuožiūra.
nių istorikus, kad jie iškraipą jo krašto mą ir žiūrėjo filmo iš Anglijos skautų sto kritika miršta tarp tų keturių sienų, kur
Prenumeratos kaina: metams 50 šil„ do
vaidmenį kare, nekritiškai pakartodami vyklos.
vyksta prezidiumo ar centro komiteto po lerio kraštuose — G dol. metams; Vokieti
nacių generolų ir diplomatų atsiminimų
To pranešimo ir filmo įtakoje jaunimas sėdžiai. Dėl to partija, nors pati didžiausia joje — DM 22.
tvirtinimus.
su 11 parašų atsiuntė per DBLB pirm. S. tarp tų, kurios sudaro Prancūzijos opozi
Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
Kare ir nuopelnai negalį būti priskiria Kasparą sveikinimus ir linkėjimus Angli ciją, tevaidina visiškai menką vaidmenį. jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak
mi kuriam nors vienam asmeniui.
jos lietuvių jaunimui.
Bet prancūzų komunistų partija dar nieka cija nesiima atsakomybės.
Kun. BRONIUS LIUBINAS

Ir didžiausias kelionių mylėtojas nori kai
kada stabtelti, nori kur nors pasijusti esąs
namuose. Laisvosios Europos lietuvių vys
kupas per pirmąjį šimtą dienų savo darbo
laukuose nukeliavo daugiau kaip 18.000
kilometrų. Trumpas šoktelėjimas į JAV.
aišku, į tą skaičių neįeina; neįeina taip pat
lankymasis Londone. Suprantama, kad to
kiose aplinkybėse jis tik labai neilgai ga
lėjo būti savo pasirinktuose namuose Bad
Woerishofene. O čia jis laukiamas. Seselė
Patricija, atsipalaidavusi nuo klebonijos,
yra pasiruošusi kiekvienu momentu patar
nauti garbiajam šeimininkui. Tačiau ne tik
ji ir ne tik šv. Ulricho parapija, bet, gali
ma drąsiai tvirtinti, visas Bad Woerishofeno miestas džiaugiasi ir didžiuojasi savo
iškiliuoju gyventoju, vyskupu Deksniu. Tai
buvo viešai parodyta 196.9 m. gruodžio 14
dieną.

Iškilmės šv. Ulricho bažnyčioje
Klebonas kun. A. Bunga buvo kruopščiai
pasiruošęs vyskupo ingresui. Jo parapijos
choras, sustiprintas dviem orkestrais, me
niškai giedojo lotyniškas Fr. Schuberto
mišias ir kitas giesmes. Tarp vyskupo na
mų ir bažnyčios išsirikiavę uniformuoti
ugniagesiai atstojo garbės sargybą. Per jų
gretų vidurį žengė vysk. A. Deksnys su sa
vo palydovais. Juos vedė Bad Woerishofeno organizacijų vėliavos ir dūdų orkestras.
Vyskupas, laimindamas susirinkusiuosius,
priartėjo prie Dievo altoriaus. Prieš pra
dedant pontifikalines mišias, tarė sveikini
mo žodžius šv. Ulricho parapijos klebonas
kun. A. Bunga ir Bad Woerishofeno miesto
burmistras A. Ledermann.

Lietuvos aikštė
Burmistras išreiškė miesto gyventojų
džiaugsmą savo tarpe turėti vyskupą.
Jiems aišku, kad tremtinių ganytojo dar
bas pareikalaus ir daug fizinių jėgų. Tad
Bad Woerishofenas tiks būti vyskupo sos
tine, nes jame tikrai galima pailsėti. Ka
dangi miestas vyskupo buvimu jaučiasi
pagerbtas ir kadangi Lietuvos nelaimės
jam yra gerai pažįstamos, tai miesto tary
ba nutarė prieš šv. Ulricho bažnyčią esan
čią aikštę pavadinti Lietuvos aikšte (Li-

Septynios DIENOS
Sov. Sąjunga kalta
Kinija pakaltino Sov. Sąjungą, kad ji
ruošiantisi karui, viduj remianti fašistinę
diktatūrą, o užsieniuose vis besirengianti
užpuolimams.
Tokie kaltinimai pasirodė Kinijos laik
raščiuose kaip tik prieš atnaujinant pasi
tarimus su Sov. Sąjunga dėl pasienio nesu
sipratimų.
Seniausias iš seniausių
Kalifornijos technologijos instituto moks
lininkai priėjo išvados, kad nuo mėnulio
atgabentosios duikės yra 4 milijardų 600
mil. metų senumo — milijardu metų se
nesnės už mėnulio uolas.
Nori stiprios koalicijos
Italijos krikščionių demokratų, respubli
konų, dešiniųjų socialistų ir kairiųjų so
cialistų partijų vadai pradėjo pasitarimus,
norėdami sudaryti stiprią koalicinę vyriau
sybę, kuri pajėgtų susitvarkyti su sociali
niais ir pramonės neramumais.

Vorošilovgradas
Jau 1935 m. Luganskas ir Maskvos prie
miestis Choroševski buvo pavadinti Vorošilovgradais, pagerbiant dabar mirusį mar
šalą Vorošilovą.
Po Stalino mirties toms vietovėms buvo
grąžinti senieji vardai.
Dabar, po Vorošilovo mirties, pavadini
mai vėl pakeisti į Vorošilovgradus, nes
žmonės to reikalavę.
Garaudys teisinasi
Prancūzų komunistų partijos centro ko
miteto prezidiumo narys prof. Garaudys
„l‘Humanite“ laikraštyje pareiškė savo iš
tikimybę komunizmui ir protestą dėl to,
kad kai kas blogai supratęs ir išaiškinęs
naujausią jo knygą „Didysis socializmo
posūkis“.
Knygoje jis kritikuoja savo prancūzišką
ją ir Sov. Sąjungos komunistų partijas.

Tvirtai laikysis įsipareigojimų
Keliaudamas per Azijos kraštus, JAV
viceprez. Angew pareiškė Formozos prez.
Čiangkaišekui, kad JAV laikysis savo įsi
pareigojimų ir pažadų, duotų sąjunginin
kams Azijoje.
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Didysis kanauninkas kalba
VAIŽGANTAS APIE SAVO 60 METŲ JUBILIEJŲ IR ATSTOVYBĖS ŠVENTLNLMĄ PARYŽIUJE
Šįmet sukako 100 metų nuo rašytojo ir
didelio kovotojo už lietuviškąją kultūrą
kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimi
mo. Ant vienos savo nuotraukos 1929 me
tais jis užrašė šitokią dedikaciją: „Laimės
ieškojau kitiems, o tapau laimingu pats...“
„Tai buvo lietuvis“, rašo J. Aistis, „kuris
nežinojo, kas tai yra pavydas. Jam visi bu
vo geri. Kiek profesionalų sukčių jis yra
sušelpęs. Kiek iš kalėjimo ištraukęs“. J.
Aistis toliau rašo: „Tumas-Vaižgantas yra
pirmaeilis polemistas. Jis reagavo gyvai ir
aštriai į dienos įvykius ne dėl to, kad būtų
skonėjęsis kivirčais, o tiktai stengdamasis
sugyvinti visuomeninio gyvenimo tėkmę
bei išganinga linkme pakreipti jo kryptį“.
Didžiojo lietuvio sukakčiai paminėti
spausdiname du jo laiškus, rašytus P. Kli
mui ir B. Klimienei, kuriuos jų sūnus Pet
ras maloniai leido paskelbti.

Kaune, 1929 m. rugsėjo 24 d.

Mielas Broniuk! Kaip gi Tu galoji? Ži
nau, Tu man nieko nepasisakysi. Klausiu
taip sau, kad apie Tave mąstau ir bijau,
kad nebūt bloga. Tai geriau aš Tau nusipasakosiu.
Pagaliau, kaip ir pasibaigė mano jubi
liejus. Sveikinimų gavau 394. Bet kad di
dumas buvo šeimų, draugijų, kuopų, tai
sveikino bent du tūkstančiai „žmonių“ ir
bent keliolika tūkstančių jaunimo, deja, tik

MIRĖ A. GALDIKAS
Gruodžio 7 d. JAV mirė tapytojas, grafi
kas, dekoratorius Adomas Galdikas.
Gimęs 1893 m. spalio 18 d. Giršinų km.,
Kretingos aps., meno mokslus A. Galdikas
pradėjo Petrapilyje, pasirinkdamas grafi
kos specialybę. 1922 ir 1923 metais Berly
ne studijavo grafiką ir tapybą. Vėliau jis
dar gilino studijas Švedijoje, Italijoje ir
Prancūzijoje. 1923-40 m. Kauno Meno Mo
kyklos grafikos skyriaus vedėjas, dėstęs ir
piešimą. 1940-44 Kauno Taikomosios Dai
lės Instituto profesorius. Pasitraukęs iš
Lietuvos, gyveno Freiburge, Paryžiuje, o
1952 m. emigravo į JAV.
Su savo grafikos darbais dalyvavo pir
mojoje lietuvių grafikos parodoje Košicose,
Čekoslovakijoje. Pagal jo projektus buvo
padaryti Lietuvos banknotai ir pašto ženk
lai. Iliustravo V. Krėvės Dainavos šalies
padavimus ir poeto O. V. Milašiaus knygą.
Yra sukūręs eilę teatro dekoracijų: Šarū
nui, Jūratei, Gražinai ir kt. Taip pat nu
piešė portretus, kurių žymesni yra J. Ba
sanavičiaus, kun. Stakelės. Tie portretai
yra Čiurlionio galerijoje Kaune.
Jo paveikslai Grybautoja, Grėbėja kabo
Valst. Muziejuje Kaune.
A. Galdikas yra dalyvavęs daugybėje
meno parodų Lietuvoje ir užsienyje. Jo pa
veikslų yra įsigijusios ir įžymios užsienio
galerijos. 1937 metais pasaulinėje parodoje
už savo triptiką „Lietuva“ jis gavo Grand
Prix, o už Šarūno dekoracijas aukso meda
lį. Taip pat yra nupiešęs daugybę peisažų.
JAV gyvendamas daug tapė ir rengė sa
vo kūrinių parodas. 1969 m. Lietuvoje bu
vo suruošta paroda tų jo kūrinių, kurie
jam pasitraukus liko gimtajame krašte.

