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Atsakymas Lietuvos lenkams PASAULIS APLINK MUS
Lenkai skriaudžiami Lietuvoje? Klausia 

W. Grycewicz Vilniuje lenkų kalba leidžia
mame dienraštyje „Czerwony Sztandar“ 
(Nr. 268, 1969) ir čia pat atsako, kad pa
tys lenkai neįvertina to, ką jiems teikia 
valstybė, sovietinis režimas Lietuvoje.

Toliau pateikiama eilė pavyzdžių, kurie 
liudytų, jog lenkai neišnaudoją jiems pa
lankios padėties. Teigiama, kad Sovietų 
Sąjungoje ir ypač Lietuvoje (kaip ir se
nais pilsudskiniais laikais vis pašaipiai te
berašoma „na Litvvie“, bet ne — w Lit- 
wie. R.) veikia „gausus lenkų mokyklų 
skaičius'*. Vilniaus pedagoginis institutas 
toms mokykloms rengia lenkų kalbos spe
cialistus bei kitų sričių mokytojus. Vilniu
je veikiančios leidyklos spausdina vadovė
lius bei kitus leidinius lenkų kalba. Ir tai 
dar ne viskas. Vilniuje, teigiama, gerai vei
kiąs „Przyjazna" knygynas,' kur galima 
gauti pačius įdomiausius leidinius lenkų 
kalba ir iš Lenkijos atgabentus.

VLIKO NUTARIMAI
Vliko Valdyba sausio 6 d. posėdy svarstė 

klausimą, kaip įvykdyti Vliko Seimo gruo
džio 6-7 d. priimtuosius nutarimus ir jos 
pačios Seimui pateiktąsias veiklos plano 
gaires.

Nutarta nedelsiant rūpintis paruošti lei
dinį Lietuvos Steigiamojo Seimo 50 m. su
kakčiai paminėti ir išleisti rinkinį — do
kumentus, liečiančius Sovietų Rusijos ir 
nacių Vokietijos 1939 m. sandėrius, nu
kreiptus prieš Lietuvą. Numatyta Čikago
je surengti jaunimo politinį seminarą ir kt.

Aptarti ir artėją Vasario 16-sios minėji
mai ir ryšium su jais reikalas sukaupti 
daugiau lėšų. Jos reikalingos laisvinimo 
veiklai plėsti ir ypač naujiems leidiniams 
išleisti, lietuvių kalba valandėlei Madrido 
radijo siųstuve išlaikyti ir kt.

Valdyba ruošia nutarimų Vasario 16 mi
nėjimų proga projektą, kuriuo prireikus 
galėtų pasinaudoti minėjimų rengėjai.

(Elta)

Septynios DIENOS
Areštai Čekoslovakijoje

Čekoslovakijoje policija areštavusi 1.740 
asmenų, priklausiusių „kriminaliniam ele
mentui“.

Pragos radijas paskelbė, kad policija 
buvo apsupusi 2.502 vietas ir patikrinusi 
18.000 asmenų.

Užsieniuose spėliojama, kad tos žinios 
reiškia vadinamųjų valymų pradžią. Ka
dangi policijos vykdytosios medžioklės be
veik supuolė su Palacho susideginimo me
tinėmis, tai galėjo būti proga pradėti.

Priemonės biudžetui pagerinti
Augant karinėms išlaidoms, Izraelis nu

tarė 5 procentais padidinti pajamų mokes
tį ir ligi šiol imtas iš žmonių savanoriškas 
paskolas gynybos reikalams paversti pri- : 
valomomis visiems.

Bausmės prastiems sargybiniams
Izraelio pasiųsti specialistai neseniai iš 

Egipto teritorijos pavogė išsimontavę so
vietų gamybos radaro stotį.

Už tokį pražiopsojimą Egipto karinis 
teismas 5 karininkus nuteisė mirti ir ke
lis kitus kalėti.

Galvoja, kad bus karas
JAV vyriausybė priėjo išvados, kad ne

trukus gali prasidėti karas tarp Kinijos ir 
Sov. Sąjungos.

Neseniai JAV krašto apsaugos ministe- 
ris Lairdas viešai paneigė tokią karo gali
mybę. Spėjama, kad nuomonei pakeisti 
bus buvę gauta naujų duomenų.

Spėjimai kol kas nepasitvirtina
Pranešimai iš nugalėtosios Bi afros ro

do, kad Nigerija ne tik leidžia, bet ir pa
deda pabėgėliams grįžti namo ar į mies
tus, kur lengviau pasirūpinti jų maitini
mu.

Nepasitvirtina taip pat baimė, kad Biaf- 
roje gyvenantieji ibai bus žudomi.

Su kitų pasaulio kraštų talka Nigerija 
stengiasi aprūpinti maistu badaujančius.

