
Neprisimenamieji nusikaltimai PASAULIS APLINK MUS
Tariamieji Song My ar My Lai įvykiai 

Pietų Vietname, kaip ir reikėjo laukti, so
vietų spaudos išnaudojami įmanomai pla
čiai. Lapkričio mėn. antrojoje pusėje apie 
tą 1968 m. įvykį Vietname prapliupo ir re
žiminė spauda Lietuvoje. Lietuvos skaity
tojui kasdien į gaivą buvo kalami teigi
niai: „Amerikiečiai — 20 amžiaus barba
rai“. „JAV kariaunos žvėriškumas“, „Song- 
mio kaimo tragedijos liudininkai kaltina“, 
„Vietnamas slegia Amerikos sąžinę“ ir 
pan.

Spauda skelbė ir „Tarybinio paramos 
Vietnamui komiteto“ narių atsišaukimą, 
kuriame vėl pabrėžiamas „baisus vanda
lizmo aktas“, girdi, atgaivinąs „tautų at
mintyje hitlerinių budelių piktadarybes“.

Nenuostabu, kad ir „Tiesa“ (Nr. 276. 
lapkr. 27 d.), pakartodama „tarybinės vi
suomenės atstovų pareiškimą“, kartoja 
mintį apie buvusių „piktadarybių“ atgai
vinimą. Ji teigia: „Galvodami apie Song- 
mio kaimo tragediją, šiandien mes prisi
mename ir Lietuvos Pirčiupį, hitlerininkų 
gyvus sudegintus jo gyventojus...“

Lietuvos skaitytojui nuolat pabrėžiama, 
kad. esą. net „sunku patikėti, kad mūsų 
dienomis kartojami fašistinių budelių nu
sikaltimai“.

Tas pats Lietuvos gyventojas ir lietuvis, 
sovietams antrą kartą Lietuvą okupuojant 
pasitraukęs į Vakarus, gyvai prisimins, 
kad beginkliai gyventojai buvo nužudyti 
ne tik Pirčiupio kaime ir kad „fašistinių 
budelių nusikaltimus“ yra vykdę ne tik 
hitlerininkai, bet ir jų okupaciją Lietuvoje 
pakeitę „tarybiniai žmonės“ — sovietai.

Červenės žudynės, Rainių miškelio įvy
kiai, Petrašiūnų sušaudymai — tai tik keli 
iš daugelio prisimintini įvykiai. Visose žu
dynėse 1941 m. vasarą bolševikai išžudė, 
nušovė, žiauriausiomis priemonėmis nu
kankino ne šimtus, bet tūkstančius ne tik 
politinių kalinių, vyrų, bet ir moterų, vai
kų, įvairiausių žmonių.

Jie žuvo ne vykstant partizaninio karo 
sąlygoms (kaip dabar P. Vietname), bet 
vykdant iš anksto suplanuotą žmonių nai
kinimo planą.

Dabar pasaulyje ir ypač anapus gele
žinės uždangos, skelbiant žinias apie bu

Septynios DIENOS
Angliakasiai grįžo dirbti
Didelė dalis streikavusių Ispanijos ang

liakasių grįžo dirbti po trijų savaičių per
traukos, kai valstybės remiama kasyklų 
bendrovė pagrasino juos atleisti ir uždary
ti dalį kasyklų.

Streikas kasdien kainavo kraštui apie 
50.000 tonų anglies. Dėl to Ispanija pirko 
286.000 tonų anglies iš Lenkijos ir JAV.
Mažins erdvės tyrimo išlaidas

JAV smarkiai siaurina išlaidas erdvės 
tyrimui. Dėl to Į mėnulį bus skrendama ne 
kas keturi, bet kas šeši mėnesiai. 1972 m. 
tokie skridimai iš viso nebus vykdomi. Su
laikomas numatytasis raketų-stoties be 
žmogaus skraidinimas į Marsą. Ryšium su 
tuo bus atleista 50.000 dirbančiųjų.

Bet 1970 m. dar 7 kartus bus skrendama 
į mėnulį, 1972 m. erdvės laivas be žmonių 
siunčiamas į Jupiterį, tokie laivai 1973 m. 
į Venerą ir Marsą.

Sovietų nuolaida
Maskvoje oficialus vyriausybės atstovas 

paskelbė, kad Sov. Sąjunga nesipriešins, 
jei jos siūlomoje Europos saugumo konfe
rencijoje dalyvautų ir JAV, bet su sąlyga, 
kad bus leista oficialiai dalyvauti ir Rytų 
Vokietijai.
Turės didinti karinius biudžetus

JAV pasiūlė, kad 8 Europos kraštai (Bel
gija, V. Vokietija, Liuksemburgas, Graiki
ja, Olandija. Norvegija. Portugalija ir Tur
kija) padidintų savo karinius biudžetus.

Tuo tarpu JAV, Kanada, Britanija, Da
nija ir Italija 1970 m. sumažins savo kari
nes išlaidas.

Kvietimas atsisakyti jėgos
Stengdamasis gilinti savo Rytų politiką. 

Vakarų Vokietijos kancleris Erandtas pa
siūlė Rytų Vokietijos vyriausybei pasikeis
ti pareiškimais, kuriuose būtų pasižadama 
atsisakyti jėgos sprendžiant tarp abiejų 
kraštų iškylančius nesusipratimus.

Karinės išlaidos didėja
Izraelio karinis biudžetas yra dabar jau 

4 milijardai izraeliškų svarų (476 mil. ang
liškų svarų) metams. Jis sudaro 45 pro
centus viso biudžeto.

Nuo 1967 m. karinis biudžetas yra dvi
gubai padidėjęs. 

vusius įvykius, žmogus turėtų patirti ir 
apie raudonųjų okupantų - imperialistų 
įvykdytus žiaurumus.

Būtų sveikintina, jei šių dienų pasaulis 
ir ypač tie Vakarų sluoksniai, kurie kalba 
apie „Sovietų Sąjungos pasikeitimą, tai
kingo sambūvio“ siekimus, galėtų patirti 
apie:

Žudynes Rainių miškely. Tai įvyko 1941 
m. birželio 24-25 dienomis, jau prasidėjus 
vokiečių-rusų karui, vokiečiams dar neuž
ėmus Telšių. Rusai Rainių miškely žiau
riausiu būdu nukankino 73 lietuvius poli
tinius kalinius.

Jei dabar sovietų spauda šaukia apie 
„20 amžiaus barbariškumą - žvėriškumą 
Vietname“, tai jį toli pralenkia sovietų ka
rių elgesys, kai, pagal protokolą, lietuviams 
kaliniams Rainiuose buvo „lupama oda, 
triuškinami kaulai ir galva, išlupamos 
akys, badomi padai, ištaškomi smegenys, 
nupjaunamas liežuvis, ištraukiami vidu
riai, plaučiai...“ ir t. t.

1941 m. įvykiai Rainių miškely netoli 
Telšių, dokumentuoti. Italijoje pokario me
tu panaudoti kampanijoje prieš komunis
tus. o knygelė apie įvykius Vliko savo me
tu buvo išleista prancūzų kalba. Medžiaga 
naudota ir raudonojo teroro parodose.

Dabar kyla reikalas tuos įvykius primin
ti ir ypač, kai ir sąlygos žymiai palankes
nės.

Červenė, gudų miestelis, apie 40 mylių į 
rytus nuo Minsko, tai kitas sovietinio bar
bariškumo liudytojas. Tais pačiais 1941 
metais birželio 26-27 d. d. bolševikai, išva
rę iš Minsko, netoli Červenės sušaudė ke
lis šimtus kalinių, ir jų tarpe buvo apie 70 
iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo išga
bentų lietuvių. Kiti žuvę — lenkai, gudai 
ir ne tik vyrai, bet ir moterys.

Masinis kalinių žudymas, vykdytas bol
ševikų. vyko įvairiose Lietuvos vietose — 
Kretingoje, Petrašiūnuose, Panevėžy, Ra
seiniuose, Sargėnuose ir kitur. L. Enciklo
pedijoje paskelbtais duomenimis, nužudy
tų lietuvių skaičius tose vietose siekęs 
1114.

Jei dar priskaityti dešimtis tūkstančių 
ištremtų Sibiran ir kitur, stovyklose ar 
kalėjimuose mirusius bei žuvusius lietu-

Baigta pralaimėjimu
Atsiskyrusi nuo Nigerijos Biafra (Afri

ka), pralaimėjo karą: Nigerija užėmė jos 
teritoriją, ir jos vyriausybė pabėgo. Per
ėmęs valdžią generolas paprašė paliaubų ir 
pagaliau pasirašė, kad kraštas pasiduoda.

Didieji Vakarų kraštai dabar susirūpinę 
vaistų ir maisto tiekimu to krašto badau
jantiems.

Draugystės kaina
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulb- 

richtas pareiškė, kad su Vakarų Vokietija 
bus galima užmegzti ir palaikyti draugiš
kus santykius, jei ji atsisakys kalbėti vi
sos Vokietijos vardu ir pripažins Rytų Vo
kietiją suvereniu kraštu.

Rusai nesutinka
„Pravda“ tvirtina, kad paleisti ligi šiol 

Spandau kalėjime sėdėjusį ir dabar susir
gusį Rudolfą Hessą reikštų pažeisti Berly
ną prižiūrinčių keturių valstybių susitari
mą. Britų, prancūzų ir amerikiečių reika
lavimas paleisti tesąs naujas propagandi
nis ėjimas.

Vakariečiai spėja, kad tas rusų užsispy
rimas yra noras bent per Spandau kalėji
mą saugojančius savo sargybinius laikyti 
koją Vakarų Berlyne.

Lėktuvai arabams
Prancūzija sutiko parduoti Libijai 50 tų 

garsiųjų Mirage markės lėktuvų, kokiais 
Izraelis 1967 m. laimėjo karą. Ryšium su 
tuo Izraelis paprašė JAV duoti jam dau
giau lėktuvų.

Prancūzija paneigia tvirtinimus, kad ji 
dabar tariantis! su Irako delegacija irgi 
dėl lėktuvų, bet jau Mirage F-l, kurie bus 
dvigubai tokio greitumo kaip garsas ir iš 
žemai galės pulti. Bet jie bus pradėti ga
minti tik kitais metais.

Kariai iš Vietnamo
JAV pradeda grąžinti namo iš Vietnamo 

tuos 50.000 karių, kuriuos prez. Niksonas 
pažadėjo savo gruodžio 15 d. kalboje. Jų 
vietas palaipsniui užima vietnamiečiai.

Amerikiečiai praeitų metų birželio mėn. 
yra atitraukę jau 25.000 ir rugsėjo — 
35.000.

Balandžio mėn. Vietname liks 434.000 
amerikiečių karių.

vius — vyrus, moteris ir vaikus, — tai me
džiagos apie „20 amžiaus barbariškumą“ 
būtų nepaprastai daug.

Ją kaip tik šiuo metu kelti būtų ypač pa
vergtųjų tautų atstovų pareiga. (E)

MIRĖ D. PENIKAS
JAV, New Yorke, mirė tautininkų ir 

neo-lituanų veikėjas Domas Penikas.
Gimęs 1907 m. Lietuvoje, baigė ekono

mijos mokslus ir dirbo finansų ministeri
joje. Karo metais pasitraukęs į Vokietiją, 
redagavo „Mūsų Kelio“ savaitraštį. Emig
ravęs į JAV, dirbo spaudos darbą.

LIETUVOS MOKSLININKAI 
UŽSIENIUOSE

Vilniškė „Tiesa“ gruodžio 18 d. rašo apie 
Lietuvos mokslininkus, kurie važinėjo j 
užsienius.

Į Angliją keturiems mėnesiams išvykęs 
Chemijos technologijos instituto sekreto
riaus vadovas Dionizas Poškus.

Keturius mėnesius JAV universitetuose 
praleido Puslaidininkių fizikos instituto 
sektoriaus vadovas A. Šileika, o šio insti
tuto direktoriaus pavaduotojas V. Dienys 
puslaidininkų elektrines savybes tyrinėjo 
Anglijoje. Šiuo metu Australijoje vieši Fi
zikos ir matematikos profesorius V. Statu- 
levičius. Paskaitas Japonijoje skaitė Pus
laidininkų fizikos instituto direktorius 
prof. J. Požėla. Teorinės katedros vedėjas 
prof. A. Jucys skaitė paskaitas Anglijoje 
ir Prancūzijoje.

Lietuvos mokslininkai pernai lankęsi 
daugiau kaip 20 kraštų.

ILGIAUSIAS LIETUVOJE TILTAS
Lapkričio 4 d. Vilniuje buvo atidarytas 

naujas tiltas per Neries upę. Šis tiltas jun
gia miesto centrą su naujuoju Lazdynų ra
jonu. Tiltas šešių kelių pločio ir 240 metrų 
ilgumo. Už ilgiausią pasaulyje (Verrazano, 
New Yorke) tiltą šis beveik pusšešto karto 
trumpesnis, bet Lietuvoje jis dabar ilgiau
sias, didžiausias. Tiesa, šiuo titulu grožėsis 
neilgai, gal tik kokį trejetą-ketvertą metų, 
ligi bus pastatytas penktasis tiltas Vilniu
je, kuris būsiąs už dabar atidarytąjį dar 
kiek didesnis. Naujuoju tiltu iš Vilniaus 
važiuojama į Vilniaus - Kauno greitkelį, 
kuris irgi esąs jau beveik galutinai užbaig
tas. Šis pirmas visoj Sovietijoj vakarietiš
ko tipo automobilių greitkelis Lietuvoje 
laikomas reprezentaciniu, ir jį nutiesti bu
vo tiesiog prestižo reikalas. Sako, Mask
va buvusi nutraukusi lėšas tam keliui, ir 
reikėję daug pastangų bei gudrumo tam 
keliui užbaigti. Kelio ilgis — 100 kilometrų 
arba apie 60 mylių.

TIESA BUVO TOKIA
„Sunday Telegraph“ sausio 11 d. išsi

spausdino keletą pasisakymų dėl Robert 
Skidelsky straipsnio, kritikuojančio Brita
nijos vyriausybę, kad ji įsivėlė į Antrąjį 
pasaulinį karą.

Vienas tų pasisakančiųjų, J. Rolavs, ra
šo:

„Robert Skidelsky aptarė „Britanijos 
painiavų pilną kelią į karą“; tačiau ar Bri
tanija ne dar painesniu keliu pasuko karo 
pabaigoje? Sąjungininkai laimėjo karą ir 
pralaimėjo taiką. Ji susidūrė su didžiau
siais pralaimėjimais Teherano, Jaltos ir 
Potsdamo konferencijose, kuriose sąjungi
ninkai paliko kaip auką sovietinei koloni
jinei imperijai 10 Europos kraštų.