tautiškojo. Nepasveikino tik savas ir myli Ijimo padaryti bažnytinei funkcijai svetimas Arkivyskupas, V. Staugaitis ir Reinys. ! moję vyskupijoje. Tam tikrą prašymą aš
Be to, kr. dem. ir soc. dem. partijos. Šiaip ' Tau nusiųsiu, o mūsų Atstovybė oficialiai
jau visi, ir iš anų kai kurie palaidi žmonės. paprašys man įgaliojimo. Tai viena.
Matau, norėtumėte savo sėdybą padary
Nuglostė - numielavo mane lietuvių vi
suomenę; prirašė ir prisakė tiek dusėrų. ti tikrai lietuvišką, kaip yra juridiškai ne
kiek aš nė nevaizdavaus. Kai stebiuos, kad prancūziška. Tam tikslui aš atsivešiu mai
mūsų inteligentai tiek daug moka retorikos šelį tikros lietuviškos žemės iš Nemuno ir
pavartoti panegirikoms, tai ginas: nei tai Neries santeklio, iš po Vytauto senapilės.
esą panegirikai, nei retorika, bet tikri jaus Ją pabersime kieme, aplink „sodą“ — tą
mai. Nedrįstu ginčyti. Užtat dėl epitetų, ku vieną medį. Man įdomus tas „sodas“: koks
riais mane apibėrė, kaip kokiais egzotiš drūtas tas medis? Jei drūtokas, tai man
kais žolynais, atsimenu prof. M. Biržiškos norėtųsi į tą medį įkelti autentiškas lietu
anegdotą. Jie šventę Vilniuje 65 ar 70 m. viškas „Smuikelis“, aptverti puikia geleži
Basanavičiaus sukaktį. Kaž-kas taip jį iš ne tvorele ir prie medžio pastatyti suolelį
gyręs kalboje, kad net koktu pasidarę. O a. ir prieš jį mažą gazonelį ar klombą. Smūta. Basanavičius pareiškęs: „Teisybę pasa kelį liepčia išdrožti sulig geriausio pavyz
kė“. Aš nenorėčiau virsti anegdotišku ju džio Čiurlionies galeriejos rinkinyje. Ką
biliatu. Tai visų epitetų nei pasisavinu, nei manai? Ar tai originalu, ar tik juokinga
atmetu. Aš, Tumas, stoviu šalia garbina bus prancūzams? Man visai nejuokinga,
mojo Vaižganto. Man tik įdomu, kaip ir kas nes — sava. Laiko nebedaug, atsako lauk
jį pagerbia ar pagiria; man nė karto nesu siu ūmai, kad teigiamai Tau šį klausimą iš
krutėjo širdis džiaugsmu nuo tų masinių sprendus ir „medžiui“ tinkamam esant, tu
komplimentų. Tai faktas. Man nėr ko Tau rėčiau dar laiko padirbdinti Smūtkelį.
meluoti. O prieš jubiliejų smarkiai buvo
Ir švęsto vandens atsivešiu iš Lietuvos
malonu aptikus ką nors giriamo. Gal štai ir visą aparatą, kad nė nesmirstelėtų sveti
dėl ko. Jei nors puselė būtų tikra, ką ma mybėmis.
no apie mane visuomenė, tai aš turėčiau
Šiandei atidarymas Seimo. Labai įdomu,
būti virš-šventas, virš-patriotas, na, Uber- tik pakvietimo negavau. O vakar 5 v. buvo
mensch. Ir man būtų sunku tesėti. Jaus Prezidento atsisveikinamoji arbata. Bu
čiaus baisiai nenatūraliai; gal imčiau ir po vau, nors vėliau atėjau: reikėjo suomių
zuoti kiek. O tai taip šlykštu ir juokinga, mokslavyriai sutikti Universitete ir pa
kad geriau būtų tuojau numirti, neg susi klausyti lietuviškos mūsų Un-to Garbės
kompromituoti.
Daktaro Niemio paskaitos. Suomiai turi ir
Man laiku pasisekė save broniruoti nuo mokslo dalyku ko-ne-ko nauja pasiskai
komplimentų ir aš manaus nepakvailėsiąs tyti.
nuo jų, nė pasikeisiąs. Ir vis dėl to man
Jūsų Dėdė
bus sunku karšti pernelig pakeltam. Sun (Iš „Prancūzijos Lietuvių Žinios“ Nr. 39)
ku man buvo ir kanauninku tapti: Kated
roj per ceremonijas aš laidojau save, tokį,
koks išbuvau 52 metus, šiuo tarpu nebeno PROF. P. DOVYDAIČIO MONOGRAFIJA
rėčiau save antrą kartą laidoti, tą, koks
JAV Ateitininkų sendraugių centro val
išbuvau 1921-29 m. kanauninko rangoje. dyba organizuoja išleisti prof. Pr. Dovydai
Berods, nė vieną sykį nepasirodžiau jos čio monografiją.
nevertas, tai man to gana ir be jubiliejinių
Prof. Pr. Dovydaitis buvo nepriklauso
pagyrų. Ačiū ir Jums už tokią gražią ir in mybės akto signataras, uolus mokslinin
teligentišką charakteristiką. Ji visiems la kas, redaktorius ir valstybininkas.
bai patiko. Bus ir daugiau „vaižgantikos“.
Išvežtas rusų į Sibirą, jis ten mirė, ir jo
kapas nėra žinomas.
O kam tai, kitą kartą pasisakysiu.
Jūsų kun. Juozas
Kaune, 1926 m. birželio 2 d.
Mielas Petrai! Aš nerimstu dėliai eksteritorinės sėdybos pašventimo. Pasiteiravęs
kanonų, radau, jog iš Paryžiaus Curia Episcopalis ar metropolitana reiks man įgalio-

LIETUVIŲ POEZIJA FLAMIŠKAI
Žentą Tenisonaitė-Hel’.emans, gyvenanti
Belgijoje, prieš kurį laiką pradėjo versti
lietuvių poetų kūrinius į flamų kalbą. Su
dariusi didesnį vertimų pluoštą, pradėjo
dairytis, kur čia jie galėtų būti atspausdin
ti. Tai nusiuntė pluoštą paskaityti kun.
Van Fraechem, kuris redaguoja poezijai
skirtą žurnalą „De Bladen voor De Poezie“.
Žurnalo redaktorius susidomėjo verti
mais ir norėtų šiais metais paskirti visą sa
vo žurnalo numerį lietuvių poezijai.
Vertėjos, kuri ir pati rašo eilėraščius,
tėvas A. Tenisonas yra sudaręs nemažą lie
tuvių liaudies pasakų rinkinį flamų kalba
ir dabar ieško jam leidėjo.

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Rašytojas Stepas Zobarskas, Manyland
Books leidyklos vadovas, Tumo Vaižganto
šimtmečio gimimo proga ryžtasi išleisti jo
raštų rinktinę anglų kalba.
Bet tam dideliam užsimojimui reikalin
gas mecenatas, kuris galėtų duoti 3.500 do
lerių.
Ta pati leidykla leis anglų kalba Stasio
Ylos knygą apie išgyvenimus nacių kacete
„Žmonės ir žvėrys dievų miške“.
GRAFIKOS DARBŲ APLANKAS
Vokiškoji Elta išspausdino ir išsiuntinė
jo savo skaitytojams - prenumeratoriams
i lietuvių grafikų darbų aplanką.
Trisdešimtyje aplanko lapų atspausti 45
darbai. Parinkti darbai šių lietuvių daili
ninkų: V. K. Jonyno, P. Augiaus, T. Va
liaus, V. Rato, A. Krivicko, P. Jurkaus, R.
Gibavičiaus, J. Kuzminsko, B. Žilytės ir A.
Skliutauskaitės.
Tokie aplankai žadami leisti ir toliau.
R. SPALIS

PIRMOSIOS DIENOS
(3)

Ieškok darbo ir pradėk mokėti dėdei už
Spausdinamoji atkarpa yra ištrauka iš kambarį, o tą sandėliuką nuo dabar pa
įkarštyje nepastebėtas, Vaitas prasistū dabar išleistosios knygos „Rezistencija“ miršk.
mė pro būrį ir ištiesė seniui ranką.
— O tamstą, Dangoli, — kreipėsi į senį,
(išleido Viltis, 429 psil., kietai įrištos kaina
— Sveikas, dėde. Matau, turi nesusipra 6 dol.).
— rimtai prašau daugiau jo nebemaitinti,
timų su sūnėnu, kaip visada.
tuo gadini jo būdą. Jis tik tada susipras ir
Dangolis įtartinai pasižiūrėjo į atvykėlį — tai jais vadiname tuos, kurie nieko ne pradės dirbti, kai badas pažvelgs į akis.
ir, būdamas netikras jo nuoširdumu, ne dirba, o gyvena iš kitų darbo. Kur dirbi, | Taigi turim padaryti iš jo dorą, naudingą
ryžtingai spustelėjo paduotą delną, kai nu Dinda?
pilietį. Ar ne taip, Dinda? Jei niekas tavęs
švitęs sūnėnas puolė prie Vaito.
nenorės, kreipkis į mane, parūpinsiu tau ką
— Aš dar neturėjau progos...
— Sveikas iš kalėjimo, drauge! Mes se
— Tai didelis prasikaltimas dabar. Val nors, o dabar eik!
niai jūsų dairomės. Jūsų vadovaujami, mes gai, apsivilkęs, tuo tarpu ir nė pirštu neDindai pasišalinus, lyg su primušto šuns,
čia tvarką įvesime...
prisidedi prie kitų gerovės. Prie tos rūšies šypsena. Dangolis džiaugsmingai pasižiū
— Aš kalbu su tavo dėde, nepertrauk, priklauso vagys, grobikai, valkatos, buržu rėjo į Vaitą:
pakalbėsiu ir su tavimi, — jaunuolis alkū jai, prostitutės. Alfonsai...
— Dėkui labai. Pirmą kartą eisiu ra
ne stumtelėjo vyruką į šalį. — Kas čia at
miai miegoti. Plūdo jis mane ir plūdo, to
— Mane užgaulioji, drauge!
sitiko, dėl ko sūnėnas taip plėšosi?
— Nežiok savo plačios burnos, kuri ne kiais žodžiais vadindamas, kad nežinojau,
kur ir dingti. į policiją nueičiau, bet ten
Dangolis — vis nepasitikėdamas — nu prausta ir nešvanki, tik rask darbo!
tarė paaiškinti.
— Aš ieškau. Komunistinės valdžios dė dabar kitaip. Kas ten kreipėsi, nesidžiau
— Aš jam valgyti duodu, maitinu, kaip ka noriu pasidaryti garbingas pilietis. Kon gė...
— Susitvarkys, dėde, dar mėnuo, kitas.
maitinęs. Tik jam vienam jau neužtenka. stitucija teikia man teisę į tai.
Kol kas ir jiems sunku susigaudyti, kas
Kartą, kai manęs nebuvo namie, jis atvedė
— Tai kam gi tą triukšmą keli, kodėl ja
padaužų gaują ir ištuštino visą mano san nesinaudoji? Butelis, mat. pakvipo sandė teisus, kas ne.
— Duok, Dieve. Ką dabar veiksi, pone,
dėliuką. Rado degtinės butelį ir tą išgėrė, liuke, tai reikėjo išlaužti duris ir dar su
priteršė, privėmė. Aš nieko nesakiau, bet gauja. O kas ji tokia, kur surinkta, kokia geriau pasakius, drauge?
— Darbų netruks, visiems jų bus. Prie
nuo to laiko išeidamas užrakindavau spin jos praeitis? Žinok. Dinda. naujai valdžiai
telę. Štai, tik grįžęs, radau ją išlaužtą. Ko negalima meluoti. Anketoje reikės įrašyti: I progos kada pakalbėsime. Turiu dar kaimunistinė ar nekomunistinė tvarka, bet tai esu tinginys, valkata, neprašomas pradėjau | mynus aplankyti.
— Dėkui tau dar kartą, Vaitai...
tikras plėšikavimas.
persekioti vietos gyventojus, laužtis į san
_______
— Teisingai, dėde, ir jei dar kartą pa dėlius. ..
matysi besilaužiant, tvok su lazda ne tik
— Jis savanoris buvo!
Jaunuolis, permatavęs sodą, pasuko į
per pirštus, bet ir per galvą.
— O tu buvai vagis, bet tai dar nereiš namus ir tuo kartu ant slenksčio susidūrė
— Drauge Vaitai, jis gi parazitas, išnau kia. kad negali susitvarkyti ir tapti geras, su Bačkiu.
dotojas, mane visą gyvenimą badu mari naudingas pilietis. Ir žiūrėk man, kad tų
— O, — pasveikino nelaukdamas pasta
no...
triukšmų daugiau nebūtų, kad gaujos čia rasis. — vėl laisvas. Sveikinu pargrįžusį.
— Jei aš. vaikas būdamas, būčiau turė nesivalkiotų, kitaip pasirūpinsiu tavimi Nežinau, kaip ir vadinti — ponu ar draugu.
jęs tai, ką tau dėdė parūpindavo, nebūčiau taip, kad buvusi dėdės pastogė kaip rojus Ar dera man, seno režimo išpažintojui,
alkanas ar padžiūvęs. O dėl parazitiškumo kvepės. Mėnesį laiko duodu susitvarkyti. vartoti tą naują žodį?