Du, kurie gąsdina
Į Prahą atvažiavo du sovietiniai „pata

rėjai“ — specialistai tvarkyti politines by
las.

Vienas jų, Beščasnovas, yra dirbęs Če
koslovakijoje 1951-1957 m. kaip aukštas 
saugumo pareigūnas. Antrasis, Bojarskis, 
padėjo sutvarkyti garsiąją Slanskio bylą 
1951 m. (toje byloje buvo įpainiotas ir da
bar Čekoslovakiją valdąs dr. Husakas).

Lenkai Vilniuje turi „visiems žinomą-* 
dainos ir šokio ansamblį „Wilia“, bet jo 
populiarumas pastaruoju metu yra suma
žėjęs, trūksta naujų kandidatų — mėgėjų... 
Lenkų dramos sambūriai, užuot pakėlę sa
vo kokybę, savo tarpe... pešasi.

Lenkai pasipiktinę, kad Vilniuje, kas me
tai profesinių sąjungų rūmuose vykstant 
„lenkiškos dainos atlikėjo“ konkursams, 
paskutinį kartą, kai buvo toks konkursas, 
pasirodo, jame dalyvavus daugiau lietuvių 
atlikėjų, negu lenkų... Ar tai ne gėda? — 
klausia lenkas skaitytojas.

Puolami lenkai turistai, nes jie iš Lietu
vos vykstą į Lenkiją dažnai tik uždarbiau
ti. pasipelnyti.

Pagaliau autorius klausili: „jei mums 
tiek daug duoda, kodėl mes nesugebame 
tos padėties įvertinti? Pateikiamas įdomus 
pavyzdys, susijęs su lenkų kalbos dėstymu 
mokyklose. Pasirodo, mokiniai bėga iš jų į 
rusų mokyklas, manydami, kad jas baigę 
galės lengviau patekti į aukštąsias mokyk
las.

Tie bėgantieji klysta, nes, pasirodo, len
kams, stojantiems į aukštąsias mokyklas 
Lietuvoje, teikiama eilė lengvatų: jie gali 
laikyti egzaminus lenkų kalba, be to, užuot 
rašę darbą lietuvių kalba, gali tik pateikti 
jo santrauką ta kalba.

Taigi režimas lenkus aiškiai glosto, ir 
patys lenkai, kaip ir minėtas Grycewicz. 
beje, dirbąs eksperimentinės medicinos 
institute Vilniuje, visai teisingai kelia 
klausimą: ar galima ilgesnį laiką gyventi 
respublikoje (okup. Lietuvoje) ir nemokėti 
jos kalbos? (Elta)

Č. GRINCEVIČIUS — REDAKTORIUS

Rašytojas Česlovas Grincevičius pakvies
tas dirbti „Draugo“ redakcijon. Tą darbą 
jis pradėjo tuoj po Kalėdų.

Ulbrichtas su žurnalistais
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulb

richtas buvo susikvietęs tarptautinės spau
dos atstovus, kuriems įrodinėjo, kad V. 
Vokietijos kancleris vien tik gudraująs su 
savo pasiūlymais. Jis norįs pasidaryti R. 
Vokietijos „sargybiniu“, jo sąlygos esan
čios nepriimtinos.

Jis išaiškino ir savo priešpasiūlymų pra
našumą.

Kad būtų stipriau, ta proga buvo pa
kalbėta ir grynai propagandinėmis temo
mis. V. Vokietiją paverčiant maždaug na
cių palikuone.

Neteko pilietybės
Sov. Sąjunga atėmė Stalino dukteriai 

Svetlanai Aliliujevai pilietybę.
Pati Aliliujeva sako, kad ji sovietinį pa

są jau seniai sudeginusi ir liepos mėn. per 
advokatą įteikusi Sov. Sąjungos atstovy
bei pareiškimą, kad atsisako pilietybės.

Kita tiek lėktuvų
Prancūzija neseniai sutiko parduoti Li

bijai 50 Mirage markės lėktuvų.
Prancūzijos krašto apsaugos ministeris 

dabar pranešė, kad po to pagal kitą susi
tarimą bus parduota dar 50 lėktuvų — to
limo skridimo Mirage, žvalgybinių ir mo
komųjų.

Paskubom sušaudyti
Irako trijų narių specialus teismas Bag

dade nuteisė mirti 22 asmenis, daugiausia 
karius, kurie ruošė suokalbį vyriausybei 
nuversti.

16 jų sušaudyta tuojau pat, kai tik buvo 
paskelbtas sprendimas.

Listy svetur
Krašto reformų klausimus kėlęs ir dėl 

to praeitais metais Čekoslovakijoje užda
rytas. savaitraštis Listy žadamas vėl pra
dėti leisti užsieniuose — Prancūzijoje ar 
Austrijoje.