„Tarp tų nelaimingųjų kraštų buvo ir 
Lenkija, dėl kurios Britanija 1939 m. pa
skelbė karą; ir daug lenkų karių kovojo 
šalia britų. Kur dabar yra Lenkija? Ar iš
laisvinta iš Rusijos?

„Kam gi nuolat plakamas tas negyvas 
arklys — Neville Chamberlain? Kodėl nie
kada nekalbama ir nerašoma apie Lenki
jos. Latvijos, Lietuvos, Estijos, Čekoslova
kijos, Rumunijos, Vengrijos ir kt. išdavi
mą Jaltoje, atliktą Roosevelto ir Churchil- 
lio? Darydami nuolaidas Stalinui, tuos vi
sus kraštus jie perdavė kontroliuoti Rusi
jai.

„Tie nešvarus pokariniai sąjungininkų 
„susitarimai“ su Stalinu kainavo laisvę 
pusei Europos tautų. Iš tiesų Antrasis pa
saulinis karas baigėsi laimėjimu komuniz
mui.

„Dar daugiau — Robert Skidelsky visiš
kai negirdomis praleidžia rusų-vokiečių 
draugystės sutartį ir slaptus prie jos pro
tokolus, Ribbentropo ir Molotovo pasira
šytus Maskvoje 1939 m. rugpjūčio 23 d. 
Be to Hitleris nebūtų drįsęs pradėti Antro
jo pasaulinio karo baisybių, „žaibo karo“ 
būdu puldamas Lenkiją“.

PALAIDOTA VALSTYBĖ
Daugelis mūsų be žemėlapių nepasakys, 

kur ta Nigerija ar Biafra, kaip retas afri
kietis, tur būt, težino, kad yra tokia Lietu
va ir kad ją yra ištikęs skaudus likimas. 
Tačiau gali būti, kad apie Biafrą mes dau
giau žinome, negu biafriečiai apie mus, nes 
gyvename civilizuotame pasaulyje ir nuo
lat naudojamės laikraščiais, radiju ir te
levizija.

Taip, Biafrą ištiko skaudus likimas. Ni
gerijos kariuomenė pamažu supo ją iš visų 
pusių, mažino jos plotą, kol prie Nigerio 
upės beliko nedidelis gabalas žemės, o 
paskutiniosios žinios tvirtina, kad ir į tą 
gabalą suėjo Nigerijos kariuomenė. Gal ne 
taip pažodžiui suėjo, bet basa ir ginklų ne
turinti Biafros kariuomenė nebepajėgia 
gintis. Sakoma, kad jos vadai arba išbė
giojo į kitus kraštus, arba patraukė į miš
kus ir iš jų dar bandys vesti partizaninį 
karą, kuris irgi negalės būti sėkmingas.

Tie ibų tautos vadai, kurie paskelbė Bi
afrą nepriklausoma valstybe, padarė klai
dą. Jie žinojo, kad Nigerija, nuo kurios Bi
afra atsiskyrė, nėra nei apčiuopiamai tur
tinga, nei ginkluota. O jeigu ji neturi gink
lų ir pinigų jiems pirkti, tai nėra didelio 
pavojaus, kad pradės karą ir prisijungs at
gal atskilusią Biafrą. Visi kozeriai, rodos, 
buvo Biafros pusėje. Daugumas kitų Ni
geriją sudarančių giminių ar tautų neken
čia ibų, kurie gyvena Biafra pavadintoje 
krašto dalyje. Taip nekenčia, kad prieš 
ibus jau ne kartą buvo suruoštos tikros 
skerdynės. Argi pasaulis gali pakęsti to
kias skerdynes? Vadinas, tas pasaulis tu
rėtų eiti už Biafrą, kurios gyventojų dau
gumą sudaro ibai. Tie ibai juk nieko kita 
nenori, tik patys valdytis.

Biafra yra, tur būt, turtingiausia Nigeri
jos sritis, nes turi naftos šaltinius. Jei tie 
naftos šaltiniai galėjo būti pati pagrindinė 
priežastis Nigerijai pulti Biafrą, tai Biaf- 
rai jie turėjo būti viltis pasidaryti pinigo 
ginklams pirkti ir ramiai sau ir turtingai 
gyventi. Bet po pirmųjų mūšių Biafrai bu
vo atkirstas kelias nuo jūros, kad ji nebe
galėtų išgabenti naftos, o paskui ir patys 
šaltiniai pateko į Nigerijos rankas.

O pasaulis, pasirodo, nesusijaudino dėl 
to, kad Biafroje gyvenantieji ibai nepri
klausomybę pasirinko kaip išeitį, jog jie 
nebūtų išskersti. Netiesa būtų tvirtinti, 
kad pasaulis nesijaudino. Laisvuosiuose 
kraštuose visą laiką buvo ruošiami mitin
gai, sakomos kalbos, rašomi straipsniai, 
kad Biafra turi teisę gyventi nepriklauso
ma. Bet tai buvo tik visuomenės balsas. 
Vyriausybės visiškai kitaip grindė savo 
laikyseną. Britanija, pavyzdžiui, labai 
greit pradėjo tiekti Nigerijai ginklus. Nuo 
jos neatsiliko nei Prancūzija, nei Sov. Są
junga. Galima net būtų drįsti pasakyti, 
kad tie didieji kraštai tiesiog varžėsi tarpu
savyje, stengdamiesi neužsileisti dėl ginklų 
rinkos. O Biafra ginklų nebent gaudavo iš 
juodosios rinkos pirklių ar per atskirus sa
vo simpatikus.

Kai Biafros plotas karo metu mažėjo, 
tai daugėjo gyventojų. Ibai bėgo ten, kur 
dar Nigerijos kariuomenė neįkėlė kojos. 
Eėgo ir kentė badą. Paviršutiniškai skai
čiuojama. kad badu mirė bent milijonas 
Biafros ibų. Laisvųjų kraštų labdarybės 
organizacijos stengėsi bent šiek tiek padėti 
badaujantiems, bet kur tu išgelbėsi mili
jonus, kai nėra kaip susisiekti!

Jei karas pasibaigs, badas vis tiek dar 
negreit pasitrauks, nes karas nualino kraš
tą. žinoma, gal pašalpa po karo bus ge
riau organizuota. Ginti žmones nuo bado 
galės gi pradėti ir tos valstybės oficialiai, 
kurios dabar tiekia ginklus.

Šalia bado, dar nėra praėjęs pavojus, 
kad nugalėtojai suruoš ir skerdynių.

TRIKAMPIS
Ne. ne apie kokį nors meilės trikampį 

norime čia užsiminti, o apie politinį — Va
šingtono. Pekino ir Maskvos. Ir meilės ta
me trikampyje nėra ir kol kas nematyti — 
viskas remiama tik politinio flirto ėjimais.

Apie tą trikampį vėl pradedama kalbė
ti, kai jau numatyta, kad sausio 20 d. Pra
hoje susitiks Kinijos ir JAV ambasadoriai. 
Tokie ambasadorių pasitarimai buvo pra
dėti prieš dvejis metus, bet anuomet nu
trūko. Jei pasitarimai neužklius, jų tikslas 
bus užmegzti diplomatinius santykius.

Sov. Sąjunga į tuos busimuosius pasita
rimus žiūri kaip į JAV pastangas susilp
ninti „socialistinę stovyklą“ ir sustiprinti 
„amerikietiškąjį imperializmą“. Ryždama
si tartis, Kinija neišleidžia iš galvos savo 
santykių su Sov. Sąjunga. Jeigu ji užmegz
tų stipresnius ryšius su JAV, tai gal ne tik 
ką, bet galėtų įstoti ir į J. Tautas ir ten 
sudaryti antisovietinį bloką. Ligi šiol kie
čiausiai priešinasi Kinijos priėmimui į J. 
Tautas kaip tik JAV, o remia įstojimą Sov. 
Sąjunga. Bet Sov. Sąjungai Kinijos priėmi

mas būtų nemalonus, ir jei ji čia remia Ki
niją. tai ne iš meilės.

JAV, nors Formozą pažadėjo ginti, Kini
jai jau yra padariusios nuolaidų — atšau
kė draudimą parduoti jai reikalingų dau
gelį prekių, kurios iki šiol buvo laikomos 
karinio pobūdžio.

Susitarusi su JAV, Kinija būtų drąses
nė, kad Sov. Sąjunga jos nepuls. Kad Kini
ja pultų Sov. Sąjungą, tokia galimybė gal 
dar ir per ankstyva. Bet jei Sov. Sąjunga 
pultų Kiniją, bent dalį jos užimtų, subom
barduotų kai kuriuos jos karinius įrengi
mus, dar net abi pusės pradėtų naudotis 
atominiais ginklais, tai toks dalykas JAV 
nepatiktų. Joms daug geriau, kai Kinija ir 
Sov. Sąjunga nesudaro vienos galybės.

Sov. Sąjunga norėtų turėti Kiniją sa
vo sąjungininke, bet, aišku, savo sąlygo
mis. Kokia ji čia sąjungininkė, jei reika
lauja atsisakyti užkariavimų, kuriuos įvyk
dė carai! Kokia sąjungininkė, jei net lauk
dama grįžtant sovietinės komisijos tartis 
dėl vadinamųjų pasienio nesusipratimų, 
daugelyje laikraščių išspausdintame veda
majame Sov. Sąjungą vadina priešu, ku
ris kasdien vis daugiau pūva, kurio didvy
rį vaidinęs klounas Chruščiovas pavirtęs 
istorijos mėšlo krūvele, o jo įpėdiniai Brež
nevas ir kompanija viduj stipriną fašistinę 
diktatūrą, užsieniuose — agresija naudo
jasi!

JAV flirtas su Kinija irgi gali būti kal
tas dėl tokios drąsos.

S. Baltaragis

GRAFIKOS SKYRIUS
Vilniaus universiteto Mokslinėje biblio

tekoje įsteigtas grafikos kabinetas.
Jame bus laikoma ekslibristų rinkiniai, 

dailės kūriniai, piešiniai, eskizai ir visa 
medžiaga, susijusi su menine knygų spau
da ir apipavidalinimu. Taip pat sudaromas 
ir grafikos kūrinių archyvas.

ŠAUKŠTAI PO PIETŲ
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad paskutinė

mis senųjų metų dienomis tūkstančiai 
žmonių ieškojo naujametinių dovanų. 
Ypač buvo ieškoma dėžučių su saldainių 
rinkiniais, kurių pateikdavo konditerijos 
fabrikas „Pergalė“. Deja, tų saldainių be
veik nebuvo. Bet vis dėlto saldainių dėžu
čių atsirado krautuvėse vakare, kai žmo
nės, ieškoję tų pirkinių, sėdėjo jau prie 
šventinio stalo.

TUZINAS KILOMETRŲ VILNIAUS 
GATVĖMIS

Paskutiniųjų metų dieną, siaučiant 20 
laipsnių 'šalčio, buvo surengtas bėgimas 
Vilniaus gatvėmis. Dalyvavo daugiau kaip 
dvidešimt atletu. Pirmąją vietą išsikovojo 
Laimutis Didžiokas.

NAUJI BRITIŠKI PINIGAI
Britanija galutinai prie dešimtainės sis

temos pereis 1971 m. vasario 15 d.
Palaipsniui apyvarton paleidžiami jau 

nauji pinigai. Praeitais metais buvo pa
leisti 5 ir 10 penai, kurie atitinka dabarti
nius šilingą ir du šilingus. Dabar paleista 
50 penų moneta, kurios vertė yra lygi kaip 
dabartinių 10 šilingų.

Nauji pusė peno, penas ir du penai bus 
išleisti 1971 m„ visiškai pereinant į naują
ją sistemą.

Biblija Ogingai Odingai
Kenijos opozicijos vadai su buvusiu vi

ceprezidentu Oginga Odinga neseniai buvo 
suimti ir pakaltinti, kad skatina riaušes.
Buvęs viceprezidentas Odinga, kaip „The 

Guardian“ rašo, pareikalavęs, kad jam 
duotų bent laikraščių paskaityti. Išgirdęs 
tekį reikalavimą, prezidentas Kenijata pa
sakęs:

— Kai britai uždarė mane, tai nieko ki
ta nedavė skaityti, tik biblija. Tegu ir 
Odinga skaito ją. Jam išeis į gera.
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Mielas Augustinai
ATVIRAS LAIŠKAS KOLEGAI AUGUSTINUI GRICIUI 

RAŠO STEPAS VYKINTAS

Mielas Augustinai,
atsitiktinai gavau 1969 m. gruodžio 18 

d. „Gimtojo Krašto“ 51/151/ numeri, ku
riame užtikau Tavo „Pabiras mintis vis 
apie tą patį..." Tu ten rašai, kad, bevarty
damas seną fotalbumą, jame radai senų 
pažįstamų veidus. Vieni jie Tau esą labai 
artimi, kiti artimoki, treti geri pažįstami, 
ketvirti tik pažįstami... Nežinau, kuriai rū
šiai Tu mane priskiri, bet mudu kartu dir
bome „Lietuvos Aide“ kaip skyrių redak
toriai apie šešeris metus, nuo 1932 m. iki 
1938 m. Taigi, drįstu santykiauti su Tavi
mi, kaip su geru pažįstamu...

Buvau pasiryžęs rašyt apie Tave straips
nį Tavo 70 m. gimtadienio proga. Juk Tu 
pernykščių metų gruodžio 25 d. atšventei 
Tau mielas sukaktuves. Deja, neparašiau 
to straipsnio tik dėl to, kad neturėjau pa
kankamai apie Tave šaltinių. Dvi lietuvių 
enciklopedijos, bostoniškė ir vilniškė, apie 
Tave rašo kai ką priešingai: vienoje iš jų 
parašyta, kad Tu 1941 m. buvai bolševikų 
išvežtas į Sibirą, o kitoje, kad Tu „D. Tė
vynės karo metais gyvenai (suprantama 
laisvai) TSRS gilumoje.“ Kiek aš žinau, 
Tu buvai 1941 m. birželio mėn. kartu su 
gausybe kitų lietuvių (apie 32 tūkst.) prie
varta išgabentas į Sibirą... Atjaučiu Tave, 
kad Tu ten daug iškentėjai. Kaip Tu grį
žai į Lietuvą, nežinau, bet džiaugiuosi, kad 
Tu gyveni savo žemėje, Lietuvos sostinėje, 
esi sveikas ir gali savo profesijos darbą 
tęsti.