PADĖKA

„Aš dėkoju Dievui, kuriam tar
nauju“ (2 Tim. 1, 3).
Mandagumas reikalauja, kad mokėtume
gražiai padėkoti visiems, kurie ką nors ge
ra mums padaro. Nedėkingumas yra sun
kiai pergyvenamas. Kai į mūsų geriausius
Kalėdų ir Naujų Metų linkėjimus neatsi
liepia mums mielas žmogus, — liūdime.
Juo didesnis geradaris, tuo didesnė yra
mums pareiga padėkoti.

Kristaus nuotykis
V. Jėzus ėjo Jeruzalėn kartą Samarijos
ribomis. Prie vieno kaimo pasitiko jį de
šimt raupsuočių. Neprieidami artyn, šaukė
jie ir prašė sveikatos. Jėzus tarė žodį: „Ei
kite, pasirodykite kunigams“. Beeidami pa
juto, jog jie pagijo iš raupsų. Su dideliu
džiaugsmu nuskubėjo gauti iš kunigų svei
katos liudijimą, kad galėtų laisvai grįžti į
savo šeimas. Vienas jų, pamatęs save jau
sveiką, sugrįžo pas Jėzų, kniūpsčias par
puolė žemėn, jam dėkodamas ir garbinda
mas Dievą. Išganytojas pagyrė jo poelgį ir
pasakė: „Argi ne dešimtis pagijo? O kur
devyni? Neatsirado, kas grįžęs duotų gar
bę Dievui, kaip tik šitas svetimtautis“ (Lu
ko 17, 17).

Didysis Geradaris
Nemažai turime geradarių žmonių tarpe,
bet visų didžiausias ir asmeninis mūsų ge
radaris yra Dievas. Jo dėka turime žmogiš
kos prigimties turtus ir gausias antprigimtines dovanas ir net mums siūlomą amži
ną gyvenimą laimėje. Dievas yra mūsų sie
los kūrėjas.
Nebadaujame, turime pastogę, neblogą
sveikatą, pastovų darbą, socialinę apsaugą,
tėvų ar bent giminių paramą, pagarbą ir
meilę. Dievas mums leido būti lietuvių tau
tos nariais, o ne kur Azijoje, Kinijoje ar
tamsiame Afrikos žemyne. Iš tėvų paveldėjome kūno savybes, visos tautos garbingą
praeitį su visais kultūriniais lobiais. Jų pa
sirinkti negalėjome, jų neužsitarnavome, o
dovanai gavome. Išsprukę iš karo ugnies,
iš nežmoniškų diktatorių kietos valdžios,
turime asmens, susirinkimų, susisiekimo,
spaudos, mokslo, veiklos, sąžinės ir tikėji
mo laisvę. Ar tai yra maža dovana? Daug
milijonų žmonių tokios laisvės nei tokios
gerovės neturi. Atsimindami prieš 30 metų
mirties pavojuje apleistas tėviškes, sody
bas, namus, ilgimės jų ir ten gyvenančių
žmonių, dažnai pamiršdami pasilikusių tė
viškėse sunkias sąlygas. Mūsų tariamoji
nelaimė išėjo mums naudon. Ar už tai ka
da padėkojome Dievui? Jis mus vedė savo
Apvaizda ir atvedė į esamą padėtį.

Tikėjimo lobiai
Vakarų šalyse turime pilną laisvę tikėti
Dievą ir jį garbinti privačiai ir viešai. Be
baimės einame į Dievo šventoves. Ir už tai
nesame baudžiami, tik žmonių ir Dievo gi
riami.
Čia suradome katalikų Bažnyčią,
parapijas, kunigus ir galime naudotis lais
vai Kristaus paliktais šv. Sakramentais,
viešai giedoti įprastas lietuviškas giesmes,
mokyti vaikelius katekizmo ir giliųjų tikė
jimo tiesų, daryti procesijas ar iškylauti į
garsias šventoves. Visam tam nereikia
mums ieškoti civilinės valdžios leidimų.
Turime laisvę, o už ją ar esame padėkoję
Dievui?
Būtų gera, jei nusitartume šiais metais
gausiau sušelpti už mus vargingesnius gi
mines Lietuvoje ar badaujančius plačiam
pasaulyje. Sunku jiems su rūbais, avalyne
ir maistu. Siuntinėlį pasiųskime. „Dėkui
Dievui už neapsakomą dovaną“ (2 Kor. 9,
15), sakydami su apaštalu šv. Povilu.
KAM

— Krikščionių vienybės savaitė bus
1970 m. sausio 18-25 d.d.
—-D. Britanijos katalikai melsis už raup
suotuosius sausio 25 d.
— Iš įvairių Anglijos vyskupijų 52 ku
nigai yra išvykę ir dirba misijose.
— 1970 m. sueina lygiai 100 metų nuo
Pirmojo Vatikano Susirinkimo.
♦*
— Anglikonų vyskupas dr. Noorman pa
sakė popiežiui, kad daug anglikonų, sta
čiatikių, protestantų meldžiasi už popiežių,
ieškodami būdų nugalėti Bažnyčios vieny
bei sutinkamus sunkumus.
(Oss. Rom. 1969.XII.4)
LIETUVIS AUKŠTOSE PAREIGOSE
Minnesotos (JAV) universiteto senatas
iš 35 kandidatų, pasižymėjusių mokslinin
kų, šio universiteto klinikų radiologijos di
rektorium vienbalsiai išrinko prof. dr. Eu
genijų Gedgaudą, jauną, bet jau spėjusį
žymiai medicinos moksluose pasireikšti
naująjį ateivį lietuvį.
LIETUVĖS MOZAIKA
Skulptorės Aleksandros Košubienės mar
murinė mozaika įmūryta Kalifornijos ban
ko pastate San Francisco mieste.

STIMME DER FREIHEIT PUSLAPIS
Vokietijoje leidžiamasis mėnesinis laik
raštis Stimme der Freiheit dvigubame lap
kričio - gruodžio numeryje išsispausdino ir
lietuviškiems klausimams skirtą puslapį.
Didžiąją to puslapio dalį užima prof. ta.
Z. Ivinskio paskaitos skyrius apie nepri
klausomą Lietuvą. Rašoma apie naująjį
lietuvių vyskupą Europoje dr. A. L. Deksnį. Išspausdintas dr. P. Karvelio straips
nis apie neseniai mirusį buvusį Lietuvos
prezidentą Al. Stulginskį.
Išspausdintos ir trys fotografijos: vysk.
A. L. Deksnys Vasario 16 gimnazijoje, tos
gimnazijos pastatas ir prez. A. Stulginskis.
Puslapiai taip pat skirti ir kitiems pa
vergtiesiems ar komunistų valdomiems
kraštams.

FILATELISTŲ BIULETENIS
Filatelistų draugijos „Lietuva“ JAV lei
džiamojo biuletenio išėjo 1969 m. Nr. 7
ANGLIJA „SKAUTŲ AIDE“
(133).
„Skautų Aido“ Nr. 6 išspausdintas ManJame apstu įvairiausių filatelistinių ži
nių. šiame numeryje spausdinama dalis chesterio skautų draugovių 7 metų sukak
nepriklausomos Lietuvos pašto agentūrų ties minėjimo aprašymas, o Nr. 7 — skau
sąrašo.
tų vasaros stovyklos.

— Kaip pavadinsit, taip nesugadinsit, ne
žodyje slypi esmė. Gerai, kad susitikom.
Motina man sakė, kad netekot darbo. Kaip
atsitiko?
— Tėvas, mat. tautininkas. Kai jį atlei
do, kažkas šnabžtelėjęs, kad aš jo sūnus,
ir pridėjo dar, kad su jaunalietuviais turė
jęs reikalų. Iš tikrųjų porą kartą rašiau į
jų spaudą. Vilniuje galėčiau gauti darbo,
tik tėvų sveikata nekokia, nenorėčiau jų
palikti.
— Jei nenorit keltis į Vilnių, eikit dirb
ti pas mane buvusioj inž. Norkaičių bend
rovėj. Įmonė turės būti praplėsta, ir dip
lomuotas ekonomistas labai pravers. Kaip?
— Jei tik priimat, dėkui labai! Sakyk,
ar tai nesudarys jums kokių keblumų?
— Susitvarkysiu. Man kaip tik gera pro
ga atlyginti jums už tą pirmąją stovyklą ir
įstatymą manęs į tą pačią Norkaičių įmo
nę. Gal dar kuo galiu padėti?
— Jei taip — prie žodžio. Prisimenat
Antaną Atėjūną?
— Prisimenu.
— Studentas technikas, buvęs neolituanas, ir jam bent šiais metais nepatartina
rodytis universitete...
— Tikiu pilnai, kad nepatartina rodytis,
— greit pertraukė Vaitas. — girdėjau, prieš
žydus pogromus rengęs.
— Kiek aš žinau, jis tiek kaltas, kiek
ir kiti, kiek visa studentija. Puikiai žinot,
kad jokių pogromų Lietuvoje nebuvo. Ne
susipratimas universitete tai ne pogromas.
Gal galėtumėt bent laikinai duoti jam dar
bo?
Lyg negirdęjęs paskutinio
sakinio.
Vaitas garsiai galvojo:
— Daugumas neolituanų, tikiu, tęs stu
dijas, bet Alėjūnas turi bėgti, matyt, pra
eities darbeliai sunkiai slegia sąžinę.
— Jei jis turi bent vieną priešą, bet pro-

letariškos kilmės, dovanokit už išsireiškimą. tai ir nieko dėtam gali svilti. Deja, tai
jau įrodyta, kad ir per tą trumpą laiką, —
karčiai nesusilaikęs pridėjo Bačkys.
— Mes to klausimo neišspręsime, bet apie
šį studentą turiu kitą nuomonę. Savo laiku
mėgau vyrą, prisipažįstu, bet vėliau pra
radau bent kokią pagarbą. Dėl jo nepakel
siu nė piršto.
— Gaila. Prieš Atėjūną išvystyta didžiausią akcija. Atrodo, jis tapo atpirkimo
ožys, blogio simbolis. Net spaudoje buvo
minimas ir, suprantama, gintis negali.
— Mes, komunistai, irgi negalėjome gin
tis, rašyti į spaudą. Mes ėjome į kalėjimus.
Prie Smetonos toks drąsus buvęs, dabar—
kaip tas kiškis pakrūmėje.
-— Anksčiau tarp studentų buvo plati po
zicija ir gal dar platesnė opozicija. Kiek
galvų, tiek nuomonių, ir kiekvienas, kad ir
turėjo priešų, tai lygiai ir draugų, vienmin
čių, pasiryžusių jį ginti. Dabar opozicijos
nebus. Bus tik vienas pozicijos balsas, ir
tas balsas nukreiptas prieš Alėjūną, kurio
nerems jokia oficiali draugija, korporacija ar kitas organas. Žinodami, kas dedasi,
mes, jo draugai, patarėm, kad dingtų iš
universiteto, kol nurims triukšmas.
— Nesuprantu, ką turite galvoje, kai
kalbat apie „žinodami, kas dedasi“. Tai
yra piktos insinuacijos, ir tam turėtų būti
padarytas galas. Nusikaltę, žinoma, turės
būti nubausti, bet ne tie, kurie sąžiningai
mokosi, neturėdami ant pečių biaurios dė
mės. Na, man laikas. Jei nepakeitė! nuomo
nės. pirmadienį ateikite į įmonę. Linkėji
mas tėvams.
Atsisveikindami nepratiesė rankų. Kritęs
kartumas paveikė abu.