Trys žymiausieji jo redaktoriai yra pa
bėgę iš krašto, o taip pat nemaža buvusiij 
bendradarbių.

Kviečiami vadai
Izraelio min. pirm. Meir kviečia šimtą 

Amerikos žydų finansininkų ir bendruo
menės vadų atvykti į Jeruzalę pasitarti 
ekonominiais klausimais.

Izraeliui labai reikia užsienio valiutos, 
ir norima, kad Amerikos žydai išpirktų už 
100 mil. dolerių paskolos lakštų (jie yra li
gi šiol išpirkę jau už 159 mil. dolerių).

GĖDOS METAI IR BALTIJOS AUKSAS

Dabar pasirodžiusiame, nors 1969 m. 
spalio mėn. atžymėtame anglų kalba New 
Yorke leidžiamame „The Baltic Review“ 
Nr. 36 nagrinėjamos trys temos.

V. Sidzikauskas straipsnyje „Trisdešimt 
gėdos metų“ nagrinėja sovietų-vokiečių 
1939 m. susitarimus pasidalyti Baltijos 
kraštus. Prie straipsnio pridėti ir trys do
kumentai.

Straipsnyje „Baltijos auksas Didžiojoje 
Britanijoje“ Kielio universiteto prof. dr. 
Dietrich A. Loeber plačiau apžvelgia tą 
temą tarptautinės, Baltijos kraštų ir so
vietinių įstatymų atžvilgiu.

Straipsnyje „Vokiečių vaidmuo Baltijos 
kampanijoje 1919 m. pavasarį“ prof. Char
les L. Sullivan rašo apie vokiečių žygius 
anuo metu ypač Latvijoje.

VARGŠĖ LATVIJA

Iš Latvijos ateinančios žinios sako, kad 
Latvija yra rusų kolonizacijos labai skau
džiai paliesta.

Sovietinė spauda Latviją vadina jau 
„daugelio tautybių kraštu“ ir pažymi, kad 
šiuo metu joje gyvena 67 tautybių gyven
tojai.

SU GASTROLĖMIS MASKVON

Vilniaus valst. operos ir baleto teatras 
nuo sausio 22 d. 10 dienų vaidins Maskvos 
Didž. teatre ir dar Kremliaus Kongreso rū
mų salėje. Joje įvyks ir baigiamasis iškil
mingas koncertas.

Vilniaus operos-baleto teatras Maskvon 
vyksta ketvirtą kartą, tačiau Didžiajame 
teatre gastroliuos pirmąkart. Numatyta 
parodyti keturias operas ir vieną baletą.

Būdinga, kad maskviečių publikai su
pažindinti su lietuvių teatro siekimais ar 
kūrybiniais bruožais parinktos dvi lietuvių 
kūrėjų operos, pasižyminčios tendencija 
bei vad. „buržuazinio nacionalizmo“ smer
kimu. Tai V. Paltanavičiaus opera „Kryž
kelė“ ir paties operos-baleto teatro direk
toriaus V. Laurušo „Paklydę paukščiai“, 
kuriuose piktai puolami lietuviai išeiviai, 
nuo komunizmo „rojaus“ pasitraukę į Va
karus.

Dar vežamas ir atnaujintas J. Indros ba
letas „Audronė“ bei dvi klasikinės operos, 
ruso A. Rubinšteino „Demonas“ ir italo 
Verdi „Rigoletto“. (E)

NETINKAMOS KOJINĖS

Pirkiniu galima džiaugtis ar mesti jį į 
dėžę, kaip rašo Vilniaus „Tiesa“. Ypač 
daug priekaištų pastaruoju metu susilau- 
kią „Kotono“ fabriko gaminiai, šiaip jau 
gana įvairūs, dailiai įpakuoti, su rekomen
dacijomis. Štai nurodomas kojinių pėdos 
ilgis, bet nenurodomas pačios kojinės ilgis 
nei plotis. Perką žmonės iš akies, o nusi
pirkę negalį nešioti.

VERTINAMA MUZIKOS MOKYKLA
Laikas įvertinti Kauno muzikos mokyk

los. komp. J. Naujelio įsteigtos 1919 me
tais „Saulės“ gimnazijoje, įnašą bei nuo
pelnus lietuvių muzikai — tai pabrėžia Lo
reta Tamulytė „Literatūros ir Meno“ sa- 
vaitrašy (Nr. 50, gruodžio 13 d.).

Autorė rimtai susirūpinusi per mažu dė
mesiu tai Kauno muzikos mokyklai (1933 
m. ji virto konservatorija, o sovietiniu laik
mečiu, 1949 m., buvo sujungta su Vilniaus 
konservatorija).