Atsimenu Tave kaip Tumo-Vaižganto ti
po žmogų: buvai labai energingas, greitas, 
su visais draugiškas, su malonia šypsena 
pasitinkąs ir palydįs kiekvieną. Mokėjai 
greit orientuotis ir greit prisitaikyti. Tu 
visada iš anksto užuosdavai, kuris vyr. re
daktorius greit kris ir kas po jo ateis. To
dėl su krintančiu mokėdavai atšaldyti ir 
su ateinančiu laiku užmegzti draugiškus 
santykius. Tuo būdu sugebėjai ilgiausiai 
išsilaikyti „Lietuvos Aide“, pasilikti „Dar
bo Lietuvoje“ ir net „Tiesoje“. Gal tai ir 
buvo Tavo išvežimo nelaimė...

Po šių trumpų prisiminimų noriu re
aguoti į Tavo straipsnio neteisingus žo
džius. Tu ten be kitko rašai: „O tiems žmo
nėms, ištaškytiems po visą pasaulį, tartum 
apsivertė protas ir jausmai. Jie pradėjo ne
apkęsti savo tėvynės Lietuvos ir neapkęsti 
joje gyvenančių žmonių už tai, kam jie 
Lietuvoje liko gyvi, kam jie tarybinėj san
tvarkoj, kam jie dar dirba, kuria, mokosi 
ir moko“.

Apie proto ir jausmų apsivertimą ge
riau nekalbėkime, nes tai yra labai sub
jektyvus dalykas. Iš psichologijos žinome, 
kad juo kvailesnis žmogus, juo labiau jis 
yra įsitikinęs, kad kitų protas yra apsiver
tęs. Tačiau yra tikra netiesa, kad nuo bol
ševikų teroro pabėgusieji lietuviai „pradė

jo neapkęsti savo tėvynės Lietuvos ir jos 
žmonių...“ Nežinau tokio politinio pabėgė
lio lietuvio, kuris neapkęstų savo tėvynės. 
Atvirkščiai: juo toliau žmogus nuo tėvy
nės, juo labiau jos ilgisi ir juo labiau ją 
myli, šitą tėvynės meilę geriausiai yra iš
reiškęs politinis emigrantas Adomas Mic
kevičius Konrado lūpomis: „Eet toji meilė 
ten, ant žemės, mano meilė ne ant vieno 
rymo ten žmogaus... ne ant vienos šeimos, 
ne ant vienos kartos: myliu aš visą tautą! 
Imu aš savo glėbin visas jos buvusias ir 
būsimas kartas, spaudžiu jas prie krūti
nės, lyg draugas, vyras, mylimasis, tėvas... 
(Iš Adomo Mickevičiaus raštų. „Vėlinės.“ 
M. Biržiškos redakcija ir vertimas. „Vai
ro“ b-vės leid. Kaunas, 1927 m. 85 psl.). 
Mes ne tik nepavydime, bet, atvirkščiai, 
džiaugiamės, kad Jūs Lietuvoje išlikote, 
kad Jūs dirbate, kuriate ir mokotės.

Tačiau, mielas Augustinai, čia mes visi 
skiriamės, kada Tu bandai suversti kaltę 
politiniams pabėgėliams dėl lietuvių pra
lieto kraujo... Tik Tu pagalvok, kas pir
mas šaudė: ar Pranas Gudynas į bolševi
kus, ar bolševikai į Gudyną? Kas pirmas 
sukišo kelis tūkstančius lietuvių į kalėji
mus? Kas išvežė 32 tūkstančius lietuvių į 
Sibirą? Kas ginklu okupavo Lietuvą? Juk 
mes norėjome gyventi su Sovietų Rusija 
taikoje ir ramybėje. Kas sulaužė valstybi
nes nepuolimo ir nepriklausomybės užtik
rinimo garantijas? Todėl ir aklas gali su-

KANADOS LIET.
Toronto Prisikėlimo parapijos patalpose 

1969 m. lapkričio 1 d. organizacinis komi
tetas sušaukė Kanados lietuvių katalikų 
suvažiavimą įsteigti Kanados Lietuvių Ka
talikų Centrui. Dalyvavo klebonai su para
pijų rinktaisiais atstovais, įvairių organi
zacijų bei institucijų atstovai ir svečiai.

Komitetas suvažiavimui pateikė planuo
jamojo Centro statuto projektą, kuris su 
pataisomis buvo priimtas. Į Centrą išrink
ti: kun. P. Ažubalis, kun. P. Barius OFM, 
kun. P. Gaida, kun. F. Jucevičius, V. Koly- 
čius, A. Kuolienė, dr. P. Lukoševičius, K. 
Manglicas, sės. I. Marijošiūtė, J. Pleinys, 
dr. B. Povilaitis, A. Ramanauskienė, Č. 
Senkevičius ir dr. J. Sungaila. Mons. J. Ta- 
darauskas įeina kaip Kanados lietuvių Ka
talikų Kunigų Vienybės atstovas.

Naujojo Centro nariai pareigomis pasi
skirstė šitaip: pirm.—dr. J. Sungaila, vice
pirmininkai — kun. P. Barius OFM ir dr. 
B. Povilaitis, iždininkas — K. Manglicas, 
korespondencijos sekretorė — A. Kuolie
nė, protokolų sekretorė — A. Ramanaus
kienė.

Centro posėdyje gruodžio 11 d. apsi
spręsta, kad Centro veikla apims religinę - 

prasti, kad Lietuvos kariuomenėje išaugęs 
jaunimas negalėjo ramiai pakelti bolševi
kinės okupacijos.

Nevykusią propagandą Tu varai ir to
kiais sakiniais: „O Lietuva, nudulkėjusi 
karo dulkėmis, suplukusi prakaitu, nugru
busiais kruvinais pirštais rinko šalin griu
vėsius, statė Lietuvą iš naujo, naują Lie
tuvą! Gražią Lietuvą! Žydinčią Lietuvą! 
Mūrinę Lietuvą!“ Per silpnai pasakyta. 
Lietuva nukraujavusi karo kraujais. Bet 
dėl karo ne Lietuva kalta, o Molotovo ir 
Ribentropo susitarimas atiduoti Lietuvą 
Rusijos tankų riedėjimui... Iš -to sekė krau
jas, ašaros, prakaitas ir kruvini pirštai... 
Armonienė tik ašaras paliko Maskvoje, o 
tūkstančiai lietuvių, kurie nemokėjo prisi
taikyti, paklojo savo gyvybes Sibire... Jei 
netiki, mielas Augustinai, pasiklausk Mar- 
čenkos, jis Tau papasakos, kaip lietuviai 
žuvo bolševikų priverčiamojo darbo sto
vyklose ar kalėjimuose.

Neturėdamas ko svarbaus parašyti, Tu 
nupliurškei keletą nevykusių istorijėlių 
apie „Naujienas“, „Keleivį“ ir jų redakto
rius. Tu juos pabandei atvaizduoti kaip 
biznierius. O atsakyk man į klausimą, ar 
bolševikiniai redaktoriai nedaro sau asme
ninio biznio kitų lietuvių gyvybių sąskai
ta? Ar jie negauna honoraro ir gardesnio 
kąsnio už šmeižtus? Ar atsirado bent vie
nas Kudirka bolševikų okupuotoje Lietu
voje?

Šio atviro laiško baigmėje noriu pasi
džiaugti Tavimi kaip humoristu. Mielai ir 
dabar Tavo feljetonus skaitau viešai lietu
viškajam tremties jaunimui, kurį bandai 
Tu niekinti. Tau gi asmeniškai linkiu iš
tvermės, geros sveikatos ir ilgiausių metų! 
Jei nebijai mano vardo paminėti, sveikink 
kolegas rašytojus Lietuvoje. Tik susimil-

KAT. CENTRAS
moralinę liet, katalikų gyvenimo sritį ir 
remsis religinėmis bendruomenėmis. Todėl 
niekur nepramatoma steigti Centro skyrių: 
bus palaikomi tiesioginiai ryšiai su įvairių 
vietovių religiniais vienetais.

Šiai plačiai veiklai sudarytos 9 Centro 
komisijos.

Daugumai komisijų jau numatyti vado
vai.

Nutarta pasirūpinti naujo lietuviams 
kankiniams kryžiaus statyba jėzuitų kan
kinių šventovėje, Midland, Ont., ir greitu 
laiku suorganizuoti studijų dieną — lietu
viškų parapijų problemoms ryšium su da
bartiniais pasikeitimais nagrinėti.

Tolimesnėje ateityje pramatoma: lietu
vių parapijose rengti Lietuvos Laisvės Die
ną ir ta proga kreiptis į Kanados vysku
pus, kad jie painformuotų tikinčiuosius ir 
atkreiptų tinkamą dėmesį į religijos perse
kiojimą Lietuvoje. Trejeto metų laikotar
piu norima surengti Kanados Lietuvių Ka
talikų Kongresą su plačia programa: jung
tiniais chorais, meno parodomis, įvairiais 
pasirodymais ir religinėmis apeigomis.

J. Stšk. 

damas, nemokyk mūsų tėvynės mylėti ir 
lietuviais būti... Mes ne iš Zauerveino iš
mokome tai, bet iš lietuvių motinų, tokių 
kaip Vaižganto Taučiuvienė, kuri savo že
mę mylėjo ne mažiau kaip savo Dievą...

ŠEIMA

„Aš turiu būti ten, kur mano Tėvo 
reikalai“. Luko 2, 49.

Senojo įstatymo šeimą sudarydavo ne 
vien tėvas, motina ir jų vaikai, bet ir tuo
se pat namuose gyveną giminaičiai. Jie vi
si priklausė vienai šeimai, jos buvo globo
jami, ginami, maitinami, mokomi. Lietu
viuose greta šeimos yra žinoma ir šeimy
na. Šeimynai priklauso visi samdiniai dar
bininkai kartu su šeimininkais ir jų vai
kais. Kiekvienas šeimos narys privalėjo 
ginti nuo priešų šeimą, rūpintis, šeimos tė
vo reikalais. Kai dvylikos metų Išganyto
jas pareiškė savo švenčiausiai motinai Ma
rijai Jeruzalės šventovėje, jog jis turi rū
pintis savo Tėvo reikalais, iš karto nesu
prato pasakytųjų žodžių, bet visa tai laikė 
savo širdyje: dangaus Tėvo reikalai yra 
Jėzaus reikalai.
Šventoji šeima

Dievas pažadėjo žmonėms atpirkėją, iš
laisvintoją iš piktosios dvasios vergijos 
bei amžino pasmerkimo. Amžinasis žodis, 
antrasis švč. Trejybės asmuo apsiėmė at
likti žmogaus atpirkimo darbą, įsikūnyti 
ir, būdamas tobulas žmogus, kentėti ir mir
ti už žmones. Bet jis turėjo ateiti į žemę 
per šeimą. Dievo Apvaizda parinko Išga
nytojo motiną, nekalčiausiąją mergelę Ma
riją, davė jai globėją ir vyrą, šv.Juozapą, 
stalių. Dievo Sūnaus įsikūnijimas įvyko 
šventosios Dvasios veikimu, sutikimo žodį 
tarus Marijai. Kaip kiekvienoj pamaldžioj 
šeimoje išmoksta vaikeliai kilnių dorybių, 
įgauna šventumo, naudodamiesi gražiu tė
vų pavyzdžiu, taip ir Jėzus augo, didėjo iš
mintimi, metais ir malone.

O dorybių gali susirinkti didelę gausą: 
svarbi yra nuoširdi užuojauta, gerumas, 
nuolankumas, romumas, kantrybė. Šv. Po
vilas apašt. nurodo, patardamas visiems: 
„pakęskite vieni kitus ir vienas kitam at
leiskite, jei kas turi ką nors prieš kitą. 
Kaip Kristus jums atleido, taip ir jūs at
leiskite. Bet svarbiausia tesupa jus meilė, 
kuri yra tobulumo ryšys. Teviešpatauja 
jūsų širdyse Kristaus ramybė“. (Žr. Kolo- 
siečiams 3, 12-17).

Pop. Leonas XIII nurodo savo laiške 
(brevė 1802. VI. 14) į Dievo Apvaizdą, da
vusią mums šv. Šeimą, kad jos pavyzdžiu 
sektume įvairiose gyvenimo sąlygose, kiek
vienoj vietoje ir padėty. Jis moko, jog šei
mų tėvai turi kilnų šv. Juozapo pavyzdį. 
Motinos randa Švč. Mergelėje Marijoje 

meilės, drovumo, atsidavimo, gilaus tikėji
mo nepaprastą pavyzdį. Šeimos vaikeliai 
gali sekti Vaikelio Jėzaus pavyzdžiu, nes 
Jėzus buvo klusnus šv. Juozapui ir Mari
jai, atsidavęs jiems. Visa šv. Šeimynėlė 
verta nuostabos, pagarbos ir sekimo.
Pamaldumas į šv. šeimą

Katalikų pasaulis gerbė šv. Šeimą, ir to
ji pagarba augo. Susidarė to vardo sodali- 
cijos. Jas rėmė popiežiai gausiomis privi
legijomis ir malonėmis. Pradedant X am
žiumi, sodalicijos paplito Italijoje, Prancū
zijoje, Belgijoje. Paskui jos atsirado liku
sioje Europoje ir persikėlė per Atlantą į 
JAV ir Kanadą.

Šeimų pasiaukojimą šv. šeimai praplėtė 
pop. Leonas XIII. Pop. Benediktas XV pa
skyrė šv. Šeimos šventei Mišias visai Baž
nyčiai. 1921. X. 26 dekretu šv. Apeigų 
Kongregacija įsteigė šv. šeimynėlės šventę 
visoje Bažnyčioje.

Paaukokite savo šeimas Jėzui, Marijai ir 
Juozapui ir patys jiems pasiaukokite, o 
Dievo palaima lydės jus gyvenime.

K. A. M.

DĖMESYS MAŽOSIOMS TAUTOMS

36-me tarptautiniame PEN klubų kong
rese Prancūzijoje estų poetas ir didelis lie
tuvių bičiulis Aleksis Rannitas savo kalbo
je pabrėžė ir gynė „mažųjų“ kalbų ir lite
ratūrų garbę, jų tarpe suminėdamas ir lie
tuvių kalbą bei literatūrą.

Jis sakė, kad PEN klubų kongresas tu
rėtų būti daugiau suinteresuotas mažiau 
pažįstamomis kalbomis ir jų literatūromis. 
Toliau jis nurodė, kad kongreso išdava ga
lėtų būti — paruošti ir išleisti grožinės li
teratūros antologiją, atspausdinti refera
tus.

Poeto A. Rannito kalbą 36-sis tarptauti
nis PEN klubų kongresas išleido atskiru 
atspaudu ir išdalijo kongreso dalyviams.