(Bus daugiau)
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Tarp Londono ir Škotijos
mašinų būrys drebins orą ir tuo pačiu kai
mynų langus ir širdis. Ypač vaikų krykšta
vimai pykins kaimynus.
Tokia padėtis — vienas didžiausių pavo
jų klubo ateičiai. Galima manyti, kad,
esant tokiai padėčiai, kaimynai mus pri
vers klubą parduoti arba jie pridarys nuo
stolių ir nemalonumų besiaiškinant su val
džios įstaigomis ir betepant duris, kad jos
„negirgždėtų“. Jeigu įpykę kaimynai lega
liu būdu ir neišvarys mūsų, tai jie sudarys
mums tokias sąlygas, kad mes ir patys, ne
varomi, išsinešim.
Dabar, šalia eilinių klubo rūpesčių, svar
biausias rūpestis yra salės įsigijimas. Lig
šiol turimos patalpos patenkino visus or
ganizacinius ir kultūrinius poreikius, bet
nebuvo salės, kurioje būtų galima rengti
platesnio masto susirinkimus, pobūvius,
šokius, minėjimus ir kita. Minimais atve
jais salės teko ieškoti kitur ir per tai buvo
išleista daug tūkstančių svarų, už kuriuos
galėjome įsigyti savo salę. Buvo ne kartą
mėginta įsigyti salę, bet jos iki šiai dienai
neturime.
Prie to privedė neryžtingos mintys abe
jojančių klubo ateitimi. Labiausiai bijota
tolimesnės narių emigracijos, kuri buvo
aiškiai pramatoma. Nors dabar esame ne
tokie gausūs, kaip anksčiau, tačiau turėti
salę yra ne mažiau aktualu ii' dabar. Esant
nemažai veiklaus jaunimo, mums salės rei
kalas pasidarė gyvybinės reikšmės reika
las. Ieškant geresnės klubui ateities, buvo
siūloma klubą perkelti į Eccles, kur įren
giant jį nebūtų pamiršta ir salės, taip pat
čia pramatyti ir pastovesni klubo lankyto
jai. Bet ta mintis nesulaukė pritarimo. Da
bar norima klube, išgriovus sienas ir laip
tus, sujungti kambarius ir iš tos patalpos
padaryti salę. Tam reikalui yra padarytas
ir planas. Bet ne vienas būkštauja, kad sa
lės įrengimas gali kainuoti iki 2.000 sv. To
kios išlaidos gali klubą privesti prie labai
mažų sutaupų likučio, o tas klubui yra pa
vojinga.
Ieškant klubo reikale išeities, yra rastos
dvi galimybės, kurios, atrodo, yra vertos
dėmesio.
Pirma galimybė yra tokia: parduoti tu
rimąjį klubą ir pirkti mažesnį, kur būtų ir
salė arba ji apsimokėtų statyti. Klubas tu
rėtų būti patogioje susisiekimo ir pelno
vietoje.
Antroji galimybė yra kiek keblesnė, bet,
atrodo, pati geriausia.
Pažvelkime į Lietuvių Sodybą. Ta So
dyba yra tolokai nuo Londono ir labai toli
nuo krašte esančių lietuviškų centrų. Ji
dėl tolumo ir nuošalumo lietuvių mažai
lankoma. Atostogauja daugiausia kitatau
čiai. Ji įdėtų vilčių nepateisino, ir sudaro
nemaža rūpesčio ją išlaikyti. Būtų geriau,
jei ta Sodyba būtų Manchesterio ribose.
susidarytų Londonas - Manchesteris

„Šiaurinės Anglijos Lietuvių Biuletenis“
1969 m. Nr. 8 išsispausdino A. P. pasirašy
tą straipsnį „Manchesterio Lietuvių Soc.
Klubo reikalu“, kuriame keliamosios min
tys vertos pasvarstyti ne tik vienai kuriai
lietuvių kolonijai, bet visiems lietuviams.
Dėl to tą straipsnį čia ir persispausdiname,
kad jis pasiektų platesnius skaitytojų
sluoksnius.
* * *

Prieš mums atvykstant į Manchester!,
senosios emigracijos lietuviai nusipirko
klubą prie Pilling St. - Rochdale Rd. kam
po. Tas klubas juos lengvai sutalpino, ir
dar liko kambarių barui, raštinei, knygy
nui. Nuo 1947 m. Manchesterin pradėjo at
vykti vis daugiau naujosios emigracijos
lietuvių, kurių esamasis klubas sutalpinti
jau negalėjo, o ir patekti į jį buvo sunku.
Tada, 1948 m. rudenį, 121 Middleton Rd.,
Manchester 8, buvo nupirktas namas, ku
riame ir įsisteigė naujasis Manchesterio
liet. soc. klubas. Naują klubą perkant, se
nasis klubas turėjo sutaupų, už kurias ir
buvo užpirktas klubas. Patį svarbiausią
klubo pirkimo darbą atliko J. Muraška. Šis
klubas, įskaitant ir kitas susidariusias iš
laidas, nupirktas už 1.600 sv. Manchesteryje esant daug naujų lietuvių, klubas pa
laipsniui perėjo į naujųjų ateivių rankas.
Pirmieji šio klubo pirmininkai buvo: S.
Misiukevičius, M. Kriaučionis, J. Bende
rius, A. Kuzmickas. Tuo laiku klubas buvo
gausiai lankomas ir per trumpą laiką buvo
įrengtas ir išmokėtas. Šitame klube prie
globstį rado visos besikuriančios organiza
cijos ir meno bei sporto grupės, šalia to
dar veikė vaikų darželis ir sekmadienio
mokykla. Šio klubo svarba mūsų gyveni
me yra labai reikšminga, nes jis yra mūsų
b-nės susiėjimo, suartėjimo ir lietuviškos
kultūrinės veiklos židinys. Šiais metais klu
bas mini savo 25 m. gyvavimo sukaktį.
Šiuo laiku klubas yra geroje padėtyje:
jis yra pilnai mūsų atremontuotas, turi
įvairiems reikalams daug kambarių, yra
krepšinio aikštė, du garažai, gali sutalpinti
16 mašinų aikštėje, turi sutaupų, stovi be
veik pačiame lietuviškos kolonijos centre,
ir klubo vertė siekia iki 13-15.000 sv.
Blogosios klubo pusės yra šios: daug kai
nuoja klubo išlaikymas ir remontai, senas
pastatas (statytas 1883 m.), nėra salės, to
li nuo miesto kelio centro ir susisiekimui
reikia naudoti du autobusai, ypač bloga su
grįžti, bloga tylos ir ramybės padėtis dėl
esamų ir būsimų kaimynų. Dėl tos priežas
ties jau ne kartą teko aiškintis su kaimy
nais ir policija, o kai naujuose pastatuose
apsigyvens dar artimesni kaimynai, tylos
reikalas bus dar blogesnis. Per tai ir daina
nebus drąsi, ir reikės laikytis punktualu
mo, kurio mes nemėgstame. Taip pat ir

JAU DAUGEL METŲ

KREMLIAUS KULNYS

(Mintis su Naujais Metais)
Jau daugel metų, kaip čia atvykom
Ir DP vardą Unrai palikom.
Buvom dar stiprūs, nieks nerūpėjo,
Galėjom žengti kad ir prieš vėją.
Šaltieji anglai šiltai sutiko,
Nors atkeliavom čia be skatiko.
Vėl į stovyklas čia pasodino,
Po svarą davė dėl bonkos vyno.
Ilgai nelaukę sako: „Vyrukai!
Jūs nesėdėsit čia kaip dypukai,
Laikas į darbą: bulvių sodinti,
Runkelių kaupti, anglies kabinti“.
Iš vieno darbo į kitą darbą
Taip ir lekiojom su duonos terba.
Svarus skaičiavom, į banką dejom.
Kai valios trūko, j barą ėjom,
O prisiminę brangią tėvynę,
Šokom Kalvelį, šokom Suktinį,
Sukūrėm chorus, dainuot norėjom,
„Lietuva brangi“ visur skambėjo.
Susipažinom čia ir mergaičių.
Dar pasitaikė ir lietuvaičių.
Žiedus sumainėm ir šliūbą gavom,
Paskiau pas uošves gyvent važiavom.
Kuriems kantrybės čionai pritrūko,
Tai už Atlanto anie išrūko.
Dolerių krūvos, pasaulis naujas,
Kada jų trūksta — parduodi kraują.
Vėliau čia viskas nusistovėjo,
Vaikai paaugo, žmona storėjo.
Graži šeimyna, savas namukas,
Prie vartų stovi naujas fordukas.
Bet jau pakaušis plikti pradėjo,
Pakinkliai linksta einant prieš vėją.
Ir atsisėdęs sau viens galvoji,
Kiek daug kainuoja tas mano rojus!
Sukūrėm klubus, turim Sodybą,
Kur traukiam alų ar ieškom grybų
Kur, susitikęs sykį per metą.
Tavo kaimynas ranką pakrato.
Ketvirtis šimto metų praėjo —
Pučia iš rytų vis tas pats vėjas.
Stalinas krito, Chruščiovs nupuolė,
Bet mūs tėvynėj sėdi maskolis.
Ten raudonoji Maskvos sermėga
Visus užklojus, sako: jie miega.
O, jūs maskoliai, kokie naivi,
Tikri lietuviai nėra juk kvaili.
Visam pasauly dar yra mūsų.
Mes gerai žinom apgaulę jūsų
Gal šimto metų ir nesulauksim,
Lietuvai laisvės visados šauksim!
Aug. Jovaras

few.