Pripažįstama, kad tos mokyklos pedago
gai buvę „aukštos kvalifikacijos“, ir, be 
Naujelio. iškelti nuopelnai šių muzikų, mo
kyklai talkinusių: J. Tallat-Kelpšos, P. 
Olekos. J. Eendoriaus, J. Gruodžio, J. Kar- 
navičiaus, V. Žadeikos, K. V. Banaičio, V. 
Ružickio, E. Stacevičiaus, P. Berkavičiaus 
ir kt.

Dar laisvos Lietuvos laikais mokykla pa
ruošė visą eilę pasižymėjusių muzikų, jų 
tarpe yra P. Bekeris, A. Budriūnas, A. 
Dvarionienė, J. Gaudrimas, R. Geniušis, J. 
Karnavičius. K. Kaveckas, J. Nabažas, A. 
Račiūnas, J. Stasiūnas, E. Sodeika ir kt. 
Dalis jų tebedirba konservatorijoje, dalis 
gyvena Vakaruose.

L. Tamulytė teigia: reikia ryškinti da
bartinės Vilniaus Konservatorijos ryšius 
su Kauno muzikos mokykla. Be to, tas mo
kyklos 50-tis drauge reiškia ir aukštojo 
muzikinio švietimo Lietuvoje 50 m. su
kaktį. (Elta)

VANDENS TELKINYS
Kaip Vilniaus Tiesa rašo, Širvintuose 

yra užsimota iškasti 22 hektarų vandens 
telkinio plotą.

Tos „marios“ kaštuotų 310 tūkstančių 
rublių. Pernai atlikta darbų tik už 20 tūks
tančių rublių. Rajono vykdomojo komiteto 
kapitalinės statybos skyriaus viršininkas 
H. Beleckas Širvintiečiams savąsias „ma
rias" pažadėjo po poros metų.

BRANDTAS PUOLA ULBRICHTĄ

Vakarų Vokietijos vyriausybė labai ne
seniai pateko į naujas rankas, ir mes ma
ža teišgirstame naujienų, kad krašto vidu
je būtų vykdomos kokios nors didesnės re
formos. Bet jau iš pat pirmųjų dienų tos 
naujosios vyriausybės galva Brandtas už
simojo kita linkme pasukti krašto užsienių 
politiką, kiek tai susiję su Rytais. Tokį nu
sistatymą Brandtas skelbė jau prieš rinki
mus, kaip politiką, kurios jis laikysis, jei 
jo partija laimės rinkimus.

Vakarietišku tradiciniu požiūriu noras 
megzti pokalbį su Rytais prie kitokios po
litikos įpratusiam piliečiui visada atrodo 
įtartinas. Jei pradės kalbėtis, tai ir par
duos, kaip mes daugumas esame jau iš se
no įsitikinę.Jei neturėtum intencijos savo 
pozicijas išparduoti, tai būtinai tave ap
gaus, kaip mūsų kai kurie net aukšti ir įta
kingi žmonės sakydavo, kai iškildavo kal
ba dėl santykių su lenkais. Dėl to nemaža 
vokiečių tikėjo ir, tur būt, dar tebetiki, kad 
Brandtas, pradėjęs judinti Rytų politiką, 
arba parduos, arba bus apgautas.

Vakarų Vokietijos ligšiolinė politika su 
Rytais buvo konservatyvi. Jeigu Sov. Są
junga ar Rytų Vokietija ar kuris nors kitas 
kraštas tave dergia ir vadina militaristu ir 
revanšistu. tai tavo propagandos aparatas 
tegu būna stiprus ir pajėgus atsikirsti, o 
diplomatai — draugiškas valstybes įtikin
ti, kad taip nėra, kaip nedraugai skelbia. 
Bet jokių draugysčių su tais puolėjais, jo
kių susitarimų.

Brandtas pats perėjo į savotišką puoli
mą. Tiesa, šįkart puolimas vyksta jau nebe 
švaistymusi žodžiais, bet nuolat keliamais 
siūlymais sėstis prie stalo, tartis, aiškintis 
nesutarimus ir nuomonių skirtumus ir ieš
koti būdų, kad galima būtų išsiversti be 
šaltojo karo.