Deja, tame kongrese nedalyvavo nė vie
nas lietuvis.

Poškos Mužikas serbiškai
Dionizo Poškos „Mužikas Žemaičių ir 

Lietuvos“ išverstas į sorbų kalbą.
Sorba yra slavų kilmės tauta, gyvenanti 

Rytų Vokietijoje.

Prof. J. Matulis Prahoje
Prof. J. Matulis, Lietuvos Mokslų Aka

demijos prezidentas, lapkričio mėn. pabai
goje lankėsi Prahoje. Čia jis vadovavo So
vietų Sąjungos delegacijai. Jis dalyvavo 
suvažiavime tarybos, kuri derina komunis
tinių kraštų mokslininkų darbus kovw 
prieš metalų koroziją.

Matulis suvažiavime kalbėjo apie nau
jausius pasaulio elektrochemikų atradi
mus. (E)

SIDABRO MEDALIS AUGUSTINAITEI
Vilnietė sportininkė J. Augustinaitė 

Charkove įvykusiame Sovietų šaškių čem
pionate laimėjo antrąją vietą — sidabro 
medalį. (E)

(4)

Pasukęs Valaičių buto pusėn, Vaitas gi
liai atsikvėpė ir paspaudė mygtuką. Pasi
girdo lengvi žingsniai, prasivėrė durys. Ni
jolė žiūrėjo į svečią, lyg nematydama jo, 
lyg į tolimą vaizdą, bet, tam vis laukiant, 
mostelėjo į vidų.

— įeik!
Patekęs į saloną, Vaitas atsisėdo, kad 

ir neprašomas, lygiai kaip senais laikais, 
kada jiedu buvo artimi bičiuliai.

— Taip džiaugsmingai mane pasitikai, 
kad bijau ir prabilti. Kuo gi aš tau nusi
kaltau?

— Kuo gi mes visi nusikaltom? Tokių 
kraugerių, išnaudotojų, parazitų, liaudies 
priešų anksčiau negyventa žemėje. Bijau į 
veidrodį pasižiūrėti, rodos, kraujais apsi
putosiu.

— Tu nekreipk dėmesio į Dindą ir pana
šius chuliganus. Pabliaus kiek iš kvailumo 
ir užsičiaups. Tas kvailys jau daugiau ne
kabins.

— Ak, Jonai, nebūk naivus. Kas gi į 
Dindą kreipia dėmesį. Žiūrėk, tavo spauda, 
visa propaganda. Ją tvarko naujieji komu
nistai intelektualai, bet ten Dindos dvasia. 
Štai kas šiaušia plaukus.

— Tai tik pradžia, dar chaosas, išnyks 
nesąmonės. Tai mažoji revoliucija.

— Tave lankydama, kartais ir suabejo
davau, galvodama, gal tu ir teisus. Gėrė
jausi slaptai. Dabar žiūriu, ir gaila tavęs. 
Veltui vargai, aukojai metus, Jonai. Matai, 
dar pasitikiu tavimi, dar kalbu atvirai, 
nors kiti jau užsisiūdino bumas. Toks bar
barizmas, toks nuoširdumas tų raudonųjų 
kultūrtregerių, kad tik bepročio neapima 
pąraližuojanti baimė. Bijau dėl tėvelio...

— Deja, Nijole, be aukų neapsieis. Dar 
nėra tokios valstybės, kuri, norėdama ap
sisaugoti nuo pavojaus, nesiimtų tam tik
rų priemonių. Užtikrinu tave, padorūs žmo
nės, įsijungę į darbą, nepavojingi naujai 
ateinančiai santvarkai, neturės ko bijoti.

R. SPALIS

PIRMOSIOS DIENOS
Spausdinamoji atkarpa yra ištrauka iš 

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

Palauk, Nijole, prieš smerkdama. Duok 
kiek laiko, leisk pasitvarkyti, šiukšlių vi
sad buvo, bet mes tai išvalysime. Piktinie
si spauda, melu, bet ar jo nebuvo anksčiau? 
Patikėk, Nijole, jo netrūko, bet tas supuvi
mas buvo apkabinėtas blizgučiais, apkai
šytas prabanga, pinigais, ir tu to nepaste
bėjai. Štai tavo pažįstamas Lapeikis, sme
toninio režimo elitas, gėlėm apkaišė mano 
tėvų butą, dovanų pripirko. Ar reikia dar 
didesnio supuvimo, ar tau jis nesukelia 
pasišlykštėjimo? Mūsų spauda gal ne tiek 
dar baisi, kiek ji be galo atvira. Kiek tokių 
Lapeikių būta valdžioje? Visur jų sėdėta, 
ir tu tais laikais nesibaiminai, ramiai mie
gojai, bet ar tokie Lapeikiai galėjo būti 
teisingi, ar tokiems Lapeikiams rūpėjo do
rovinės estetinės normos? Prieš juos mes 
pakėlėme kovą.

— Kam, Jonai, kalbi man tuos niekus? 
Tu kalbi apie menką karjeristą, bet ne 
karjeristai iškovojo Lietuvai laisvę ir ne 
vien jais rėmėsi buvusioji valdžia. Bet 
kam aš kalbu! Jei tu liksi tiesus ir sąžinin
gas, pats stebėsi ir spręsi. Kada tave išlei
do?

— Šį rytą. Atėjau padėkoti tavo tėvams 
ir tau už visą rūpestį ir globą. Kur tavieji?

— Tėvelis įsakytas savanoriškai daly
vauti mitinguose, mamuliukas eilėje stovi, 
medžiagas perka. Niekad atsargi) neturėjo
me, bet nenorime ir apiplyšę vaikščioti, 
nes krautuvės tuštėja pasibaisėtinai. Gal 
vėliau užeisi, turiu bėgti mėsos, pietus ver
du.

— Laikas ir man skubėti į įmonę. Kurį 
vakarą vėl pasirodysiu.

Išėjo kartu.
— Girdėjau, mokslą vėliau pradedat?
— Vėliau. Paskutinė klasė — pati įdo

miausia, lemtinga, taip laukiau to, ir tokia 
nelaimė. Gerai, gerai, Jonai, tyliu!

— Mes įpratę ginčytis. Žiūrėk, žiūrėk, 
kokie stebuklai! Ar ne Lapeikis priešais 
bėga. Ištempk ausis ir klausyk!

Po minutės Lapeikis, pagriebęs Vaito 
ranką, kietai ją kratė.

— Pirmas norėjau pasveikinti grįžusį į 
namus. Neradęs nutariau laukti ir štai pa
mačiau pro langą. Kaip laikotės?

Vaitas atrodė nustebęs, pirma dirstelėjo 
į Nijolę, vėliau į kratantį ranką.

— O kas ponas būsite?
— Aš Lapeikis, aš gi rėmiau jus kalė

jime. Nepamiršau ir jūsų tėvelių.
— A, prisimenu dabar. Kaip gi! Aš gi 

kartą siųstuvą padėjau jums įrengti.
— Vaikai tada buvome. Suaugęs pradė

jau gerbti jūsų pažiūras.
— Pats laikas! Deja, šį kartą turiu vyk

ti, pone, bet pirma proga paskambinsiu. 
Sutvarkysiu ją dovanų klausimą, — ir pa
sisuko į mergaitę. — Tai iki. Linkėjimai 
taviesiems!

Likęs su Nijole, Lapeikis grakščiai pa
sisuko į ją.

— Vaitas man patinka. Drąsus, ryžtin
gas. Jūs einate į šitą pusę?

— Taip, pone!
— Palikim tą buržuazinį poną. Vadin

kite mane, kaip pridera.
— Kodėl gi bijote pono?
— Mes niekad ponais nebuvome. Visa 

mūsų šeima buvo linkusi į kairę. Aš vie
nintelis gyniau žydų studentų reikalą uni
versitete. Na, ir dergė mane už tai — žyd- 
berniu ir kitais vardais vadino. Mums gi 
niekad nerūpėjo nei luomas, nei rasė, nei 
turtas. Taigi ir pono vardas mane krato.

— Kam, ponas, man tai sakot? Aš nesu 
nei komunistė, nei dabartinės valdžios 
žmogus.

— Aš tai visiems sakau, kam slėpti tei
sybę. Aš ir prie seno režimo netylėjau, 
nors ir buvo pavojinga.

— Aš kaip tik esu seno režimo gerbėja.

— Jei jūs bent kiek mylite savo kraštą, 
turite palikti atgyventas pasakas. Mes visi 
turime pasidaryti komunistai, visi, supran
tate. Tada tik būsime savo krašto valdyto
jai, kitaip — mums atsiųs jų iš kitur. Tai 
yra nesugriaunama logika. Juo greičiau 
mūsų žmonės susipras, juo bus geriau 
mums visiems. Bet kokia kvaila viltis, ti
kėjimas — beprotystė. Tai aš visiems tvir
tinu.

— Geriau patylėtumėt. Argi nepastebė
jote, kad Vaitas tyčiojasi iš jūsų?

— Pastebėjau. Bet jis dar kupinas kar
tumo, kentėjęs kalėjime, įtaria visus. Štai 
turiu neužginčijamus mano nuoširdumo 
liudijimus, — ištraukė iš kišenės pluoštą 
laiškų, — tai rekomendacijos. Nuo žydų, 
kairiųjų. Jūs draugauja! su Vaitu? Gal ga
liu jus pavėžėti?

— Nepatarčiau rodytis su manimi. Gali 
įtarti, kad draugaujat su liaudies priešais. 
Sudiev, pone...

Vaitas visu jaunystės įkarščiu pasinėrė 
į darbą, tvarkydamas Norkaičių įmonę, ku
ri greitu laiku turėjo plačiau prasiplėšti, 
nes kai kurias dalis, ypač akumuliatorius, 
buvo įsakyta teikti Raudonajai armijai. 
Kartu jis nepametė ryšio su aplinka, sek
damas įvykius, ir vis didesnis rūpestis pra
dėjo vagoti jo kaktą. Susitikdamas su savo 
idėjos draugais, dalyvaudamas partijos su
sirinkimuose, žinojo, kad artėja buvusiųjų 
veikėjų valymas, suėmimai. Jis neturėjo 
tiek galios, kad galėtų patikrinti sąrašus, 
bet juto, kad Valaičiui gresia pavojus. Tei
sybė. jis anksčiau nepriklausė jokiai par
tijai, buvo ramus, kuklus žmogus, bet tas 
įstaigos viršininko laipsnis sudarė jam di
delį pavojų. Belankydamas jo namus. Vai
tas suprato, kad vyras susigūžė į save, nu
taręs nė žodžiu neprisidėti prie naujos 
tvarkos. Jo toks neutralumas, entuziazmo 
nerodymas savaime rodė jį esant priešingą 
naujiems įvykiams, ir pirmas pasitaikęs 
oportunistas lengvai galėjo pakišti jam ko
ją. Veltui Vaitas atsargiai mėgino paveikti 
Valaitį, kad jis parodytų nors šiokį tokį 
palankumą dienos šūkiams. Vyras atkak
liai vengė bet kokių pasikalbėjimų ta te
ma, dingdamas savo kambaryje, skųsda
masis darbo daugybe. Nijolės veidas irgi 

kaskart vis labiau niaukėsi, bet ji pradrįs- 
davo pasakyti tai, kas įkaitindavo Vaitą. 
Bijodamas kiršinti, dar labiau įtempti san
tykius, su širdgėla buvo priverstas suma
žinti savo apsilankymų skaičių ir tuoj pa
stebėjo, kad Valaičiai nepasigedo jo, prie
šingai, rodėsi, lengviau atsiduso. Negi jie 
nepasitiki juo, negi Nijolė įtaria jį nešio
jant kokį biaurų sumanymą?!

šeimai nesistengiant įgyti naujos val
džios palankumo, Vaitas pats nutarė veikti 
jų labui. Besižvalgydamas patyrė, kad Va
laičio ministerijoje komunistų partijos pa
tikėtinis, nuo kurio gali priklausyti visų 
tarnautojų likimas, — artimas Jurkūnui. 
Jei jis mėgintų prieiti prie patikėtinio be 
Jurkūno žinios, tik pakenktų savo globoti- 
niui: mat. pastarasis nemėgo būti aplen
kiamas. Ir nors jis užėmė gan kuklią vice- 
ministerio vietą, bet jo galia kartais pra
šoko ir ministerio, nes jo ryšiai buvo pla
tūs, per jį ėjo visos rekomendacijos, juo, 
nepriklausomos Lietuvos pogrindininku, 
administratorium, iždininku, daug pasiti
kėta, ii’ jo žodis daug svėrė. Be to, Vaitui 
rūpėjo žinoti ir Jurkūno asmeninė nuomo
nė kai kuriais klausimais, juk tuo būdu 
galima buvo patirti ir viršūnių sumany
mai dėl ateities gairių. Sekdamas dienos 
įvykius, Vaitas nebuvo patenkintas jų ei
ga, daug ką jis būtų tvarkęs kitaip, bet ne- 
sišiaušė prieš partiją, prieš rusus, supras
damas, kad pasikeitimas, revoliucija visad 
reikalauja aukų. Juk tie patys rusai sudėjo 
milžinišką duoklę tiek teroro, tiek kitais 
atžvilgiais. Palyginus su rusų aukomis, net 
proporcingai imant, dar nebuvo galima la
bai skųstis. Vaitas tik bijojo, kad padėtis 
nepasikeistų, kad rusų daromos klaidos 
neįerzintų lietuvių ir nepaaštrėtų krizė.

Proga aplankyti Jurkūną pasitaikė labai 
greitai ir svarbi. Užbėgdamas instrukcijai 
už akių. Vaitas savo įmonėje slaptu balsa
vimu išrinko profesinės sąjungos atstovus 
ir, kai pamėgino juos patvirtinti, sulaukė 
didžiausios audros. Plovė jį ir trynė, plo
vė ir vėl trynė, kol prisipažino kaltas esąs, 
panaikinsiąs rinkimus ir pravesiąs kitus, 
kur bus išrinkti iš anksto numatyti kandi
datai. Tai pažadėjęs, tuojau pasuko pas 
Jurkūną, esą, ieškodamas patarimo, kaip 
išsisukti iš susidariusios padėties. (B. d.)
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Antrasis ELI pokalbis ju Vyskupu
Atsilankęs į Bad Woerishofeno iškilmes 

vysk. Deksnio garbei, gruodžio 13-14 d. d. 
ELI vedėjas kun. Bronius Liubinas pasi
naudojo proga vysk. Deksniui pastatyti 
eilę klausimų. Ganytojas malonėjo atsaky
ti.