- Glasgovas ašis, kuri šioje saloje ir vaidin
tų pagrindinį vaidmenį lietuvybės reikale.
Manchesteris dėl savo patogios geografinės
padėties galėtų būti pačiu lietuvybės cent
ru Anglijoje. Be to, Manchesteris yra leng
vai pasiekiamas iš visų pusių, dėl to ir ke
lionės laikas bei išlaidos susidaro mažes
nės, o tai yra labai svarbu, nes nuo to pri
klauso dažnesnis vietovės lankymas.
Manchesteriui iš to nauda būtų didelė:
1) mes turėtume didelius namus veiklai ir
salę, 2) turėtume jaunimui puikias veik
lai sąlygas, kurių jis neturi dabar, 3) atpultų salės statymo rūpestis, 4) atpultų
ilga, nemaloni kelionė Sodybon, o kitiems
būtų trumpa patogi kelionė Manchesterin
ir mažos kelionės išlaidos.
Tokią Sodybą mes lengvai išlaikytume,
nes Manchesteryje ir plačioje apylinkėje
dar yra apie 5-600 lietuviškai šeimai pri
klausančių asmenų, o jų tarpe — apie 100
lietuviško jaunimo. Daug padėtų atosto
gautojai, stovyklautojai, ekskursijos, kiti
lankytojai. Be to, būtų patogi vieta visos
Anglijos sportininkams, visokios veiklos
rateliams, sąskrydžiams ir t.t. šioje Sody
boje lankytojų būtų daugau, nei jų turi da
bartinė Sodyba. Per tai Manchesteris labai
pakiltų. Žmonių tokiems reikalams vesti ir
tvarkyti yra. Kartu galėtų atsikelti ir se
nasis Sodybos personalas.
Kalbant apie Sodybą, reikia suprasti,
kad ji savo žemės plotu gali būti ir mažes
nė, tik svarbu, kad pats namas būtų dide
lis. O esant Sodybai už miesto, galėtume
turėti mažą klubą - aludę Manchesterio
centre.
Pardavus klubą, gautume apie 15.000 sv.
10-12.000 sv. galėtume investuoti perkant
Sodybą, o kitą, didesnę, dalį duotų parduo
toji Sodyba. Gerai besiverčiant, vėliau ga
lėtume Sodybos pridėtąją dalį atpirkti.
Toks turtas nepražus, o prireikus jį par
duoti galėsime visada. Šiame reikale padė
tų ir apylinkė.
Apsisprendžiant, ką daryti su klubu, rei
kia, kad jau dabar būtų apsisprendžiamą,
tuo turėtų būti suinteresuota klubo valdy
ba ir nariai.
Jau ne kartą Sodybos pardavimo ir jos
perkeldinimo šiaurėn reikalas buvo gvilde
namas E. Lietuvyje. Šiuo reikalu Man
chesteris turėtų pirmumo prieš kitus, tik
reikia mums pirmiems tą reikalą pasiruošusiems ir laiku pristatyti centrui Londone,
kartu paduodant paruoštą planą, motyvus.
Šią progą mes turėtume išnaudoti.
Būtų pravartu išsirinkti komitetą, ku
riam būtų pavesti visi su klubo likimu su
siję reikalai.
Jeigu bus kas nors daroma klubo ateities
reikalu, tai turi būti daroma tuoj pat, nes
šis laikas yra pats patogiausias.
Nuo mūsų apsisprendimo priklausys klu
bo ateitis.

Kelias savaites sugaišusi iškarpa iš
Huntsville (Alabama) leidžiamo laikraščio
’„Huntsville News“ rodo, kad spalio 2 d. ta’me laikraštyje buvo kolumnisto Russel
.Kirk straipsnis vardu „Prieš 30 metų suda
lyta sutartis tebekankina Europą“. Supran
tama, kad turima galvoje Moiotovo-Ribbentropo sutartis. Apie tos sutarties slap
tuosius priedus straipsnyje ir sako: „Tie
priedai tebekankina Europą: nors naciai
jau išnyko, komunistai tebelaiko, ką pelnė
»
į

KOLCIIOZININKO TEISĖ
PASITRAUKTI

> Lapkričio 6 d. Valstiečių laikraštyje rašo,
,kad:
k „Kibyšių kolūkio nariai V. Uoslys, M.
Balevičius ir B. Tenienė, negavę visuotinio
žemdirbių susirinkimo išleidimo, saviva’liškai paliko ūkį ir įsidarbino Prienų rajo’no „Draugystės" kolūkyje. Apie tai Kiby>šių kolūkio valdyba pranešė „Draugystės“
,kolūkio vadovams. Vienok „Draugystės“
.kolūkio pirmininkas Br. Mincius į raštą
net nesiteikė atsakyti... „Draugystės“ kolū
kio valdyba su V. Uosiu, M. Balevičiumi,
1B. Teniene galutinai atsiskaitė rugsėjo 18
|d. Nuo tos dienos „Draugystės“ kolūkyje
Jie nebedirba. Be to, buvo išaiškinta, kad
jie į „Draugystės“ ar bet kurį kitą kolūkį
galės būti priimti tik gavę Varėnos rajono
’Kibysiu kolūkio visuotinio žemdirbių susi’rinkimo išleidimą“.
> Tas pavyzdys niekais paverčia visus aiš,kinimus, kad kolchozuose dirbantieji yra
ūkio šemininkai, dalininkai ar kažkas pa
našu. Iš tikrųjų šis pavyzdys rodo tuos
’žmones esančius greičiau panašius į pra
ėjusiųjų amžių baudžiauninkus, kada be
•dvarininko „išleidimo“ jie negalėjo persi,kelti kitur, joks kitas dvarininkas tokių ne
išleistų baudžiauninkų į darbą nepriimda
vo, o jei neapsižiūrėjęs ir priimdavo, tai,
’jų pirmajam ponui pareikalavus, turėjo
'juos grąžinti atgal. Skirtumas dabar toks,
.kad vietoje dvarininko išleisti ar neišleisti
.turįs teisę „visuotinis žemdirbių susirinki
mas“, tačiau tie susirinkimai ir jų teisės
'daugiausia egzistuoja tik popieriuje, ir jų
’„nutarimai“ paprastai yra tokie, kokius
dvaro urėdas (pirmininku dabar vadina
mas) pasako.
(E)

1939 metais. Pagal tuos protokolus buvo pa
sidalyta Lenkija tarp Rusijos ir Vokietijos:
rusai tebelaiko savo pusę. Baltijos respub
likos buvo paskirtos Rusijai: Kremliaus
valdovai tebetriuškina Baltijos tautas po
savo kulnimis“.
Karčių priekaištų straipsnio autorius pa
reiškia ir Jungtinėms Valstybėms: „Ką
Jungtinės Valstybės būtų galėjusios pada
ryti toms niūrioms neteisybėms atitaisyti,
to Amerikos vyriausybė nepadarė“, sako
Russel Kirk ir ten gana smulkmeniškai pa
pasakoja, kas Baltijos valstybių reikalu
kalbėta Teherane ir ypač Jaltoj. Ir tęsia:
„Bet šiandien, 30 metų po nacių-komunistų sandėrio, 26 metai po Teherano kon
ferencijos, — ar yra geresnės dienos vilčių
lenkams, estams, latviams, lietuviams, ru
munams?
„Gali ateiti metas, gal ir netrukus, kai
Rusijos nesusipratimai su Kinija ir augan
ti pavergtųjų tautų rūstybė, gal būt, kaip
tik nuves mus į kokią naują didžią didžių
jų valstybių konferenciją dėl padėties Ry
tų Europoje. Ir jei tokia derybų diena at
eis, tikėkimės, kad Jungtinių Valstybių
prezidentas kalbės iš tvirtumu pagrįstos
pozicijos, kokia galėjo būti ir Roosevelto“...
Tokiam straipsniui pasirodyti paskati
nimas buvo, be abejo, šią vasarą Eltos pla
čiai paskleistos informacijos, primenančios
Molotovo-Ribbentropo sutartį ir jos pa
sekmes.
(Elta)