Šitokia laikysena greit parodė, kad, pa
vyzdžiui, Rytų Vokietija iš puolimo turėjo 
pereiti į gynimąsi. Vakarų Vokietija tais 
pokario metais vis buvo puolama, kad ji 
atšakiai laikosi ir nenori nieko bendra tu
rėti su komunistiniais kraštais. Brandtas 
dabar jau kelintas kartas siūlo: prašom, 
sėskimės prie stalo ir tarkimės. Esame to
kie pat vokiečiai vienoje ir kitoje tos dirb
tinės sienos pusėje, tai nėra ko mums plau
tis, nes prekyba vis tiek vyksta jau seniai. 
Taigi, šitaip Brandto puolamas, Rytų Vo
kietijos Ulbrichtas nebežino, ką daryti. Jis 
pats, jo padėjėjai savo kalbose. Rytų Vo
kietijos laikraščiai, klausydamiesi tų 
Brandto pasiūlymų, nuolat kelia naujus 
reikalavimus. Girdi, jei jūs diplomatiškai 
pripažinsite mums visas teises, jeigu jūs 
išstosite iš NATO, jeigu atsisakysite sutar
čių, pagal kurias sąjungininkai įsipareigo
jo siekti apjungti Vokietiją, jei jūs... Visi 
tie reikalavimai įtikino Vakarų Vokietijos 
vyriausybę, kad Ulbrichtas nenori rimtai 
kalbėtis, nes pasirašius draugiškumo ir ne
puolimo sutartis, nebebus kaip laikyti tos 
sienos, ir teks išrankioti pasienyje sukai
šiotas minas, ir jeigu sąlygos nepasikeistų 
į gera, jeigu režimas ir toliau liktų toks 
pat kietas, tai vokiečiai vėl milijonais pra
dėtų veržtis į vakarus.

Brandtas ir jo vyriausybė netiki, kad su
sėdus su Ulbrichtu prie stalo tartis jau bū
tų galima apjungti Vokietiją. Tas reikalas 
gali nusitęsti į tolimą ateitį. Bet jis nori, 
kad Ulbrichtas būtų priverstas duoti žmo
niškesnes sąlygas tiems 17 milijonų vokie
čių, kuriuos jis valdo. Be kita ko. Erand- 
tas turi neblogų atsakymų ir į visokius 
Ulbrichto reikalavimus. Pavyzdžiui, į rei
kalavimą pripažinti Rytų Vokietiją de ju
re jis atsako, kad tiesiog būtų kažkas dirb
tina galvoti, jog abi tos vokiškos valsty
bės turėtų žiūrėti viena į kitą kaip į už
sienio kraštus!

Brandto Rytų politika krypsta ne tik į 
Rytų Vokietiją. Greit turi prasidėti Vaka
rų Vokietijos pasitarimai su Čekoslovaki
ja. Vengrija ir Lenkija. Pasitarimai vyksta 
su Sov. Sąjunga. Ulbrichtas bandė Mask
voje užkirsti kelią Brandto vyriausybei 
tartis su tais kitais Rytų kraštais, bet jo 
nusistatymas ten nepraėjo.

ŠAUTUVAS, KURIS TURI ŠAUTI
Mūsiškiai vyresnieji novelės teoretikai 

mėgsta kartoti Čechovo tvirtinimą, kad jei 
novelėje kabo ant sienos šautuvas, tai iki 
pabaigos jis vis tiek turi šauti, nes kitaip 
būtų nereikalingas.

Taigi, šautuvas... Jeigu Sov. Sąjunga ne
būtų iki dantų apginklavusi Egipto, tai 
arabų kraštai, tikriausia. 1967 m. nebūtų 
visais frontais sutraukę savo armijų Izra
elio pasienyje ir pradėję grasinti žydų 
valstybę sumaišyti su žeme. Arabai tąkart 
pralaimėjo, ir dėl to ne ginklai kalti. Bet 
aprūpinimas ginklais tikrai kaltas, kad 
buvo karas.

Apsiginklavimas daug kur kaltas už ka
rus. Nesenas pavyzdys yra Nigerijoje pus
trečių metų užtrukęs karas dėl Biąfros 

ateities. Jeigu Biafros vadai būtų tikėjęsi, 
kad jie neturės ginklų persvaros, jie ne
būtų skelbę nepriklausomybės. Jeigu Nige
rija Sov. Sąjungos ir Britanijos nebūtų 
buvusi aprūpinta ginklais, tai ji būtų susi
gyvenusi su nepriklausoma Biafra. Kiek 
senesnis pavyzdys būtų Vokietija. Po pir
mojo pasaulinio karo ją vargino repara
cijos, bet ji būtų atsigavusi ir, ramiai gy
vendama, šiandien pavyzdingai žydėtų, 
būtų visa ko pertekusi. Atmetusi Versa
lio sutartį su visomis prievolėmis, ji ne tik 
susipurtė, bet apsikrėtė beprotiškomis idė
jomis valdyti pasaulį, kaip ir jos didžioji 
kaimynė — Sov. Sąjunga. O kai ji apsi
ginklavo, tai ir nebegalėjo nulaikyti šau
tuvo, kad jis nešautų.