ELI: Garbusis Ganytojau, po mūsų po
kalbio rugpjūčio 21 d. čia pat, Bad Woe- 
rishofene, suspėjo praeiti maždaug 100 die
nų. Tada buvote Europoje dar tik naujo
kas, o dabar jau suspėjote pamatyti di
džiąją dalį jos kraštų, aplankyti žymiąsias 
sostines: Romą, Paryžių, Madridą, Londo
ną, Eonną. Ką galėtumėte šiandien pasa
kyti apie savo pareigas ir uždavinius?

Vysk. Deksnys: Matau, kad mano pa
grindinis uždavinys bus koordinuoti lietu
vių sielovados veiklą Vakarų Europoje.

pareigas. Taip pat didžiąją dalį mano ke
lionių automobiliu tėv. žalaliui teko jį vai
ruoti. Į mano minėtųjų dviejų centro ben
dradarbių tarpą jis neįeina, jis bus trečia
sis.

ELI: Atsilankiusiam į Jūsų namus kren
ta į akis, kad ūkiškai atsiskirta nuo šv. 
Ulricho parapijos klebonijos. Vysk. Bra
zys jos kleboną laikė ir savo ekonomu, tuo 
būdu žymiai palengvindamas savo finansi
nius rūpesčius. O ir statant bei įrengiant 
kleboniją buvo galvota, kad ji iš dalies 
priglaus lietuvių vyskupą bei jo įstaigos 
darbuotojus. Kokie motyvai Jus skatino 
tai keisti?

Vysk. Deksnys: Negerai, kad parapija 
centrą išlaikytų arba kad būtų duodama 
pagrindo galvoti, kad taip yra. Esu nuo-

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO

Bad Woerishofene bus pastoracinis cent
ras, kur telksiu jėgas, kurios galėtų padė
ti suintensyvinti sielų vadovavimą. Neabe
jotinai čia turės telktis taip pat studijinės 
jėgos. Liturginiai leidiniai ruošiami Romo
je, tačiau nemažiau svarbu būtų apologeti
nių ir katechetinių brošiūrų ruošimas, o 
taip pat studijos naujųjų patvarkymų iš | 
kongregacijos migrantų reikalais, ypač de
rinant veiklą su vietų vyskupais. Norėčiau 
leisti bent neperiodinį leidinėlį, kuriame 
būtų nagrinėjami pastoraciniai, apologeti
niai ir katechetiniai klausimai. Jame ras
tų vietos taip pat V. Europos sielovados 
kronika.

ELI: O kaip yra su bendradarbiais? Ar 
jau yra susitarta su kuo nors konkrečiai ir 
galutinai?

Vysk. Deksnys: Galutiniai susitarimai 
bus tik tada galimi, kai Vokietijos vysku
pų konferencija patvirtins etatus. O tai 
dar gali kiek užtrukti. Tad nenoriu pavar
džių minėti, kad paliestieji nepatektų 
eventualiai į keblią padėtį. Aišku, kad tu
riu savo aiškius planus asmenų atžvilgiu, 
esu su jais taręsis ir, galima sakyti, susita
ręs.

ELI: Bet juk ir iki šiol nebuvote vienas. 
Visose Jūsų kelionėse V. Europoje lydėjo 
pranciškonas tėvas dr. Klemensas Žalalis. 
Kokie jo uždaviniai?

Vysk. Deksnys: Jis eina mano sekreto
riaus ir Bad Woerishofeno namo ekonomo

monės, kad geriau dviejų kasų nemaišyti.
ELI.: Bet tėv. dr. žalalis yra šv. Rašto 

specialistas. Tuo titulu jis ir atvyko į Bad 
Woerishofeną. Ar dabar tai jau neaktualu?

Vysk. Deksnys: Šv. Rašto neužmetu. Pri
taikymas liturgijai bus vedamas ir toliau.

ELI: Ar yra planuojama viso laisvojo 
pasaulio mastu vesti lietuvių pastoraciją? 
Kas tai atlieka? Kaip?

Vysk. Deksnys: Konkretaus plano iki 
šiol nebuvo jokio. Planuoti nėra lengva. 
Sunkumai kyla iš kontinentų atstumų. 
Reiktų bendro suvažiavimo Sielovadą va
dovų iš visų kraštų, kurie išsvarstytų vi
sas galimybes. Kitos kliūtys yra per dide
lis įsitraukimas į smulkmenas, pavienius 
dalykus. Taip pat jaučiama daug siauros 
parapijinės galvosenos. Eet kiek man gali
mybės leis, norėčiau, kad toks centras bū
tų suorganizuotas.

ELI: Pasaulyje yra nemažas skaičius pa
jėgių lietuvių kunigų, kurie lietuvių visuo
menės remiami baigė aukštuosius moks
lus Romoje, įsigijo mokslo laipsnius, bet 
nė vienos dienos neturėjo progos darbuotis 
lietuviuose. Ar nereiktų jų tarpe ieškoti 
sau bendradarbių?

Vysk. Deksnys: Man skaudu, kad buvo 
apleistos savo pozicijos ir nueita tarnauti 
kitur. Norėčiau ne vieną kunigą iš Ameri
kos gauti Europos lietuvių tarnybai. Noriu 
su visais bendradarbiauti ir įtraukti į dar-1 
bą pajėgius žmones iš visur.

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
LIETUVOS PARTIZANAI IR JŲ MOTINOS

Šiandien, 1947 m. gegužės 20 d., Zaleckie
nei Onai Lukšiuose beliko du sūnūs. Vy
ras, tarnavęs Plechavičiaus kariuomenėje, 
žuvo. Ji, našlė, praverkė akis, laukdama 
grįžtančio savo vyro Antano.

Sūnus Petras, partizanas, kovoja prieš 
bolševikus. Jaunesnysis Stasys, liaudies gy
nėjas, kovoja prieš partizanus, vadinamus 
banditais. Ji myli abu ta stipria motiniška 
didele meile, bet negali įtikinti nei vieno, 
nei kito, kas būtų geriau. Ji irgi norėtų 
laisva gyventi. Ne, ji nenori rusų, kurie 
kaip žvėrys naikina paskutinę žmonių vil
tį. Ne, ji nenori ir vokiečių, kurie šaudė 
žmones be reikalo ir kankino koncentraci
jos lageriuose. Bet Stasiuką, jauną vaiką, 
įtikino bolševikai, kad eitų už juos. Kaip 
juos suvesti, kad pasikalbėtų? Petriukas 
ateina pas ją vakarais, kai nėra Stasiuko. 
Jis išbučiuoja išvargusį motinos veidą, o 
mama pavalgydina ji tuo, ką tik turi. Val
džia apie Petro dingimą nežino. Stasys — 
komjaunuolis ir griežtai nusistatęs prieš 
partizanus. Bet mama norėtų, kad vaikai 
mylėtųsi.

Vaišindama tądien Petriuką, ji ir klau
sia: „Ką tu darytum, jei Stasiukas įeitų?“ 
Petras tyli ir pakelia liūdnas akis. „Mama, 
nežinau“, sako. Bet motina neatleidžia ir 
vis klausinėja. Klausinėjamas Petriukas 
pradeda sakyti, kad gal jis apkabintų bro
lį, nes jie seniau gražiai sutardavo abudu.

O štai motina girdi žingsnius. Ji surinka: 
„Petriuk, lįsk į spintą, Stasiukas pareina!“

Motina apkabina antrąjį sūnų, duoda 
jam vakarienės, klausinėja.

„žinai, mama, tie banditai, kiek vargo ir 
rūpesčio atneša mūsų tarybinei liaudžiai! 
Ir tas piktžoles reikia išnaikinti“.

Bet motina apkabina Stasį.
„Staseli, ką tu darytum, jei Petriukas 

būtų partizanas ir staiga ateitų čia pas 
mus?“

Stasys ilgai negalvoja.
„Nušaučiau“, sako.
Staiga Petras, iššokdamas iš spintos, nu

šovė savo mylimąjį brolį. Motina sukliko, 
atsisuko į Petrų, apkabino Stasį, glostė jo 
kruviną galvą, bučiavo.

Užsirišusi skarelę, ji išėjo pranešti, kad 
sūnų kažkas nušovė. Milicijos viršininkas 
šaukė banditams keršto. Tą pačią naktį iš
ėjo jų gaudyti, o motina meldėsi ir prašė 
Dievą apsaugoti Petriuką. Ne, jis nekaltas, 
jis pats nežino, kaip čia įvyko.

Tai buvo gegužės 20 d. gražus tylus va
karas. Prie Stasiuko stovėjo sargyba. Po 
trijų dienų laidotuvės su orkestru. Laido
tuvėse kalbėjo milicijos partinis sekreto
rius. Neskambėjo bažnyčios varpai. Moti
na kokias tris dienas laukė Petro ir nesu
laukė. Ji bijojo, kad jis neateis, bet vieną 
vakarą jis atėjo liūdnas. Motina jam ne

priekaištavo — ji tik gailiai verkė, glostė 
jo veidą ir pastebėjo riedančias ašaras.

Išlydėjo ji sūnų ir, kaip visuomet, per
žegnojo jį. Jis tik vienas jai liko, ji tik gy
vena ta diena. Ji nežino ateities, gyvenimas 
tuščias. Tik dar Petras kad išliktų gyvas ir 
jo kova nebūtų veltui.

Šaudymai nesibaigdavo. Naktys būdavo 
baisios. Gąsdinami žmonės. Svetimą žemę 
jiems lengva trypti.

Vieną naktį ji sapnuoja savo vyrą Anta
ną. Jis linksmai kalbasi su Stasiuku ir Pet
riuku. Pabunda — prie durų lengvas bil
desys ir girdėti žodžiai: „Mama, mamyte, 
ar tu miegi?“ Ji atidaro, per krūtinę per
eina šiluma. Ji jaučia — taip gera. Porai 
valandų pamiršta jie visą pasaulį. Ji val
gydina sūnų ir glosto savo šiurkščiomis, 
išdirbtomis rankomis jo veidą. Rodos, ji 
vėl gyvena, stiprybės atneša jai tos kelios 
valandos. Išlydi, išbučiuoja sūnų. „Apsau
gok tave, Dieve...“

Vėl praėjo daug naktų. Jis neatėjo, ne
sibeldė. Ji verkė tyliai ir meldėsi. Nešda
ma gėles ant Stasiuko kapo, ilgai išklupė 
davo. Motinoms nereikia lietaus gėlėms — 
jos aplaisto kiekvieną žiedą kruvinom aša
rom.

Praslinko 4 savaitės. Visos naktys bai
sios. Kiekvienas šūvis, kuris pasigirsta ne
toli miškų, perveria motinos širdį.

Vieną rytą ji girdi, kad parvežė banditų, 
jie guli pamesti milicijos kieme. Ji su
stingsta, bet eina pasižiūrėti. Neduok, Die
ve, kad tik ne jos Petrelis. Jos žingsniai 
artėjo. Nukrinta juoda skara, ji mato Pet
rą, dar praviros jo akys, sustingusios ran
kos. Ji parvirsta ir šaukia. Jai atrodo, kad 
jo akys tokios liūdnos ir atsiprašančios. Ji 
nebijo jokių pavojų, jai viskas vis tiek. Tik 
stiprios stribokų rankos perveria jos nuga
rą. Ji negrįžta daugiau į namus. Ji kalina
ma, kankinama. Sudaužytos rankos ir ko
jos, krauju apkepusias lūpas džiovina troš
kulys. Tokio paties amžiaus vyrai kanki
na, kaip jos sūnūs. Reikalauja pasakyti, 
kur kiti banditai. Sudraskyta, išniekinta, 45 
metų moteris prašo Dievą mirties. Vežė 
kaimynus į Sibirą, vežė Oną Zaleskienę. Ji 
daugiau nebematė tėviškės. Ona buvo veža
ma į nežinomas stepes, bet nepasiekė jų...

Žmonių trėmimas nešė didelį nusivyli
mą. Išgąsdinti veidai, nemigo naktys. Gal 
rytoj ir aš čia sėdėsiu su savo broliais? Ki
ti šoko ir džiaugėsi, plėšė likučius, puošėsi 
kraujuotais rūbais ir papuošalais, bet par
tizanų kova ėjo toliau. Žmonės vylėsi, kad 
bent po 15 - 18 - 20 ateis padėti ameriko
nai. Amerikos balsas skatino kovoti ir pa
sitikėti. Bet praėjo daug pavasarių, daug 
kraujo nutekėjo, o pagalba neatėjo...

Ir Lukšių partizanai ruošėsi kovai, taip 
pat ir bolševikai — liaudies gynėjai —stri-

ELI: Ar pakanka lietuvių kunigų Euro
poje?

Vysk. Deksnys: Jei visi kunigai dirbtų 
lietuvių pastoracijose, gal ir pakaktų.

ELI: Ką jie veikia?
Vysk. Deksnys: a. Dalis dirba mokslinį 

darbą universitetuose ir kitokiose mokyk
lose. b. Kiti dirba pastoracijoje tų kraštų, 
kur gyvena, c. Treti, kaip vienuoliai, yra 
užimti specifiškais uždaviniais, kuriuos 
jiems paskiria vienuolijų vyresnieji, d. Di
džioji dalis dirba lietuviams ar tai pasto
racijoje, ar mokyklose, ar radijo bei spau
dos srityje.

Kunigų gali trūkti ypatingiems uždavi
niams, pvz., kad ir planuojamam leidiniui, 
o taip pat jaunimo pastoracijai.

ELI: Jums teko lankytis pas eilę Vokie
tijos vyskupų. Kaip buvote priimtas?

Vysk. Deksnys: Lankiausi pas Hildes- 
heimo, Mainzo ir Augsburgo ordinarus ir 
pas pavyskupius Hamburge ir Hannovery- 
je. Visur buvau labai nuoširdžiai ir palan
kiai sutiktas, visur jaučiama prietelišku- 
mas. Davė visas reikiamas teises. Mūsų 
darbą vertina pozityviai. Aš iš savo pusės 
padėkojau už paramą.

ELI: Kur dar lankėtės per tą 100 dienų?
Vysk. Deksnys: Vien automobiliu per tą 

laiką nukeliavau daugiau kaip 18.000 kilo
metrų. Stengiausi galimai geriau susipa
žinti su kunigų darbu ir žmonėmis. Vasa
rio 16 gimnazijoje buvau susitikęs su ku
nigais ir visuomenės veikėjais. Lankiausi 
Memmingene, kun. dr. Petraičio parapijo
je. Važinėjau kunigų Girčiaus ir Šarkos 
teritorijose Šiaurės Vokietijoje. Buvau Pa
ryžiuje, kur dalyvavau Tarptautinės Euro
pos migracijos tarybos konferencijoje.