KLAIPĖDA SUNYKSTA

„Literatūros ir meno“ Nr. 51 išspausdin
tame laiške rašytojas Romualdas Lankaus
kas iškėlė pasibaisėtiną Klaipėdos sena
miesčio padėtį. Jis rašo, kad tas įdomus is
toriniu ir architektūriniu požiūriu miestas
baigia visiškai sugriūti ir supūti. Miesto
komitetas buvo, girdi, pažadėjęs sutvarky
ti, bet viskas, atrodo, pamiršta ir užmiršta.
Tame pačiame numeryje tai patvirtina
ir E. Misiulis, kuris yra muziejų ir kultū
ros paminklų apsaugos viršininko pava
duotojas. Jis sako, kad šiuo klausimu iš
esmės turėtų pasisakyti Klaipėdos miesto
vykdomasis komitetas.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAM!)
Savo paskutiniame laiške rašiau apie po prastai pasyvūs veikti ir pusėtinai žemo ly
litinę padėtį Rusijoje, remdamasis žinomų gio galvoti. Todėl šio „demokratinio judėji
rusų raštais. Jų pagrindines mintis tik mo" pasisekimas bet kuria linkme, bent
trumpai pakartosiu.
artimiausiu laiku, atrodytų labai proble
Anot rašytojo Kuznecovo, komunizmo matiškas.
Rusijoje nėra, j jį niekas netiki.
Tačiau ir paties režimo žmonės yra ne
Anot garsaus istoriko Amalriko, kad ir kiek geresnėj padėty. Žmonių atranka pa
slapta, bet pastoviai auganti liberalinė or taikavimo, baimės ar protekcionizmo keliu
ganizacija pamažu reiškiasi kovoj su esa metų būvyje pastoviai pašalindavo žmones
mojo režimo priespauda.
su drąsa, naujom idėjom ir turinčius ne
Ir pagaliau, anot rašytojo Solženicyno, priklausomą būdą. Tuo būdu jau prieita
laisvės aušra jau švinta...
padėties, kad valdžios viršūnėse nebėra
Iš to galima būtų pasidaryti išvadą, kad žmonių, turinčių stiprias vadovų asmeny
visi trys sutinka, jog esamasis režimas Ru bes, bet kokią ideologiją ar kokią nors is
sijoje nebėra toks stiprus, kaip kad jis bu torinę tradiciją. Tokios atrankos išdavoje
vo Lenino ar Stalino laikais; ir Solženicy valdžia pateko į rankas biurokratų klikos,
nas gi yra optimistiškiausias, nes mato auš kurios svarbiausias ir gal net vienintelis
rą jau švintant ir komunistinį režimą, at uždavinys yra būti valdžioje.
seit, lyg jau ir griūvant.
Tokios valdžios didžiausias troškimas,
štai kyla klausimas: kiek toks optimiz bent kiek tai susiję su krašto vidaus reika
mas yra pagrįstas? Ką visų pirma galvoja lais, yra, kad viskas eitų kaip ėję ir visur
apie tai patys rusai?
būtų ramu. Tokio troškimo dėlei ši biuro
♦♦
kratų klika nenorėtų net bet kurios naujos
Plačių gyventojų sluoksnių sukilimas rūšies stalinizmo ar net būtų nerangi per
prieš esamąjį režimą yra neįmanomas, nes sekioti laisvamanišką inteligentiją. Dabar
valdžios šnipinėjimo ir persekiojimų orga tinė biurokratų klika, priešingai negu Sta
nizacija yra per galinga. Krašto bet kokia lino laikais, yra ne puolimo, bet savų intepalaipsniška demokratizacija irgi yra ne l resų gynimo pozicijoj. Puolimui reikalin
įmanoma, nes politinio gyvenimo, politiš gos labai ryškios, stiprios asmenybės, ku
kai susipratusios didesnio skaičiaus bend rių nėra ir kurių bijomasi.
Tokių asmenybių bijo ne tik patys val
ruomenės Rusijoje iš viso nėra. Visi poli
tiniai klausimai yra sprendžiami labai ma džios žmonės, bet ir žmonių masės. Dėl is
žo skaičiaus žmonių Maskvoje, žmonės su toriškai susikūrusių tradicijų ar dėl kurių
žino apie tai tik po įvykių. Tokiom sąly kitų priežasčių tokios Vakaruose savaime
gom esant, Rusija yra daugiau pribrendusi suprantamos mintys, kaip antai: žmonių
dar vienam Stalinui ar Berijai, negu bet savivalda, žmogaus laisvė, visų lygybė prieš
kuriai protingai, humaniškesnei vadovy įstatymus, yra visai nesuderinamos su ru
bei.
siško žmogaus būdu. Tai vis dar ypač tinka
O kai dėl rusiškos neramios inteligenti plačioms pusėtinai tamsaus rusiško ūkinin
jos ir jos labiau energingų bei maištaujan ko masėms. Jam laisvė reiškia netvarką bei
čių vadovų, tai perspektyvos milžiniškų visuotinį chaosą, lygybė — niekas neturė
Rusijos plotų tamsoje yra menkos. Juo to tų gyventi geriau negu jis pats. Rusas vis
liau nuo Maskvos, juo mažiau žinoma apie dar yra linkęs daugiau reikšti pagarbą jė
dr. Litvinovo, Danielio ar generolo Grigo gai, autoritetui ir tik paskutinėj vietoj švie
renkos viešus protestus, ir jokių ženklų, timui ir inteligentijai.
kad tie protestai būtų remiami kituose
Iš visa to aiškėja, kad bet kuris dinamiš
miestuose.
kesnis demokratinis sąjūdis su garsiais šū
Buvę viešų nepasitenkinimo protestų, bet kiais negali rasti pritarimo ne tik dėl savo
kitokios rūšies, pvz., darbininkų maištavi valdžios drebančioj biurokratijoj, bet ir la
mai Kalugoje ir Novočerkaske arba kovos bai pasyvioj, staigių permainų bijančioj
dėl laisvės paskirų tautų ribose, ypač Uk masėj. Tad šitoj plotmėj režimo pasikeiti
rainoje. Bet visa tai buvo apmalšinta. „Vis mai vyks, kaip kad jie vyksta ir dabar, la
kas tapo tylu, viskas tapo ramu — visom bai pamažu, be sukrėtimų ir revoliucijų.
kalbom“, tariant ukrainiečio poeto prieš
* *
šimtą metų pasakytais žodžiais.
Bet, Amalrikas samprotauja toliau, nė
Protaujančių bei susirūpinusių žmonių
tarpe viešpatauja nuomonių nesantarvė, viena žmonių bendruomenė, o ypač tauta,
nes vieni tiki J komunizmo sudemokratėji- negali gyventi vis be idėjų ir moralinių
mą, kiti į didesnę įtaką mokslininkų ir šiaip principų. Krikščioniškoji ideologija, pu
mokslo vyrų, kurie pagaliau suras sprendi siau pagoniška, pusiau suvalstybinta, yra
mą, o treti pradeda vėl rasti pasitenkinimo kaip ir mirusi. Markso - Lenino doktrinos,
daug kartų keistos, neprigijo ir galutinai
savo tikėjime j Dievą.
susikompromitavo.
Dėl to Maskvos reži
Tokių minčių išvadoje rašytojas A. Kuz
necovas štai ką sako: Rusija panaši į di mas buvo priverstas ieškoti naujos ideolo
delį plaukiantį laivą, kurio kelias ir kelio gijos ir ją surado — didįjį rusišką naciona
nės galutinis tikslas keleiviams nėra ži lizmą su jėgos dievinimu ir naujų užkaria
nomas... Savo istorijos būvyje Rusija iš vimų ambicijom. Tačiau šitokia ideologija
gyveno žymiai daugiau blogų laikų negu yra nepaprastai pavojinga. Vos tik per ke
gerų, tad vienu mažiau ar daugiau nesuda lerius paskutiniuosius metus Rusija ne tik
ro jai skirtumo. Rusų tauta tad yra pasi neteko simpatijų ir draugų, bet įsigijo daug
ruošusi visam kam. Ji bijo tik vieno, bū priešų, galingiausias jų — Kinija.
Karą su Kinija Amalrikas laiko visiškai
tent, karo.
neišvengiamu. Karas turės įvykti, prana
šauja jis, tarp 1975 ir 1980 metų. Tai reikš
šių laikų žymiausias rusų istorikas ir ra kartu ir Rusijos imperijos pabaigą!
šytojas A. Amalrikas daugeliu atvejų su Šiuo rusams dramatiniu, o mums visiems
tinka su A. Kuznecovu, bet jis, kaip istori džiuginančiu sakiniu baigsiu savo laišką,
kas, mėgina būti gilesnis ir konkretesnis; žinoma, šia proga nepamiršiu prijungti ir
todėl ir jo galvojimo išvada yra kitokia.
savo linkėjimų 1970 metams — būkite svei
Anot jo, dabartinėje Rusijoje jau yra vi ki, linksmi ir nenustokite vilties.
durinioji gyventojų klasė, ant kurios galė
Iki pasimatymo
tų būti statomas demokratinės santvarkos
rūmas. Ši klasė jau gana gausi ir toliau
Stasys Kuzminskas
dar vis vystosi. Tik, deja, ši demokratinio
P.S.
Sekančiame
laiške teks mums pasi
galvojimo klasė neturi vadų, nes jie buvo
daryti
savo
išvadas.
režimų persekiojami ir naikinami. Patys
gi šią klasę sudarantieji žmonės yra nuo
režimo priklausantieji valdininkai, nepa-

RAUDONPLAUKIAI
Britanijoje raudonplaukių, arba, kaip
lietuviuose juokais priimta juos vadinti,
„ryžų“, daugiausia pasitaiko tarp airių,
valų ir Škotijos kalnų gyventojų. Tokių
apsčiai yra tarp N. Gvinėjos galvų medžio
tojų, malajiečių, negrų ir eskimų.
Dažnai tikima, kad raudonplaukis greit
užpyksta, dažniau serga reumatizmu ar
kad bitės negelia jų. Žinoma, čia tik sena
bobučių pasaka.
Tikras dalykas yra tas, kad beveik visa
da raudoni plaukai paveldimi iš tėvo. Jei
gu raudonplaukė moteris išteka už tam
siaplaukio vyro, raudonplaukiškumas iš
nyksta iš jų šeimos.
Raudoni plaukai yra dvigubai tankesni
ir stipresni už kitokios spalvos plaukus.
Jei juos tempsi, tai dar netrūks ir penkta
daliu pailgės.
Bet raudoni plaukai ima tamsėti, kai sa
vininkas sensta. Taip pat žilsta jie grei
čiau už kitos spalvos plaukus.
Trūkstant normalios pigmentacijos, rau
donplaukiai retai kada nudega saule, juos
apninka strazdanos.
Raudonplaukių yra buvusių žymių žmo
nių. Tokie buvo Kleopatra, Neronas, anglų
Wiliamas I, Henrikas VIII, karalienė Elz
bieta I, Škotijos karalienė Marija, Bernar
das Shaw, Solomė, Garibaldis, Šekspyras,
Trojos Elena, Nelė Gven, Kainas, Judas Iskarijotas, Lukrecija Bordžija...

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: 1. 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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Europos lietuviu^ kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO
Į LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ ROMOJE
Viso pasaulio lietuviai remia Lietuvos
A. Kietavičius — 30 šil. ir J. Liobė — 20
šil. Nuoširdžiai dėkoja T. F. Atstovybė D. Kankinių Aušros Vartų koplyčios įrengi
mą Sv. Petro Bazilikoje, Vatikane. Koply
Britanijoje.
čią pašventins pats Jo Šventenybė Paulius
VI liepos 7 ar 8 dieną. Suplauks tautiečių
iš visur. Bus įvairių ir kitų nepasikarto
MŪSŲ RĖMĖJAI
jančių iškilmių: priėmimas pas Šv. Tėvą,
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar minėjimų, subuvimų ir t.t. Be to, Romos
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie ir apylinkių garsenybės, netoli jūra.
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
Lietuvių židinys Nottinghame šia proga
kam spausdintam žodžiui paremti: 11.50 ruošia vienos ir dviejų savaičių išvyką J
dol. prof. R. Sealey, 12 šil. K. Ežerinskas, Romą, apylinkes ir, pagal pageidavimą, į
10 šil. S. Stulgys, 1 dol. K. Rožanskas, 5 tolimesnes vietas. Išvyksime lėktuvu liepos
šil. B. Kliorys, po 3 šil. K. Drungilas, P. 4 d. iš London-Gatwick ir galėsime grįžti
Juška, S. Krasauskas, J. Strumskis, J. arba liepos 11 d., arba 18 d. Išvyka 8 dienų
Baukys, I. Dailidė, A. Armalis, T. Krivic — kelionė lėktuvu, viešbutis, maistas —
kas, J. Jakimavičius, A. Linkevičius, J. kainuoja su didele nuolaida 49 gns. ir 15
Dirvonskis, K. Savonis, J. Lideika, B. Ur dienų — 65 gns. Dauguma nori 15 dienų.
banavičius, M. Talkačiauskas, H. Ropius, Vien kelionė 31 gns. Bendroms ekskursi
V. Lugas, R. žudžius, J. Žalys, J. Liobė, joms 2 gns. Išvyka į Asyžių apie 2 sv. 10 š.
A. Baranauskas, A. Kirkelionis, B. Mardo- Norinčius vykti prašome kuo skubiausiai
sas, J. Sližys, V. Dankis, V. Juknelis, J. užsirašyti pas mane. 16 Hound Rd., West
Reinys, G. Johnstone, A. Anužis, 1 šii. P. Bridgford, Nottingham, NG2 6AH. Telef.:
Zdanavičius.
85378 ir atsiųsti 5 svarų depozitą kelionių
agentūrai. Ypač skubėtina užsirašyti todėl,
kad kiti papigintas vietas lėktuvu skubiai
LONDONAS
užima ir galima jų nebegauti. Užsirašiu
sius informuosime smulkiau.
DBLS SUVAŽIAVIMAS
Kun. S. Matulis, MIC
Metinis DBLS Skyrių atstovų suvažiavi
mas šiais metais įvyks kovo 14-15 dieno
mis Lietuvių Namuose.
APDOVANOTAS LIETUVIS
DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
Naujųjų metų proga Karalienė Elžbieta
RINKIMAI
II apdovanojo ordinais ir medaliais kelis
Vasario mėn. pabaigoje įvyks rinkimai į šimtus asmenų.
centrinius Skyriaus valdomuosius organus.
Tarp apdovanotųjų yra Londono lietuvis
Rinkimai bus vykdomi korespondenciniu J. M. Liūdžius, Britų Ambasados Rangūne
būdu.
I-sis sekretorius, kuris gavo OBE — Britų
Visi C. Sk. nariai maloniai prašomi siū Imperijos ordiną.
lyti kandidatus: į C. Skyriaus valdybą 3
kandidatus, į Revizijos komisiją 3 kandida Jono Liūdžiaus tėvai — prieškarinės
tus ir atstovais į visuotinį DBLS suvažia emigracijos lietuviai. Jis yra gimęs Londo
ne. Jis ir jo duktė gerai kalba lietuviškai.
vimą 3 kandidatus.
Kandidatų sąrašus prašoma prisiųsti iki
sausio 22 d. Centrinio Sk. Valdybai: 2 LadLEIQH
broke Gardens, London, W.ll.
LYGOS SUSIRINKIMAS
Praeitais metais Britanijoje paskelbusi
ir įspūdingai bei sėkmingai pravedusi Pa
vergtųjų tautų savaitę, Britų Lyga už Eu
ropos laisvę sausio 17 d., 2 vai. popiet, Lon
done, Estų Namuose (18 Chepstow Vilias,
London, W.ll — netoli Lietuvių Namų)
šaukia savo visuotinį susirinkimą.
Jame bus apžvelgta praėjusioji Paverg
tųjų tautų savaitė ir svarstomi šių metų
veiklos planai ir sumanymai dėl jų.
Susirinkime kviečiami dalyvauti visi,
kurie yra prisidėję prie Pavergtųjų tautų
savaitės, nori ir ateityje prie tos reikšmin
gos veiklos prisidėti ir turi gerų minčių ir
sumanymų.