Kai didieji nepajėgia išlaikyti pusiau
svyros ir nusikabina nuo sienos šautuvą, 
tai jau būtų beveik atskira kalba. Bet 
bjauriausia, kai didieji eina ginklų pirklio 
pareigas mažuosiuose kraštuose ir tuo pa
laiko nuolatinius karus. Ligi nesenų laikų 
toks ginklų pristatinėjimas buvo laikomas 
lyg ir gėdingu, nedoru veiksmu. O anąkart 
Prancūzijos finansų ministeris Schuman- 
nas atvirai pradėjo teisinti tokią prekybą. 
Prancūzija buvo įtarinėjama, kad ji vie
nam arabų kraštui jau pardavė 50 lėktu
vų, o su kitais dar tik tariasi. Schumannas 
pareiškė, kad Prancūzija tuo būdu palaiko 
savo įtaką tuose kraštuose, kuriems ji duo
da ginklų. Jeigu ji taip nedarysianti, tai 
pasinaudosią kiti kraštai.

S. Baltaragis

SPAUDOJE
KO NORI JAUNIMAS?

Vedamajame „Seni, jauni ir kuproti...“ 
kanadiškis savaitraštis „Tėviškės Žiburiai“ 
(1969. XII. 4) svarsto lietuvių jaunimo 
klausimą. Jaunimui didžiulės įtakos daro 
gyvenamojo krašto aplinka, kuri yra ne
abejotinai stipresnė už lietuviškąją. Bet, 
kaip vedamajame toliau rašoma:

„Jaunimo vadovai pastebėjo, kad lietu
viškajame išeivijos pasaulyje yra įdomių, 
patrauklių dalykų, tik juos reikia išimti iš 
senų rėmų ir naujai perteikti jaunajai kar
tai. Kurį laiką buvo svyruota, ieškota ir 
pagaliau rastas kelias į jaunimo širdis, ku
rios gana plačiai susidomėjo tautiniais šo
kiais, muzikos instrumentais, dainomis, te
atru, poezija, plokštelėmis. Reta lietuvių 
gyvenvietė neturi savo tautinių šokių gru
pės. Kur trūksta lietuvių šokėjų, pasitel
kiami kitataučiai. Didesnės gyvenvietės tu
ri sambūrius, kurie apima ir dainą, ir šo
kį, ir muziką“.

Išvada iš to daroma tokia:
„Kiek tenka girdėti, į tokius sambūrius 

jaunimas mielai ateina. Jam toks lietuviš
kumas yra savas, mielas, artimas. Jis ne
bėra našta, kurią reikia keikiant vilkti. Jei 
senoviški minėjimai daug ką stūmė nuo 
lietuviškumo, tai naujasis kelias vilioja 
savo patrauklumu“.

Dar yra ir kitų jaunimui priimtinų ke
lių ir būdų ar progų. Anot vedamojo,

„Ta pačia patrauklumo linkme bando ei
ti šeštadieninės mokyklos ir jaunimo or
ganizacijos. Mokyklų vedėjai ir mokyto
jai stengiasi kuo galėdami sudominti jau
nimą ir padaryti pamokas ne tokias jau 
kalėjimiškas, kaip kartais seniau būdavo. 
Jau atsirado ir naujų mokslo priemonių, 
ir skaidrės, ir kai kur filmai, ir nauji vado
vėliai, ir literatūriniai seminarai... žodžiu, 
buvo pasistengta ir surasta naujų būdų ir 
priemonių pakelti dėstomųjų dalykų pa
trauklumui. Panašus vyksmas pastebimas 
ir jaunimo organizacijose, ypač ateitininkų 
ir skautų. Ir ten atsisakyta senųjų statiškų 
metodų, pasukta didesnio aktyvumo bei 
iniciatyvos ugdymo kryptimi. Patys jau
nieji suvažiavimuose kelia savo idėjas, rei
kalauja vienokių ar kitokių reformų bei 
atsisakymo atgyventų dalykų. Vyresnie
siems kartais tokie posūkiai nepatinka — 
laiko juos organizacinių tradicijų griovi
mu. Bet neužmirškime, kad naujose sąly
gose kuriamos ir naujos tradicijos. Bijoti 
reikia ne senųjų tradicijų atsisakymo, bet 
jaunųjų visiško nusisukimo nuo organiza
cijų. Jau nevienas jaunųjų veikėjų išėjo 
iš organizuoto jaunimo gretų vien dėl to. 
kad nusivylė vienos ar kitos organizacijos 
nepajėgumu duoti brandaus turinio“.
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Tiltai ir tuneliai
Dažnokai jau su išgąsčiu mes apsidairo

me svetur savo literatūriniame pasaulyje. 
Išsigąstame ne to, kad pasirodo daugiau 
blogų negu gerų knygų, nes sąlygos pakan
kamai geros blogosioms: jeigu niekas nesi
ima išleisti niekų, tai svarbu turėti pinigų, 
o žmonės turi jų.

Išgąstis apima labiausiai dėl to, kad vy
resnieji rašytojai svetur baigia pasenti ar 
išsiskirti iš gretų, o naujų, jaunų, rodos, 
nematyti.