ELI: Suminėjote Vasario 16 gimnaziją. 
Kokį įspūdį iš jos išsivežėte? Ar yra vil
čių, kad ji gyvuos?

Vysk. Deksnys: Iš Vasario 16 gimnazi
jos išsivežiau labai gerus įspūdžius ir labai 
džiaugiuosi, kad ten galėjau nuvykti. Ten 
pajutau labai gražią lietuvišką dvasią ir 
auklėjimą toje dvasioje. Jos tolimesnis gy
vavimas pirmoj eilėj priklausys nuo lietu
viškųjų šeimų. Mano supratimu, būtų ga
lima padidinti mokinių skaičių, siunčiant į 
ją vaikus iš kitų kraštų ir net kontinentų. 
Materialiai nebūtų brangiau, dvasiškai, at
rodo, būtų prasminga, ypač kiek tai liečia 
lietuvišką nusiteikimą ir drausmę. Be to, 
juk naudinga pažinti kito krašto aukšto 
lygio mokyklas. Vakarų Europos auklėji
mo sistema gi yra gan aukšto lygio. Bai
gęs tokią gimnaziją, mokės praktiškai var
toti bent 3 kalbas: to krašto, iš kur atvy
kęs, lietuvių ir vokiečių. Čia neskaitomos 
kitos kalbos, kurios dėstomos Vasario 16 
gimnazijoj.

ELI: Jūsų vyskupavimo dienose yra įvy
kę didelių pasikeitimų Romos šv. Kazimie
ro kolegijos vadovybės sudėtyje. Vicerek- 
torium vietoj prel. dr. Zenono Ignatavi
čiaus paskirtas prel. dr. Paulius Jatulis, 
prefektu kun. Vladas Delinikaitis vietoj 
kun. Juozo Jankausko. Ar tie pakeitimai 
įvyko ryšium su Jūsų veikla?

Vysk. Deksnys: Pakeitimai įvyko su ma
no žinia ir pritarimu.

ELI: Garbusis Ganytojau, jau antrą kar
tą Jūs malonėjate atsakyti į mano paklau
simus ir tuo būdu painformuoti apie savo 
veiklą lietuviškąją pasaulio visuomenę. 
Manau, kad tai nėra paskutinis kartas, 
nes lietuviams juk rūpi lietuvio vyskupo 
veikla. Ačiū už šį kartą ir iki sekančio!

bai. Štai stribokas atbėga ir sako, kad at
vyko karininkas iš Vilniaus, jie pradės 
gaudyti banditus. Vietiniai rodys kelią.

Susėdo visi. Pirmoji mašina važiavo miš
ko link. Tik jie tada pajuto, kad vedamoji 
mašina yra partizanų. Pradėjo šaudyti.

Apie Lukšius kovojo daug. Partizanai ne
šė trispalvę, ir dienos metu stribams teko 
dažnai bėgti. Kerštas virė, žuvo iš abiejų 
pusių. Žuvo patys gražiausi vyrai, jiems 
nebuvo kapų nei kryžiaus. Nebuvo galima 
verkti nei motinai, nei seserims, nei bro
liui ar tėvui, nes grėsė Sibiro katorgos ke
liai...

Taip, baimė buvo didelė. Jei kaimynas 
supyko ir paskundė, tai tave ir veža. Turi 
bijoti net ir vėjo, kad jis nenuneštų tavo 
minčių. Bijai eiti gatve, nes pažvelgsi ne
tinkamu žvilgsniu į striboką, o jis užpykęs 
gali tave suimti. Per naktis tikrina pasus, 
daužo langus, duris girti. Ypač sunku prie 
miško gyvenančiam. Jei kaimynas paskųs, 
o jei ras partizanų, tai pražuvęs.

Karas pasibaigė, bet ne Lietuvoje. Rusai 
siautė, draskė, vežė, bet lietuvis kantrus. 
Jis padėjo ir pabėgusiems vokiečių belais
viams. Pabėgusieji norėjo patekti į Vokie
tiją, bet, pasiekę Lietuvą, nebėjo toliau. 
Tik lietuvių dėka išliko gyvi. Lietuviai pa
valgyti vis turėjo, tai ir padėjo. Jie augino 
vokiečių vaikus, jie saugojo, ir vokiečiai 
neblogai gyveno. Taip apie 20 pabėgusių 
vyrų pateko į šokius Jurbarke. Nors jie 
lietuviškai nemokėjo, bet iš tiesų visur 
jiems sekėsi gerai.

Buvo ir Rusijoj gerų žmonių, štai išbėgo 
iš lagerio 1946 m. kovo mėnesį suplyšę ir 
išalkę. Keliai tolimi ir biaurūs. Važiavo 
mašinomis, rusai padėjo ir nurodė vis ry
šininkus. Laikėsi jie daugiausia vis po du 
tris. Rusiškai mažai mokėjo, bet gavo pa-

Nuo Baltijos jūros gintarinių krantų iki 
Ramiojo vandenyno bangų, nuo šiaurės 
ašigalio iki Kaukazo kalnų dunkso Didžio
ji Rusijos imperija. Ji guli tartum milžinė, 
padrikusi ant dviejų kontinentų — Euro
pos ir Azijos. Nuleidusi geležinę uždangą 
nuo pietų saulės ir šviesos, sau patalą ji 
klojosi milijonų, milijonų ir dar milijonų 
žmogaus griaučių ir kaulelių. Štai ji taip ir 
guli ir vartosi ir miega. Kartas nuo karto 
savo alkiui pasotinti, ji atskleidžia geleži
nę uždangą, praryja žemės gabalą, kelis 
milijonus žmonių, vėl užleidžia uždangą ir 
vėl guli. Taip slinko laikas, pusė šimtme
čio, kaip tamsus nuodingas rūkas klaiku
mos pakalnėje, griaučiai pradėjo judėti, 
geležinė uždanga rūdyti ir kiurti, šviesa 
pradėjo skverbtis pro uždangos skyles... 
Milžinei darėsi neramu...

Štai kaip tūlas rašytojas gal pradėtų sa
vo pasaką „Milžinės-Pabaisos Sapnas“.

** ♦
Nors europietiška ir azijatinė Rusija su

daro nedalomą vienetą, kiekviena jų turi 
savas skirtingas problemas.

Kaip žemai ar aukštai Kuznecovas ar 
Amalrikas bevertintų pogrindžio demokra
tinį judėjimą Rusijoj, mes turime pripažin
ti jį ne tik kaip faktą, bet ir kaip veiksnį, 
kuris įtakoja Rusijos politinį gyvenimą, 
žinoma, tas judėjimas yra dar labai jau
nas amžiumi ir negali būti revoliuciškai 
perversminiu bet kurioj plotmėj, išskyrus 
gal tik tokius atvejus, kada jam pasisektų 
įvykdyti politinius nužudymus su esamąjį 
režimą sukrečiančiom pasekmėm (prisi
minkime praeitų metų kažkieno šūvį prie 
Kremliaus vartų).

Tiesa, kaip Amalrikas tvirtina, rusų ma
sė yra pasyvi ir subiurokratėjusi, gal ir 
norinti, bet daugiau bijanti staigių pasi
keitimų, gal ir trokštanti laisvės, bet dau
giau gerbianti jėgą. Bet nepamirškime, kad 
europietiškoj Rusijoj tik pusė visų gyven
tojų yra rusai, kita gi pusė yra kitataučiai. 
Jeigu tad rusai ir yra pasyvūs ir bailūs ir 
konservatyvūs, tai šitai dar toli gražu ne
pasako, kad tokie yra ir ukrainiečiai, gru
zinai, pabaltiečiai, turkmėnai ir kiti. Todėl 
kalbamojo pogrindžio veiklos atgarsiai vi
sos Rusijos imperijos ribose turi būti ir 
yra įvariaspalviai ir ryžtu ir temperamen
tu. Čia gal ir yra ta priežastis, kodėl šiam 
demokratiniam judėjimui pasisekė išgy
venti daugiau kaip 10 metų ir kodėl jis pa
stoviai plečiasi. Būdavo juk žinių, kad kai 
kuriose vietovėse pogrindžio spauda yra 
tiek gausi, jog policija visai nepajėgi su 
ja kovoti.

Štai tuo būdu prieiname prie kito svar
baus veiksnio — režimo nepajėgumo ir jo 
nusidėvėjimo. Šia proga pravartu prisi
minti, ką Amalrikas yra pasakęs šiuo rei
kalu: „Esamasis režimas rodo tam tikrą 
nerangumą demokratinio judėjimo atžvil
giu —■ užuot kovojęs, jis linkęs dažnai 
svarstyti nuolaidas, užuot buvęs agresy
vus, jis dažnai pasitenkiną būdamas defen- 
zyvoje“. Taigi laikas viską nudėvi, taip pat 
ir geležines uždangas, diktatūras ir dikta
torius. Iš visų Rusijos diktatorių nė vienas 
nebuvo pasiekęs staliniško žiaurumo laips
nio. Dabar, tai nėra ir lengva, nes visi ru
sai po 50 metų yra komunistinio auklėji
mo žmonės. Jeigu jie yra nusivylę komu
nizmu, jeigu jie netiki į jį, jeigu jie ieško 
ko nors naujo, tai diktatoriams belieka 
skaitytis su padėtimi ir rasti išeitį, kurioj 
jų valdžios troškimai bent nebūtų užgau
ti. Juk tokioj padėty vienintelis dalykas,

valgyti — žmonės duodavo paskutinį kąs
nį. Trobose už Stalino paveikslo vis būdavo 
Motina Švenčiausioji. Kiek jiems kas pa
dėjo, vis buvo pamaldūs rusai. Tuos, apie 
kuriuos čia pasakoju, jaunos mergaitės ap
rengė merginomis. Vienas buvo laibas, jo 
draugas — storas, tai būdavo ir juoko. Ge
rų žmonių padedami, slinko jie arčiau Lie
tuvos. Viena rusė moteris davė tiems 
abiems savo vyro ir sūnaus kostiumus. 
Nors kostiumai jau buvo nekokie, bet jiems 
net labai geri. Atidavė moterėlė ir pasku
tinę duoną, kiaušinių porą, peržegnojo ir 
išlydėjo. Kelionė sekėsi gerai. Numetė do
kumentus, kad tik niekas nežinotų, jog jie 
vokiški belaisviai. Saugotis labai reikėjo. 
Važiavo jie ir traukiniu. Ir štai Lietuvoje 
gražus pavasaris. Jie pateko į Gelgaudiškį, 
pasuko per miškus ir atsisėdo pailsėti. Su
temo, jie eina toliau, ir štai iš kažkur iš
lenda 5 ginkluoti vyrai. Belaisviai lietuviš
kai nemoka, tai ir sako: „Guten Tag, litau- 
isches Waldes Prinz“. Vyrai pradėjo juok
tis. Vienas jų mokėjo gerai vokiškai, ir jie 
padėjo belaisviams.

Pasakotojas Rainoldas, jo draugai Ernst 
ir Adolf gavo išgerti. Vyrai nuvežė juos 
pas ūkininkus. Ten jie gavo išsimaudyti. 
Davė sūrio, kiaušinių, pieno. Buvo apreng
ti švariais baltiniais ir rūbais. Ryte atsira
do dar pora vokiečių ir mergina.

Išbuvę ten apie porą savaičių ir matyda
mi, kad į Vokietiją pakliūti jau ne taip 
lengva ir be galo pavojinga, jie nuvyko į 
Šakius. Gyvenimas buvo žymiai geresnis. 
Jie gavo darbo, turėjo pavalgyti, ir lietu
viai jais rūpinosi. Dirbo ten ir daugiau vo
kiečių, moterų su vaikais. Ten jiems teko 
pažinti lietuvius, jų vargus ir ašaras ir 
tautos atsparumą.

(Bus daugiau) 

kuris diktatoriams belieka ginti, tai dar jų 
ranKOse tebesamą jėgą valdyti. Kaip toli 
reikia būti nuolaidžiais kitomis kryptimis, 
kad jie sėkmingai galėtų likti valdžioje, 
tai yra europietiškos Rusijos sfinkso tylos 
paslaptis, kurią Kremliaus diktatoriai mė
gina spręsti. Nevilties staigus šauksmas — 
komunizmas reikalauja sau žmogiško vei
do! — kad ir tapo užgniaužtas, bet jis dar 
tebeaidi ir aidės dar ilgai, gal kol įsikūnys 
ir galės džiaugtis ir triumfuoti. Kaip keis
ta! — diktatorius gali užgniaužti šauksmą, 
bet aidas — ne jo galioje.

* •
Visai kitaip yra azijatinėj Rusijoj. Ten 

daugiau kaip tūkstantis milijonų kiniečių 
veržiasi į milžiniškus tuščius Rusijos plo
tus. Ten geležinė uždanga jau sulaužyta ir 
žmogus žmogui jau tapo ginkluotu žmog
žudžiu. Senovišku prieškariniu standartu, 
ten karas jau vyksta, tik jo apimtis dar ne
pakankama, kad užangažuotų abiejų mil
žiniškų kraštų išteklius, o kol to nėra, vis
kas vadinama „pasienio nesklandumais“. 
Štai visai neseniai vieno tokio „nesklandu
mo“ proga kiniečiai apsupo ir laikė apsupę 
vieną rusų daugiau kaip dviejų šimtų ka
reivių dalinį. Nepajėgusiems apsupimo 
pralaužti rusams teko naudoti lėktuvus, 
aprūpinti apsuptuosius maistu ir ginklais. 
Apsuptojo dalinio likimas nežinomas...

Pažvelgę į žemėlapį ir pavartę rusų - ki
niečių kad ir ne per senų santykių istoriją, 
turėtume prieiti išvados, kad esami „ne
sklandumai“ privalo tęstis ir išsivystyti į 
karą visais frontais. Tokią prielaidą, be 
abejo, daro ir pats Kremlius.

Tokios prielaidos akivaizdoje, Kremliaus 
valdovai atsidūrė prieš labai svarbų, bet 
ir labai sunkų klausimą: ar pulti Kiniją ir 
tuo būdu tuojau pradėti karą, kol ji dar 
nėra pakankamai apsiginklavusi, ar kęsti 
„nesklandumus“, laukti ir tikėtis, kad karo 
bus kaip nors išvengta, nors tokios viltys 
sparčiai artėja į nulį. Klausimą gal ir būtų 
galima lengvai išspręsti, jeigu kiniečių ne
būtų tiek daug, o Kinijos plotas prilygtų 
Čekoslovakijai. Bet kai yra taip, kaip yra, 
tai tektų kąsti tokį kąsnį, kurį beryjant 
būtina paspringti.