Nr. 2(1097). 1970. I. 13
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1969 m. lapkričio 8 d. Šveicarijoje mirė
Tomas Pečiulionis, gimęs 1926 m. Kaune.
Nuo 1940 m. iki pasitraukiant iš Lietu
vos gyveno ir mokėsi Vilniuje. Dar gimna
zistu būdamas įstojo savanoriu į vieną mū
sų besikuriančių savisaugos batalionų, ku
rie greitai buvo vokiečių likviduoti.
Iš Vokietijos pasitraukęs į Šveicariją,
sunkiomis pabėgėlio sąlygomis baigė 1949
m. Zueriche aukštąjį statybos inžinieriaus
mokslą. Po to dirbo politechnikume moks
linį tyrinėjimo darbą vandens ir įžeminęs
statybos srityje ir pasireiškė naujais me
todais.
Aktyviai dalyvavo mūsų išeivijos bend
ruomenėje, rūpindamasis jos vieningumu.
Tiesus ir tolerantiškas, kuklus ir švelnus,
besiaukojąs Idealui iki savęs išsižadėjimo,
buvo kitataučiu ir tautiečių dėl tokio būdo
gerbiamas. Tragiškas likimas palaužė jo
sveikatą.
Tomas Pečiulionis buvo sūnus generolo
Motiejaus Pečiulionio, pasireiškusio mūsų
partizaninėse kovose.
Tebūnie jam lengva svetima žemelė.

ITALIJA
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS
ROMOJE JUBILIEJUS
Šv. Kazimiero kolegija Romoje mini 25
metų įkūrimo jubiliejų.
Ją įkūrė Lietuvos vyskupai, vadovauja
Msgr. dr. Ladas Tulaba.
KARDINOLO SIMPATIJA LIETUVIAMS

Kardinolas A. Samorė, Sakramentų Kon
gregacijos Prefektas, gruodžio 12 d. rašė
kun. Pr. Gavėnui, saleziečių įstaigos Ro
moje direktoriui: „Tamstai siunčiu kartu
su kalėdiniais sveikinimais ir čia pridėtą
čekį 117 dolerių. Tai auka, kurią praėjusį
rugsėjį gavau Šveicarijoj; tuoj pagalvojau
mielai ją skirti šiam lietuvių centrui“.
Įstaigos direktorius padėkojo kardinolui
ne tik už šią auką, o ir už visą rūpinimąsi
lietuvių reikalais.
SVEČIAI „VYTĖNUOSE“

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

Saleziečiams gavus pilną nuosavybę,
Frascatį - Vytėnus pats pirmasis aplankė
Diplomatijos Šefas min. St. Lozoraitis su
ponia ir sūnumi Kaziu. Juos lydėjo kun. V.
Palubinskas iš Argentinos.
Aplankė trobesius, parką ir daržą-sodą
bei gretimai esantį parduodamą žemės
sklypą. Žavėjosi vieta ir aplinka. „Tikras
rojus ar nors rojaus prieangis“, gėrėjosi
Ministeris. Ir reiškė pritarimą planams
plėstis ir kurti lietuvišką sodžių.
Prieš tai keliskart saleziečius aplankė
kard. Ant. Samorė, iš Lietuvos atvykęs
vysk. J. Labukas su kun. J. Žemaičiu, Ro
mos saleziečių provinciolas, prof. F. Burkienė iš Izraelio; paskui — neskaitant Ro
mos lietuvių — Laisvė Andriušytė iš Aust
ralijos, misionierius kun. J. Mąntegazza iš
Japonijos, A. Gaidelis iš D. Britanijos, vos
Romon atskridęs vysk. Ant. Deksnys, V.
Menauskas iš Švedijos, Seliokai iš Mel
bourne, Irena ir Ramūnas Kalvaičiai iš
Bostono, Vainoriai iš Nottinghamo, kun. S.
Petraitis su kun. J. Zeliausku ir olandas
prof. kun. Van Hagen, Danutė ir Jean-Noel
Bayardai iš Ženevos, diak. J. Petrulionis
iš North American College, Bernardai iš
Chicagos, Mary Marūnas iš Clevelando, M.
White iš Jersey City, kun. L. Bolla iš Ekvatoro (su kun. P. Maskolaičio sveikini
mais) ir du misionieriai iš Kolumbijos (su
kun. Matučio sveikinimais), T. J. Venckus,
SJ, iš Chicagos, msgr. V. Balčiūnas iš Putnamo, Vatikano ir Romos liet, valandėlės
vedėjai — kun. dr. V. Kazlauskas ii- dr. J.
Gailius, M. Keršytė ir Alla Petrenko iš
Adelaidės su Sandra Read iš Naujosios
Škotijos (Kanada), iš Lietuvos grįžęs stu
dijoms kun. Pr. Vaičekonis ir kt.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Ketteringo lietuvių kolonija negausi ir
neturi jokio klubelio susirinkti ar ką nors
BLYNŲ BALIUS
suruošti. Tai tik šiais metais Naujieji Me
Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis tai buvo sutikti ir senieji palydėti, nors ir
Blynų Balius įvyks šeštadienį, vasario 7 d., mažos grupelės, pas Liobes šeimyniškai.
345 A Victoria Park Rd., E.9. Pradžia 7.30 Vis geriau kaip nieko. Pasikalbėta, na, ir
vai. vak. Gros Michael Mackler Trio.
po stiklelį išmesta už laimingus ateinan
čius metus.
J. Liobė
KALĖDINĖ EGLUTĖ
Gruodžio 27 d. mokyklos vaikų tėvai, pa
dedami kitų Londono organizacijų (Sporto
ir Socialinio Klubo, „Dainavos“ Sambūrio,
Šv. Onos Draugijos, LAS Londono sky
riaus, DBLS skyriaus ir Ig. Dailidės), su
DIDELIS BALIUS-ŠOKIAI
rengė Londono lietuviškos bendruomenės
vaikams kalėdinę eglutę, kurioje dalyvavo
Sausio 17 d., šeštadienį, Lietuvių Sody
apie 70 vaikų.
Londono Grandis atėjo talkon atlikti me bos šaudymo klubas ruošia didelį balių ninės programos, kas praturtino vakarą. šokius.
Bus gera muzika, bufetas, baras, loteri
Mokyklos mokinių programa taip pat buvo
gera — dainos, tautiniai šokiai ir visokie ja ir visokios įvairybės.
Nakvynę prašom užsisakyti iš anksto.
kalėdiniai pokštai.
Atsilankė Kalėdų senelis (A. Dėmenis),
apdovanodamas mokinius ir tuos, kurie
GERA PRADŽIA — PUSĖ DARBO...
nelanko mokyklos.
Gerai pradėsime 1970 metus įsigydami
Mokyklai vadovauja P. Senkuvienė, V.
Jurienė, muzikos skyrių veda K. Lapins naujai išėjusią Pulgio Andriušio knygą —
kienė, lietuvių kalbos — R. Kinka.
RINKTINIAI RAŠTAI.
Mokyklos vadovybė labai dėkinga orga Šiuos raštus skaitydami, vaizdžiai maty
nizacijoms ir visiems kitiems talkinin sime savo gimtąjį kraštą, savo draugus ir
kams.
priešus ir... save.
Ta proga primenama, kad tėvai, kurie
Dailus ir vertingas Liet. Enciklopedijos
turi jaunesnių vaikų, leistų juos į tą mo leidinys, 262 psl., kietais viršeliais. Knygos
kyklą. Ji veikia šeštadieniais Londono kaina, įskaitant persiuntimą — 43/6.
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345 A
Užsakoma: Dainora, 14, Priory Rd., Kew,
Victoria Park Rd., E.9).
Surrey. Tel. 940-6377.

LIET. SODYBA
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Spaudos Balius

IIAGENE
Lendraitienės mėginimas suruošti Nordrheinwestfalijos valstijoj N. Metų sutiki
mą lietuvių tarpe surado pritariančiųjų.
Taigi praeitų metų paskutinę dieną tokį
balių suruošė VLB Hageno apylinkė su pir
mininku L. Vilčinsku priekyje. Jam daug
padėjo Budvietytė, Hofmmanaitė, Budrys.
J. Jasulaitis, Šulcas ir Dikšaitis. Ne taip
jau punktualiai, bet iki praeito dešimtme
čio slenksčio susirinko apie 80 žmonių, o
jie buvo iš Wuppertalio, Duesseldorfo,
Koelno, Gelsenkircheno, Muensterio, Bielefeldo, Bonnos, Dortmundo ir Hageno.
Balių atidarė VLB Hageno apylinkės il
gametis pirmininkas ir VLB Nordrheinwestfalijos valstijoj atstovas (lietuviuose
išpopuliarintu pavadinimu „konsulas''.)
prie socialinių reikalų ministerijos L. Vil
činskas. Jo duktė juodplaukė Vasario 16
gimnazijos mokinė Živilė Vilčinskaitė pa
deklamavo Putino „Tėvų šalis“ ir su gim
naziste Šaduikyte pašoko „Palšvą arklį“.
Publika negailėjo šiom gimnazistėm katu
čių. Vakaro staigmena tai jau žinomas
Bonn-Koeln apylinkės kvartetas „Baltija“,
sudainavęs keletą lietuvių liaudies dainų.
Kvartetas nuolat tobulėja, o dabar pasi
kvietė visiems žinomąjį muziką Valterį
Banaitį muzikiniu vadovu.
Dvyliktą, o gal ir nulinę valandą šovė
šampano kamštis. Visi dalyviai lietuviškai
trim bučkiais pasisveikino, vienas kitam
linkėjo ko geriausio. Lauke šaudė spalvo
tos raketos, sprogo varlės, ir buvo visokio
kitokio triukšmo. Salė siūbavo, šoko. Elekt
roniniu akordeonu šokius palydėjo, o šį
kartą dar kažin kokiam stebuklingam
„būgnataktmušiui“ padedant, Povilas Petrikaitis. Dainų netrūko, jaunimas ir seni
mas galėjo pagal savo madą pasišokti. Sa
lėje buvo matyti jaunų ir vyresnio am
žiaus žmonių, trūko kažin kodėl vidutiniosios kartos.
Bet vistiek reikia busimiesiems panašių
balių organizatoriams kai kuriuos dalykus
priminti. Mūsų žmonės, tai ne paslaptis, iš
geria, o kai kurie turi labai toli važiuoti.
Policija stovi beveik ant kiekvieno kam
po, greitosios pagalbos signalai girdėti jau
iš tolo. Parūpinkit žmonėms nakvynę! Kad
galėtų dalvauti vidutinio amžiaus tautie
čiai, parūpinkit senutę vaikams prižiūrėti.
Daugelis neturi tų patogumų — senelės na
mie.
res