Kaip toliau matysime, išgąstis gal pa
remtas daugiau nežinojimu. Kai kurie 
ženklai rodytų, kad gal ir nėra taip tragiš
ka ir dėl to išgąstinga, kaip iš pirmo žvilgs
nio darytumeis išvadas. Tokiu viltingu 
ženklu norėtume laikyti Ateities leidyklos 
išleistąjį jaunųjų poezijos rinkinį Tiltai ir 
tuneliai. Rinkinys turi teksto 125 pusla
pius, o tuose puslapiuose sutelkta po pluoš
tą eilėraščių tokių jaunųjų poetų, kurie iki 
šiol su savo kūryba reiškėsi vien periodi
koje — žurnaluose ir laikraščiuose. Per li
teratūros žurnalus ir almanachus sau var
dą susidarė ir į literatūrą atėjo daugelis 
lietuvių rašytojų. Deja, dabartinės sąlygos 
neleidžia turėti tokios prabangos, kaip li
teratūros žurnalai ar almanachai. Taigi 
pradedantieji jaunieji turi pasitenkinti, jei 
kuris nors jaunimo žurnaliukas ar bendri
nis laikraštis išspausdina ką nors iš jų 
darbų. Bet tie darbai taip ir paskęsta tarp 
neliteratūrinės medžiagos ir neatkreipia 
dėmesio nei tų, kurie jų autorius norėtų ne 
tik pastebėti, bet ir paglostyti ar pabarti, 
iškelti gerąsias, dėmesio vertas tų kūrinių 
puses ar pirštu parodyti į paklydimus.

Taigi, turint galvoje dabartines toli gra
žu neidealias jauniesiems rašytojams pra
simušti sąlygas, antologijėlės „Tiltai ir tu
neliai“ išleidimas džiugus ir sveikintinas 
reiškinys, nors ir ne be trūkumų. Gali būti, 
kad čia sutelkti visi labiau talentą pareiš- 
kusieji jaunieji poetai. O jei taip, tai ta 
pusė nenusipelno jokių priekaištų. O jei ko 
pasigendi, jei tą antologijėlę vartant ir ja 
besidžiaugiant dar kyla kokia graužianti 
mintis, tai tik dėl prozininkų likimo. Anto
logija rodo norą ir pastangas pagloboti 
jaunuosius poetus ir padėti jiems prisista
tyti visuomenei ir atkreipti jos dėmesį. Bū
tų verta parodyti tokį pat susirūpinimą ir 
prozininkais.

Kas seka dabartinį Lietuvos literatūrinį 
gyvenimą, tai bus pastebėjęs, kad ten jau 
nebe nuo šiandien globojami jauni plunks
nos žmonės. Ilgą laiką buvo vis kasmet iš
leidžiamas jaunųjų metraštis. Kai jis susto
jo, dabar jau kelinti metai išleidžiama vis 
po pluoštą, po 5-6 jaunųjų autorių, pirmų
jų knygelių, tokių autorių, kurie iki tol bu
vo reiškęsi periodiniuose leidiniuose. Tos 
.knygelės tai lyg ir tų jaunųjų visiškas pri
pažinimas, išleidimas į literatūrinį gyveni
mą. Tiesa, ne šimtaprocentiškai visi tokie 
paskui pateisina jiems reikštąjį pasitikėji
mą, bet nemaža šiandien jau išgarsėjusių 
jaunesniųjų ir jaunųjų rašytojų kaip tik 
yra praėję tą globos kelią — spausdinęsi 
kadaise jaunųjų metraščiuose ar buvę au

toriai tų pirmųjų dar nieko labiau nestebi
nusių knygelių.

Užsieniuose talentą pareiškiantis lietu
vių literatūrinis jaunimas taip pat turėtų 
susilaukti globos. Čia visos leidyklos juk 
privačiose, o ne valstybės rankose, bet duo
ti pasireikšti talentams reikalautų lietuviš
kumo įstatymas. Mažiau komerciškais pa
grindais tvarkoma ir iš atitinkamų fondų 
paremiama. Ateities leidykla, matyt, ir 
šiuo „Tiltai ir tuneliai“ leidiniu, kaip ir kai 
kuriais kitais, vykdo tą lietuviškumo įsta
tymą.

„Tiltuose ir tuneliuose“ reiškiasi su poe
zija toks dešimtukas: Remigijus Bičiūnas, 
Jurgis Bradūnas, Indrė Damušytė, Kęstu
tis Gaidžiūnas. Marika Kvietkauskaitė, 
Mirga Pakalniškytė. Teresė Pautieniūtė, 
Ramūnė Sakalaitė, Laima Švėgždaitė ir 
Aldona Zailskaitė.

Antologijėlėje išspausdintosios tų jaunų
jų poetų gimimo datos rodo, kad tik vienas 
K. Gaidžiūnas gimęs Lietuvoje (1939 m.). 
Visi kiti nė vaiko akimis nematė savo tėvų 
krašto, o vis tiek lietuviškai rašo eilėraš
čius. Bet, žinoma, literatūrai maža to, kad 
rašo. Jai ypač svarbu, kaip rašo, gal šiek 
tiek ir tai, ką rašo.