Ir vis dėlto, nepaisant visa to, Vašing
tono politikų stebėjimais, greito karo šali
ninkų skaičius Kremliuje pastoviai auga. 
Pastaruoju laiku jis esąs jau pasiekęs 5:5 
santykį, o vos prieš keletą mėnesių santy
kis buvęs 2:8.

Trumpam kare, kurio galimumai yra 
itin liesi, Rusija gal ir pasirodytų esanti 
stipri, o ilgesnio karo atveju greit paaiškė
tų, kad komunistinė vienalytė imperija 
buvo tik Kremliaus įvaizdis, o iš tikrųjų — 
tautų kalėjimas, kad Varšuvos komunisti
nių valstybių sutartis yra tik tų valstybių 
brutalaus išprievartavimo aktas, kolchozai
— bado aruodai, komunizmas — anarchi
ja ir maištas...

• •
Taigi galutinė mano paskutinių trijų 

laiškų išvada būtų, kad šių dienų Rusijos 
imperija yra dviejų grėsmių įtakoje. Vie
na grėsmė — režimo nusidėvėjimas ir jam 
gresiančio nuolat stiprėjančio liberalinio 
pasipriešinimo, kuris vestų ilgu evoliuci
niu keliu gal net su trūkčiojimais į galutinį 
triumfalinį žmogaus išsilaisvinimą. Antra
— svetimos agresijos grėsmė, iš kurios 
veržtųsi staigūs maištai ir revoliucijos...

Kaip sunku žmogaus vaizduotei net api
pavidalinti tokios grėsmės milžinišką pa
sekmių apimtį visomis kryptimis, kurio
mis tautų ir žmonių likimas būtų naujai 
ryškinamas. Galima tik pasakyti, kad tos 
naujos visuotinės tautos tragedijos pasek
mėje išryškės ir nauja laisva Lietuva.

Pagaliau užbaigsiu šį savo laišką gar
saus ruso istoriko Andrėj Amalriko žo
džiais:

Jeigu mano visos pranašystės ir nepasi
tvirtintų, tai vis tiek Didžioji Rytų Slavų 
Imperija, sukurta germanų, bizantiečių ir 
mongolų, pradėjo paskutiniuosius savo eg
zistencijos dešimtmečius. Marksizmo dokt
rina pristabdė Rusų Imperijos griuvimą, 
bet ji yra bejėgė jo išvengti“.

Iki pasimatymo
Stasys Kuzminskas

SAULĖ PO LEDU
Vakarų inžinieriai tiria statybų Gren

landijoje galimybes. Šios didžiausios pa
saulyje salos teritorija (2.175.600 kv. km) 
padengta ledynu, kuris vietomis yra 3.500 
m storio. Manoma, kad ateityje čia gali bū
ti pastatyti miestai ir stambiausios mokslo 
tyrimo įstaigos. Per paskutiniuosius 10 me
tų Grenlandijos leduose buvo padaryta 
daugiau kaip šimtas bandomųjų gręžinių, 
nutiesti bandomieji tuneliai. Taip buvo ti
riama ledo gelmių struktūra.

Geologai, fizikai, chemikai, konstrukto
riai, inžinieriai mano, kad mokslo tyrimo 
įstaigos ir gamybiniai objektai ledo gelmė
se turėtų idealias sąlygas įvairiausių sričių 
bandymams.

Pro didelius transporto liukus ir šliuzus 
galima būtų patekti į „poledines“ autostra
das, elektrifikuotus kelius, jungiančius gy
venamuosius rajonus, kuriuos apšviečia 
neoninės saulės. Galingi dirbtinio klimato 
įrengimai padėtų užmiršti salos geografinę 
padėtį.
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Europos lietuviu kronika SALEZIEČIAI ROMOJE
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie lietuviai 
buvo tokie malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 2 sv. 3 
šil. A. Skamarauskas, 2 sv. 3 šil. P. Liesis, 
5 dol. J. Vaisiūnas, 1 sv. 19 šil. G. Klevinis, 
2.50 dol. P. Gabrys, po 13 šil. A. Šimkus, 
L. Rizgevičius ir R. Gustainis, 11 šil. J. Ma- 
žeiva, 9 šil. P. Morkūnas, 7 šil. A. Anužis, 
0,50 dol. S. Baniulis, po 3 šil. J. Matuška, 
B. Sleideris, P. Burkšaitis, kun. V. Kamai- 
tis, J. Akavitas, A. Šleikus, E. Gložaitis, E. 
Sudeikaitė, A. Važgauskas, J. Gustaitis, N. 
Žvirblis, P. Kalvinskas ir M. Linkevičius.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ LONDONE
Vasario 15 d. (sekmadienį), 11 vai. ryto, 

bus laikomos pamaldos lietuvių Šv. Kazi
miero bažnyčioje už Lietuvą. Jas užprašė 
Lietuvos Atstovas V. Paliekąs.

Vasario 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
DBLB Valdyba rengia Nepriklausomybės 
šventės minėjimą Lietuvių Sporto ir So
cialinio Klubo salėje (345 A Victoria Park 
Road, E. 9). Minėjimo metu žodį pasakys 
Lietuvos Atstovas V. Balickas. Paskaitą 
skaitys ekonomistas A. B. Pusarauskas. 
Meninėje dalyje dalyvaus solistė Birutė 
Valterienė.

PAMALDOS VAKARŲ LONDONE
Tai, tur būt, pirmas atsitikimas Londo

no lietuvių istorijoje, kai lietuviškos pa
maldos buvo laikomos tiems lietuviams, 
kurie gyvena toliau nuo savo bažnyčios. O 
tokia idėja kilo Londono parapijos klebo
nui kun. J. Sakevičiui, kuris, suprasdamas 
tautiečių sunkumus atvykti į rytų Londo
ną, nutarė pats atkeliauti j vakarus. Ir tik
rai neapsivylė: apie 30 lietuvių, nežiūrint 
blogo oro, atvyko į Mišias, kurios praėjusį 
sekmadienį, 12 vai., buvo atlaikytos Lenkų 
Marijonų Namuose, 1 Courtfield Gardens,

Į LIETUVIŲ SĄSKRYDĮ ROMOJE

Viso pasaulio lietuviai remia Lietuvos 
Kankinių Aušros Vartų koplyčios įrengi
mą šv. Petro Bazilikoje, Vatikane. Koply
čią pašventins pats Jo Šventenybė Paulius 
VI liepos 7 ar 8 dieną. Suplauks tautiečių 
iš visur. Bus įvairių ir kitų nepasikarto
jančių iškilmių: priėmimas pas Šv. Tėvą, 
minėjimų, subuvimų ir t.t. Be to, Romos 
ir apylinkių garsenybės, netoli jūra.

Lietuvių Židinys Nottinghame šia proga 
ruošia vienos ir dviejų savaičių išvyką j 
Romą, apylinkes ir, pagal pageidavimą, į 
tolimesnes vietas. Išvyksime lėktuvu liepos 
4 d. iš London-Gatwick ir galėsime grįžti 
arba liepos 11 d., arba 18 d. Išvyka 8 dienų 
— kelionė lėktuvu, viešbutis, maistas — 
kainuoja su didele nuolaida 49 gns. ir 15 
dienų — 65 gns. Dauguma nori 15 dienų. 
Vien kelionė 31 gns. Bendroms ekskursi
joms 2 gns. Išvyka į Asyžių apie 2 sv. 10 š.

Norinčius vykti prašome kuo skubiausiai 
užsirašyti pas mane, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham, NG2 6AII. Telef.: 
85378 ir atsiųsti 5 svarų depozitą kelionių 
agentūrai. Ypač skubėtina užsirašyti todėl, 
kad kiti papigintas vietas lėktuvu skubiai 
užima ir galima jų nebegauti. Užsirašiu
sius informuosime smulkiau.

Kun. S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NOTTINGHAM — sausio 25 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
NORTHAMPTON — sausio 25 d.. 12 vai., 

katedroje. Iš vakaro ir po pamaldų para
pijiečių lankymas.

CORBY — vasario 1 d., 12 vai., St. Pat
rick's, Gainsborough Rd. Iš vakaro para
pijiečių lankymas.

NOTTINGHAM — vasario 1 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

BRADFORD — vasario 1 d., 12.30 vai.
LEEDS — vasario 1 d., 3 v.p.p., H. Rosary 

bažnyčioje.
HUDDERSFIELD — vasario 8 d., 1 v.p.p.

SALEZIEČIŲ VEIKLOS 35-MECIUI PAMINĖTI
Kai 1962 metais Castelnuovo Don Bosco 

saleziečiai minėjo savo veiklos dešimtmetį, 
iš arti jų darbus sekęs (dvejus metus su 
jais gyveno) Slovakijos krašto apsaugos 
ministeris Steponas Haššik rašė dešimt- 
metiniam Saleziečių Balso numery: „Sale
ziečių auklėjimo sistema Lietuvoj pradėjo 
leisti šaknis 1934 metais, kai tėvynėje įsi
kūrė pirmoji saleziečių įstaiga. Nugalėję 
pirmąsias kliūtis, kurios apskritai lydi 
kiekvieną naujakūrystę, į šešerius metus 
saleziečiai įstengė sukurti keturis veiklos 
centrus, užvesti Kaune oratoriją su keliais 
šimtais lankytojų ir perimti dvi auklėjimo 
institucijas lenkų paliktame Vilniuje. Bar
bariškoji bolševikų okupacija šį gražų sa
leziečių veiklos klestėjimą ir dar gražesnes 
perspektyvas ateičiai sugriovė. Tačiau dva
sios užgniaužti neįstengė. Būrelis salezie
čių, atsidūręs laisvame pasauly, 1952 me
tais dėjo naują kertinį akmenį, — šį kartą 
svetur, — atidarydami lietuvišką mokyklą 
pačioj Don Bosco gimtinėj...“

Ta pirmoji saleziečių įstaiga — tai se
nosios Vytenio pilies (Zamkaus) pašonėj 
ant Nemuno kranto susikūrę Vytėnai.

Nuo anos 1934 metais saleziečių veiklos 
užuomazgos panemunės Vyteliuose šiemet 
sukanka 35 metai.

Dievas žino, kiek per tuos metus būtų 
buvę nuveikta laisvoj Lietuvoj!

Bet tuščiom aimanom praeities neatkur- 
si! Ir negrąžinsi istorijos į seną laiko vagą!

Istorija rašoma dabar; ir ateitis kuriama 
iš dabarties akmenų, kuriuos skirta pa
tiems skaldyti ir tašyti gyvenamomis są
lygomis ir turimomis priemonėmis, žinant, 
kad mūsų pastangas lydi Praamžiaus akis 
ir širdis.

Tokiom perspektyvom per 16 metų buvo 
darbuotasi ir Castelnuove. Ten veikė lietu
viška progimnazija, spaudos studija, kny
gų leidykla.

Betgi Castelnuovas buvo labai nuošali 
vieta, ir ne nuosavybė, o tik lietuviams už
leistos patalpos. Iš pat pradžios buvo nu
matytas kaip trumpo, laikino apsistojimo 
punktas, vis tikint, kad rytoj ar poryt atsi
darys vartai į Lietuvą. Laikui bėgant, vis 
labiau kilo ir brendo reikalas keltis dau-

Kun. Pranas Gavėnas — Roma

gregacijos generolui emeritui kun. Renatui 
Ziggiotti, visiems užjautusiems lietuvių rei
kalus, su mums patiems ir Castelnuovo gy
ventojams nostalgiškais prisiminimais, 1968 
metų rudenį buvo įvykdytas persikėlimas 
į Romą.

Einant pasiūlymams ir deryboms, kelis 
mėnesius turėjom pasitenkinti Romos sa
leziečių pastoge Pijaus XI įstaigoj. Berniu
kai apsigyveno gretimoj saleziečių mokyk- 
loj-bendrabuty, artimai sekami anksčiau 
kun. St. Petraičio ir kun. St. Šileikos, pas
kui kun. M. Burbos.

Besivystant dalykams, atsirado tikrai 
puikus pasiūlymas — kurtis, kad ir ma
žesnėse, bet nuosavose patalpose. Tad ir 
buvo užpirkta „Vilią Vendramini“, stovinti 
šalia garsiosios Mondragone vilos (kur ka
daise buvo popiežių vasaros rezidencija, 
paskui tarptautinis studijų centras).

Taip Vytėnų sukakties proga atsidarė, 
nors ir ne Lietuvoj, o ant vienos gražiausių 
Romą supančių kalvučių — Frascati — 
antrieji Vytėnai.

Ant senosios Vytenio pilies kuorų plevė
suoja mums nemiela raudona vėliava; ir 
ten, kur anksčiau krykštavo sveikas Lietu
vos jaunimas, besiruošiantis stoti darbi
ninkais į dvasinius tautos dirvonus, šian
dien išaugo neva „pavyzdingas kolchozas“.

O čia, atkurtuose Vytėnuose, galės ne tik 
laisvai plevėsuoti Lietuvos Trispalvė, o ir 
kūrentis Lietuvos meilės ugnis.

Naujasis Vakarų Europos vyskupas, J. E. 
msgr. Ant. Deksnys, iš pirmo apsilankymo 
parodė meilę ir vietai ir jos gyventojams. 
Ir Saleziečių Kongregacijos vyresniesiems 
atnaujino jau a. a. vysk. Pr. Brazio prašy
mą: kad, tarp kitų turimų veiklos planų, 
prisidėtų ir mokykla-bendrabutis, ypač 
dvasinių pašaukimų rinkimui ir ugdymui.

Tas jaunesnių dvasinių pašaukimų ug
dymo lizdas savaime duotų daugiau vilčių 
ir popiežiškajai šv. Kazimiero kolegijai. Ši, 
kaip toji „Olimpo ugnis“, šildo ir šviečia, ir

ryžtasi vis labiau išsiliepsnoti. Ji verta 
kiekvieno lietuvio (ypač gi lietuvių para
pijų) dėmesio ir paramos. Ji tačiau reika
linga ir dvasinės „žaliavos“. Juk Dievui — 
kaip ir Bažnyčiai ir Tėvynei — reikia žmo
nių, reikia pašaukimų. Kiek iš dabartinių 
mūsų kunigų, daugiausia jau daugiau kaip 
50 metų amžiaus, galės dar išsilaikyti dar
bingi, sakykim, po 20. 25 metų?!

Lietuvių saleziečių centras nori tapti 
bendrų jų turimų jėgų junginiu. Kaip be 
šaknų, taip ir be pastovaus autonominio 
centro veikimas neįmanomas.