REIKALINGAS VIRĖJAS IR PADĖJĖJAS

vedėjos pareigų pasitraukiančia Richter,
įteikiant jai gėlių ir dovanėlę.
Į naują apylinkės valdybą išrinkti: Ri
chardas Hermanas, pirmininkas, Alina Gri
nienė, sekretorė, ir Ingrida Suokaitė-Helmerienė, narė jaunimo reikalams ir iždi
ninkė. Pirmajame posėdyje, pasiskirsčiusi
pareigomis, naujoji valdyba nutarė atgai
vinti apylinkės biuletenį „PLB Muencheno
apylinkės žinias“. Iki šiol jau išleisti 2 nu
meriai. pilni įdomių informacijų ir gražių
minčių.
Spalio 22 d. Susitikimo namuose buvo
sukviestas jaunimo pasitarimas, kurio tiks
las „apjungti jaunimą į vieną lietuvišką
šeimą ir suorganizuoti lietuvišką semina
rą, kuriame vyresnieji ir studentai perio
diškai referuotų įvairiais Lietuvos istorijos,
kultūros ir gyvenimo klausimais“. Nutar
ta seminarus ruošti kas antrą trečiadienį.
Po seminarų vyks tautinių šokių repetici
jos. Be to, bus organizuojama išvyka į kal
nus, bendrai bus lankomos parodos.
Seminaro reikalams J. Medušauskas pa
aukojo 100 DM. Aukos bus ir toliau renka
mos, o taip pat prašoma paramos iš Bava
rijos krašto valdžios.
Pirmasis lietuvių jaunimo seminaras
Muenchene įvyko lapkričio 5 d. Paskaitą
skaitė Vietname pusantrų metų išbuvęs
JAV karininkas St. Ripskis. Jis kalbėjo
apie karą Vietname ir atsakinėjo į klausi
mus.
Lapkričio 12 d. atnaujintos tautinių šo
kių repeticijos.
Lapkričio 15 d. aplankyta ikonų paroda.
Paaiškinimus davė J. Medušauskas.
Spalio 10 d. įvyko Muencheno Motery
klubo metinis susirinkimas ir kavutė. Iš
pirmininkės J. Jurkonienės pranešimo pa
aiškėjo, kad klubas per metus turėjo 9 su
sirinkimus, suruošė vieną išvyką, vieną li
teratūros vakarą ir lankė bei globojo sene
lius ir ligonius.
Į naują valdybą išrinktos V. Hermanienė (pirmininkė), B. Jalinskienė (sekreto
rė) ir O. Sakalauskienė (iždininkė).
Klubo moterų susirinkimai vyks kiekvie
no mėnesio trečiąjį šeštadienį 15 vai. Haus
der Begegnung patalpose, o susitikimai ir
pokalbiai — kiekvieną trečiadienį 14.30 v.
Petershofo kavinėj Marienplatz.
(Iš VKV Inf.)

NAUJAS SOCIOLOGIJOS DAKTARAS
Gerhardas Bauras, buvęs Neustadto lie
tuvių kolonijos gyventojas, lankęs Vasa
rio 16 gimnaziją ir ten vėliau mokytojavęs,
parašė sociologijos mokslų tema mokslinį
darbą ir gavo Heidelbergo universitete
daktaro laipsnį.

UŽ BENDRADARBIO GELBĖJIMĄ
Britanijos karalienė medaliu už narsu
mą apdovanojo Tate ir Lyle cukraus fab
riko Londone darbininką John James Hug
hes. o pagyrimu lietuvį Juozą Brazaitį ir
anglą Williamą Stoddart.
Pasirodo, vieną dieną, baigiant darbą,
pasigesta darbininko, kuris užsilipo ant
stogo. Tie apdovanotieji vyrai labai nepa
togiomis sąlygomis irgi užlipo ant stogo ir
ten suėmė tą savo draugą tik po grumty
nių.
Visą įvykį nupasakojo ir apdovanojimus
atžymėjo London Gazette.
Juozas Brazaitis yra senosios išeivijos
lietuvis.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — sausio 18 d., 12.30 vai.
DERBY — sausio 18 d., 11 vai., Bridge Gt.
DERBY — sausio 18 d., 11 vai., Bridge Gt.
NOTTINGHAM — sausio 18 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
NOTTINGHAM — sausio 25 d., 11.15 vai.,
Židinyje.
NORTHAMPTON — sausio 25 d., 12 vai.,
katedroje. Iš vakaro ir po pamaldų para
pijiečių lankymas.
PAIEŠKOJIMAI
CORBY — vasario 1 d., 12 vai., St. Pat
MIKULCKAS Edvardas, pats ar žinan
rick's, Gainsborough Rd. Iš vakaro para
tieji apie jį, prašom rašyti: S. Stulgys, 37
pijiečių lankymas.
Ranelagh Grove, Wollaton, Nottingham NOTTINGHAM — vasario 1 d., 11.15 vai.,
NG8 IHR, England.
Židinyje.
Jo paieško teta Žaltokienė Lietuvoje.

Lietuvių Sodybai reikalingas nuolatinis
virėjas ir jo padėjėjas. Tam darbui ieško
ma jaunesnio ar bent vidutinio amžiaus
vedusiųjų pora, kuri sutiktų persikelti 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
įvyks SAUSIO 31 D., ŠEŠTADIENĮ,
imtini, tai naujas asmuo turės galimybę
I perimti ir Sodybos vedėjo pareigas.
Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W. 11.
Sodybai yra būtina susirasti virtuvės
personalą galiniai anksčiau prieš vasaros
Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties. Gros
i sezonui prasidedant. Todėl suinteresuoti
puiki muzika. Veiks bufetas ir kt. asmenys prašomi nedelsiant rašyti Lietu
vių Namų B-vės Valdybai.
Staliukus patartina užsisakyti iš anksto Tel. 727-2470.
Adresas: Lithuanian House Ltd., 1 Lad
broke Gardens, London, W.ll. Tel. 01-7272470.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo rengiamas

Rugsėjo 27 d. naujose Muencheno Haus
der Begegnung patalpose įvyko visuotinis
narių susirinkimas, kuriam pirmininkavo
J. Medušauskas, sekretoriavo A. Grinienė.
Apylinkės pirm. A. Brakauskas pranešė,
kad valdyba turėjo 12 posėdžių, suruošė
Lietuvos kariuomenės ir Vasario 16 minė
jimus, Kalėdų eglutę ir solistės L. Šukytės
pagerbimą. Du valdybos nariai dalyvavo
vyr. rinkimų komisijoj, kuri savo darbą at
liko sąžiningai.
• Ilgametis vargo mokyklos vedėjas mo
kyt. J. Laukaitis dėl ligos pasitraukė iš
darbo. Mokyklai vadovauja Alina Grinie
nė, padedama Birutės Skeberdienės.
Apylinkės knygynėlis iš Ludwigsfeldo
perkeliamas į Haus der Begegnung patal
pas. Jam vadovavo J. Gelažinskas ir P. česūnas. Jų darbą tęs B. Jalinskienė. Visuo
tiniame susirinkime knygynėlio reikalams
suaukota 56 DM.
Atsisveikinta su iš Haus der Begegnung
N. METŲ SUTIKIMO BALIUS

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

KETTERINQAS

Muenchene lietuviai juda

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
DĖL KALENDORIAUS
Buvo rašyta apie Nidos kalendoriaus
lentelės pakeitimą. Bet tai nesudaro reikš
mės. Bet toks kalendorius, koks dabar kas
metai išleidžiamas, dabartiniame mūsų gy
venime netinkamas. Todėl netinkamas,
kad mes daugumas turime visokių mokėji
mų, savaitinių ir mėnesinių. O tam ir ka
lendorius perkamas toks, kad būtų galima
atsižymėti. Šiame Nidos kasdien nuplėšia
mame kalendoriuje to padaryti negalima.
Aš pats kas metai perkuos mėnesinį ang
lišką. Tam perkuos, kad reikalinga, o ne
iš malonumo.
O lietuvišką dėl to imu, kad palaikyčiau
savąją spaudą. Kad būtų leidžiamas lietu
viškas mėnesinis ar knygos formato, tada
angliško pirkimas savaime atkristų.
V. Apanavičius

CORRIERE DELLA SERA INFORMACIJA

(Atkelta iš 1 psl.)
mija Sovietų Sąjungoj ir kaip žingsnis po
žingsnio grąžinami stalininių laikų meto
dai. Papasakota latvių socialdemokrato
Menderio byla, kurs už parodymą ar pada
vimą savo memuarų iš Amerikos atvyku
siam svečiui neseniai nuteistas penkeriems
metams kalėti, būdamas jau 84 metų am
žiaus.
Gale papasakota vienoj Vakarų valstybėj
akredituoto lietuvio diplomato pastaba
apie juodosios rinkos reikšmę Baltijos
kraštuose. Juodoji rinka, esą, savotiškai
padedanti kovoti prieš rusinimą... Būtent,
suomiai, kurie galį ekskursuoti į Baltijos
kraštus be sovietinių vizų (tik turį nakvo
ti laive, kuriame nuplaukia), maitiną tų
kraštų juodąją rinką nailoninėmis kojinė
mis, ,,parkeriais“, laikrodžiais, vaistais, šo
koladu. kava, šalikais ir audiniais, o parsi
vežu atgal degtinių, drauge su žiniomis po
litiniams išeiviams. O juodoji rinka, pra
turtinama dar ir išeivių siuntiniais gimi
nėms, traukia turistus iš kitų sovietinių
respublikų į „Vakarų salą“ (Taliną), į
„Mūsų New Yorką" (Rygą) arba „Mažąjį
Paryžių“ (atseit, Vilnių). Diplomatas štai
kaip aiškinęs visos tos cirkuliacijos reikš
mę: „Tai ne kažin kas, bet reikia rusams
parodyti, kad esam pratę gyventi kitokiose
sąlygose, negu toji sovietinio režimo pri
mestoji pilkybė“...
Apskritai straipsnio informacijose gali
ma rasti nemaža vietos patikslinimams,
bet abiem atvejais Corriere Della Sera
dienraštis bus gerokai praplėšęs Baltijos
kraštus dengiančią tylos uždangą. (Elta)