Šio centro dėka jau dabar, reikia sakyti, 
buvo galima konkrečiai prisidėti — su 
kun. St. Šileika kaip kapelionu ir kun. H. 
Šulcu kaip bendrabučio vedėju — prie Va
sario 16 gimn-jos kilnaus tautinio darbo.

Iš čia vienas kitas galės laisviau ir pil
niau talkininkauti Vatikano radijo lietu
viškoj programoj, ypač pedagoginėj-kate- 
chetinėj srity.

Iš čia bus ruošiama — kaip jau per pra
ėjusius 15 metų — vasaros stovykla nuo
savam vasarnamy žavingose Alpėse. Net ir 
patys „Vytėnai“ vasaros metu galės pasi
tarnauti kaip jaunimo „hostelis“ prieina
mesnėm sąlygom (kai pačioj Romoj, sako
ma, ir už kvėpuojamą orą reikia mokėti!).

Iš čia — gal ir visai neužilgo — bus pa
darytas ir pirmasis žingsnis į tolimesnius 
užjūrius, kur jau nuo kelerių metų eina 
pasitarimai su atsakingais asmenimis.

Ryžtas, aišku, nelengvas ir reikalau
jantis pastangų. Bet jis bus lengviau at
siektas, jei bus siekiamas bendromis jėgo
mis — ne tik saleziečių, o ir jų (deja, ne
gausių) bendradarbių bei rėmėjų ir visų 
geros valios tautiečių. Mat. visų tie patys 
tikslai, ir visiems lygūs tautinės gyvasties 
ar mirties pavojai.

Šių reikalų pasekmėj reikia, kad kas 
nors iš „Vytėnų“ lankytųsi JAV-bėse ir 
Kanadoj.

Ilgai keliavęs misionierius, kun. Petras 
Urbaitis, sutiko dar kartą pasiaukoti 
šiems bendriems tautiniams reikalams. 
Tad jis ir rengiasi šiai kelionei.

W.13. Po pamaldų pasikalbėta, pasitarta 
ir pasigrožėta Marijonų vienuolijos na
mais.

Malonūs marijonai mielai sutinka leisti 
lietuviams katalikams nemokamai naudo
tis ne tik savo jaukia saliuke, bet ir kito
mis patalpomis, kurios tikrai gražiai su
tvarkytos. Todėl po sekančių pamaldų, ku
rios bus kovo 1 d., sekmadienį, 12 vai., nu
tarta ten pat turėti bendrą pobūvį su už
kandžiais.

Visi vakarų Londono lietuviai kviečiami 
dalyvauti, nes ir pačios Mišios bus ne pa
prastos, o kazimierinės.

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.

BRADFORD — vasario 15 d., 12.30 v.
ROCHDALE — vasario 22 d., 12 vai.
WOLVERHAMPTON — vasario 8 d., 11 

vai., St. John's Sq„ Convent of Mercy. Iš 
vakaro ir po pamaldų parapijiečių lan
kymas.

NOTTINGHAM — vasario 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBY —■ vasario 15 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAM — vasario 22 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

KETTERING — vasario 22 d., 12 vai.
LONDON — Vakarų Londone, 1 Court

field Rd., W.13, kovo 1 d., 12 vai.

giau centrinėn vieton.
Roma — ne tik „caput mundi“, amžina

sis miestas, o ir katalikybės centras; ji — 
magnetas ne tik Europai, o ir visam pa
sauliui. Ir „visi keliai veda į Romą“.

Taigi su padėka Saleziečių Centro Vy
resniesiems už per šešiolika metų leistas 
nemokamai vartoti patalpas, ypač gi kon-

SEMINARAS JAUNIMUI

BIRMINQHAMAS
DAINUOS SOLISTĖ V. GASPERIENĖ
Solistė Vida Gasperienė dainuos keletą 

lietuviškų dainelių Birminghamo Konser
vatorijos studentų koncerte. Koncertas 
įvyks sausio 28 d. Birmingham School of 
Music patalpose — Dale End. Birmingham.

Pradžia 6.30 vai. vakaro.
Koncertas bus įvairių muzikos instru

mentų ir solistų. Mėgstantiems muziką pa
tartina apsilankyti.

GERA PRADŽIA — PUSĖ DARBO...
Gerai pradėsime 1970 metus įsigydami 

naujai išėjusią Pulgio Andriušio knygą —
RINKTINIAI RAŠTAI.

Šiuos raštus skaitydami, vaizdžiai maty
sime savo gimtąjį kraštą, savo draugus ir 
priešus ir... save.

Dailus ir vertingas Liet. Enciklopedijos 
leidinys, 262 psk. kietais viršeliais. Knygos 
kaina, įskaitant persiuntimą — 43/6.

Užsakoma: Dainora, 14. Priory Rd., Kew, 
Surrey. Tel. 940-6377.

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 plokštele su Kip
ro Petrausko jdainavimais. 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. Du! 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 šik už persiuntimą) ir 7 
dol. Amerikoje.
Kreiptis: Lithuanian Arts Club (R. Baub

lys), 55 Ringnier Ave., London, S.W.6.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo rengiamas

Spaudos Balius 
įvyks SAUSIO 31 D., ŠEŠTADIENĮ, 

Lietuvių Namuose, 2 Ladbrokc Gardens, W.11.

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties. Gros 
puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto Tel. 727-2470.

VOKIETIJA
ADVENTINIAI APMĄSTYMAI 

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ
Gruodžio 13 d. po pietų buvo susirinkę 

evangelikai mokiniai. Apmąstymui vado
vavo iš Bad Godesbergo atvykęs evangeli
kų kapelionas kun. Juozas Urdzė, ii- daly
vavo Evangelikų Jaunimo Ratelio Vadovas 
ir tikybos dėstytojas mok. Fr. Skėrys.

Pokalbiai vyko prie kavutės, ir jie buvo 
skirti adventiniam susitelkimui. Evangeli
jos minčių aiškinimui ir religinėms gies
mėms bei maldoms. Kun. J. Urdzė ypač 
ragino jaunimą ieškoti Kristaus artybės.

Į apmąstymų valandėlę buvo pakviesti 
gimnazijos katalikų kapelionas Tėvas Sta
sys Šileika, berniukų bendrabučio vedėjas 
kun. H. Šulcas, skautų ir ateitininkų atsto
vai. Mok. Fr. Skėrys atidarė ir davė rate
lio veiklos apžvalgą.

Tėvas Šileika pasižiaugė, kad pirmą kar
tą dalyvaująs evangelikų adventų šventė
je. Naujas bendrabučio vedėjas kun. H. 
Šulcas irgi tarė padėkos žodį. Mokiniai He- 
nigaitė Ingryda ir Bolcas Vilius pasakė ei
lėraščių. Mok. Fr. Skėrys tarė užbaigos žo
dį ir padėkojo visiems kalbėtojams. Su 
giesme ir malda baigti adventiniai apmąs
tymai.

Fr. Sk.

TETGH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 31 d. DBLS Leigh Skyriaus val
dyba šaukia metini nariu susirinkimą, ku
ris įvyks Railway Hotel, East Bond Street,

I Leigh. Pradžia 7 vai. p.p.
Narius ir apylinkės lietuvius bei prijau- 

I čiančius maloniai kviečiame gausiai daly
vauti susirinkime.

Skyriaus Valdyba

j MANCHESTERIS
Nežinomam Manchcsterio 

menininkui
Nidos spaustuvininkai atsiprašo už įvy

kusį neapsižiūrėjimą, kuris privertė tams
tą imtis meno. Spausdinant laikraštį kar
tais pasitaiko, jog mašina pagriebia du la
pus iš karto, ir tuo būdu du puslapiai lieka 
balti.

Nežinodami Jūsų adreso, negalime pa-

Europos lietuvių fronto bičiuliai 1969/70 
metų sąvartoje sukvietė eilę Vokietijos lie
tuvių jaunuolių kartu pradėti naujojo de
šimtmečio. Vaišinguoju šeimininku buvo 
Bad Woerishofeno šv. Ulricho parapijos 
klebonas kun. Antanas Bunga. Paruošia
muosius suvažiavimo darbus atliko kun. 
Bronius Liubinas ir dir. Vincas Natkevi
čius. Nepaisant, kad Bad Woerishofenas 
yra daugiau pietiniame Vokietijos pakraš
tyje, į jį atvyko jaunuolių net iš pačios Vo
kietijos šiaurės, nuo Baltijos jūros krantų. 
Vieno dalyvio atgalinis bilietas rodė 1924 
kilometrus, ir jam teko keliauti ištisą die
ną į vieną pusę. Iš viso suvažiavo 25 jauni 
žmonės tarp 17 ir 33 metų amžiaus. Buvo 
užsiregistravę dar keletas, bet juos pagavo 
tuo metu Vokietijoje plačiai siaučiantis 
gripas, ir teko liktis namuose.

Naujieji metai buvo sutikti jaunatviškai 
lietuviškoje nuotaikoje, o pirmąją dieną 
susikaupta maldai jaukioje šv. Ulricho pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mišias kartu atna
šavo kunigai Jonas H. Šulcas ir Bronius 
Liubinas. Šulcas pasakė pamokslą, mesda
mas žvilgsnį į modernaus jaunimo proble
mas ir duodamas programinių minčių atei
čiai. Mišių metu vokiškoje bažnyčioje gra
žiai aidėjo lietuviškos giesmės.

Pačios studijos pradėtos sausio 1 d. pa
vakarėj. Jas atidarė dir. Vincas Natkevi
čius. Jis taip pat nušvietė ir akstinus bei 
tikslus, dėl kurių ELF bičiuliai ryžosi 
kviesti jaunimą šiam seminarui. Aišku, 
kviečiant buvo pasirinkta, ir džiugu, kad 
kviestieji taip pozityviai atsiliepė. Natke
vičiaus pranešimas išsiskleidė į gyvą visų 
dalyvii; pokalbį, nusitęsusį j gilią naktį.

Antrąją dieną prof. Zenonas Ivinskis 
skaitė išsamią ir vaizdingą paskaitą apie 
Lietuvių fronto istoriją. Ji užėmė visą 
priešpietį. Dėl iškeltų gausybės minčių dis
kusijos ir pokalbis vyko popiet ir vakare. 
Profesoriui teko ištaisyti ne vieną laiko ei
goje susidariusią pažiūrą apie Lietuvių 
frontą.

Trečioji diena buvo skirta susipažinti su 
Lietuvių fronto programa. Ruošiant semi
narą. ši tema buvo pavesta dr. Kajetonui 
J. Čeginskui iš Švedijos. Tačiau paskutiniu 
momentu jis buvo sukliudytas atvykti, ir 
ant greitųjų teko referavimą perimti Nat
kevičiui. Referentas pirmoj eilėj išryškino, 
kad Lietuvių frontas nėra aklai susirišęs 
su kokia nors sustingusia praeito šimtme
čio programa, o čia yra laikomasi nuomo-

nęs, kad svarbu atpažinti bėgamąsias laiko 
problemas ir surasti bei pasiūlyti tinkamus 
joms sprendimus. LF programoje ypač iš
ryškinta nepasaulėžiūrinės politikos as
pektas ir socialiniai klausimai. Aišku, su 
tuo pranešimu buvo surištos pačios gy
viausios diskusijos. Pabaigoje iškelta min
tis. kad panašius seminarus imtų ruošti 
patys jaunieji, tačiau ji nesusilaukė pakan
kamo pritarimo. Prašyta ELF bičiulių ir 
ateityje imtis iniciatyvos ir tai nedelsiant. 
Pokalbiuose išryškėjo jaunimo nuomonė, 
kad šioji iniciatyva labai pasisekusi. Ypač 
džiaugtasi gera diskusijų atmosfera, kur 
bičiuliškoje nuotaikoje buvo galima vysty
ti ir labai jau skirtingas ir prieštaringas 
mintis bei pažiūras. Vienas daktaru apsi
vainikavęs 26 metų amžiaus dalyvis pa
reiškė džiaugęsis, kad galėjęs paskleisti sa
vo „erezijas“ ir nebuvęs už jas subartas. 
Diskusijoms vadovavo kun. Bronius Liu
binas.

Užbaigiant pasakė kalbas ELF bičiulių 
pirmininkas prof. dr. Zenonas Ivinskis ir 
namų šeimininkas kun. Antanas Bunga. 
Ivinskis trumpai apžvelgė tris turiningas 
dienas, dėkojo jų rengėjams ir dalyviams, 
o ypač svetingajam šeimininkui kunigui 
Bungai. kurio 51-jo gimtadienio išvakarėse 
pakvietė sugiedoti Ilgiausių metų. Bunga 
reiškė džiaugsmą, kad galėjo savo namuo
se priimti tokį gražų lietuviško jaunimo 
būrį, ir žadėjo taip pat ateityje remti pa
našias organizacijų iniciatyvas.

ELI

E. BINDOKAITĖS SUKAKTIS
Lietuvoje paminėta Elenos Bindokaitės 

70 m. amžiaus sukaktis. „Tiesa“ (Nr. 287. 
1969) pastebi, kad E. Bindokaitės. gimu
sios Vilkaviškyje, kūrybinis kelias — tai 
visa Šiaulių dramos teatro istorija. Bin- 
dokaitė Šiauliuose buvo sukūrusi bran
džiausius vaidmenis.

Aktorė yra dalyvavusi beveik 3.000 teat
ro spektaklių. Režimas jai buvo suteikęs 
„TSR liaudies artistės vardą“.

Gruodžio 11d. Šiaulių teatre įvyko jubi
liejinis E. Bindokaitės kūrybos vakaras.

(E)

siųsti kito numerio. Prašau pranešti.

PLOKŠTELĖ VAIKAMS
JAV gyvenanti rašytoja Birutė Pūkele- 

vičiūtė paruošė plokštelę vaikams „Ant
rieji Žirginėliai“.

Plokštelėje yra keturios pasakos, eiliuo
ta forma parašytos Birutės Pūkelevičiūtės. 
Tas pasakas atlieka visa eilė JAV gyve
nančių aktorių, palydimi dainų ir muzikos, tų.

DRAUGYSTĖS TRAUKINYS
Lietuvoje, metams baigiantis, lankėsi 

vad. draugystės traukinys. į Vilnių atve
žęs 330 turistų iš Lenkijos. Tai buvo tre
čiasis traukinys iš Lenkijos.

Sovietų „Inturisto“ duomenimis, Lietu
vą daugiausia lankė turistai iš kraštų: 
T enkijos, Rytų Vokietijos. JAV. D. Brita
nijos, Vengrijos. Fed. Vokietijos. Toliau 
seka Kanada, Čekoslovakija ir Sirija. Be 
to, buvo turistų ir iš Pietų Amerikos kraš-

(E)
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