Jeigu tai tėra ar tebūtų tik pirmieji iš 
stalčių ištraukti nedrąsūs bandymai, kaip 
šio rinkinio įžangoje sakoma, tai sumažėtų 
pačios knygos prasmė. E.et tų jaunų poe
čių ir poetų biografijos rodo, kad jie visi 
jau yra spausdinęsi periodiniuose leidi
niuose, išskyrus pačią visų jauniausiąją ■— 
Ramūnę Sakalaitę, gimusią 1952 m.

O kaip gi jie rašo, tie jaunieji? Ar jie tu
ri jau savo veidą, skiriantį juos vieną nuo 
kito?

Taip, daugumas turi. Mįslingo R. Bičiū
no jau neįmanoma būtų sumaišyti su daug 
aiškesniu ir ne kartą spalvingesnio vaizdo 
ieškančiu J. Bradūnu. Savo ypatingą iš
raišką turi ir L. Švėgždaitė, šiaip noru bū
ti mįslinga gal artimiausia su Bičiūnu. 
Nors augę svetimuose kraštuose, daugiau
sia, tur būt, miestuose, bet tie jaunieji kal
ba savo eilėraščiuose ir apie greitkelius ir 
apie žvaigždes, nakty paskendusį ežerą (J. 
Damušytė). vadinas, ir apie tuos tradici
nius mūsų poezijos daiktus. Kai kam dar 
rūpi ne tik prasmės paieškoti, bet ir pa
žaisti žodžių išretinimais (M. Pakalnišky
tė).

Tačiau skaitytojas, užversdamas šią jau
nųjų poezijos antologijėlę, gal kels sau 
klausimą, kuris eilėraštis jam padarė tokį 
įspūdį, kad dar būtų neįveikiamo noro jį 
iš naujo skaityti. Tokių eilėraščių knygoje 
nebus dar daug. Man, pavyzdžiui, patiko 
trumpučiuke T. Pautieniūtės „Dainelė“, M. 
Kvietkauskaitės „Atėjus laikui“, trumpieji 
K. Gaidžiūno eilėraštukai. Kodėl patiko? 
Ogi jie tokie vieningi, nei, rodos, pridėti, 
nei atimti. O didesniuosius skaitydamas 
jauti kartais, kad prieš tai reikėtų dar pa
simokyti kiniečių rašto, kuris gal ir padė
tų suprasti. Vadinas, ko iš tų knygoje pla
tesnei visuomenei pristatytų jaunųjų gali
ma būtų trokšti, tai kad jie į poeziją žiū

NAUJA RAŠYTOJŲ VALDYBA

Į Lietuvių Rašytojų Draugijos valdybą 
išrinkti L. Andriekus, P. Jurkus, A. Lands
bergis, N. Mazalaitė. Kandidatais liko L. 
Žitkevičius, O. Balčiūnienė ir P. Tarulis. į 
revizijos komisiją išrinkti K. Grigaitytė, S 
Zobarskas ir P. Naujokaitis.

V. BAGDANAVIČIAUS VEIKALAS
Vytauto Bagdanavičiaus veikalas „Kul

tūrinės gelmės pasakose“ jau baigtas 
spaustuvėje JAV. Tai yra keturių dalių 
tautosakinės-teologinės studijos antroji 
knyga.

A. BARANAUSKO EILĖRAŠČIAI

JAV atspausdinta ten gyvenančio rašy
tojo Albino Baranausko eilėraščių rinki
nys „Pasaga ir vyšnios“.

LIETUVIŠKI DARBAI LENKIJAI

Vilniaus rašytojai pastaruoju metu ple
čia kultūros ryšius su Lenkija. Rašytojas 
Albinas Žukauskas, drauge su Vyt. Sirijos 
Gira lapkričio mėn. lankęsis Lenkijos 
miestuose (Varšuvoje, Krokuvoje, Gdans
ke, Sopote, Gdynėje ir kitur), vilniškės 
Eltos korespondentui pareiškė: lenkų lei
dykloms padėjau paruošti naujus lietuvių 
literatūros leidinius.

Žukauskas pažymėjo, kad greitu laiku 
Lenkijoje pasirodys plati lietuvių prozos ir 
poezijos antologija, pradedant M. Daukša 
ir baigiant šių dienų rašytojais, be to, ren
giama lietuvių naujosios poezijos antolo
gija, informacinis leidinys apie ,. Lietuvos 
TSR“ ir lietuvių literatūros ištraukos, skir
tos lietuvių mokykloms Lenkijoje.

Didelis talkininkas šiuos leidinius ruo
šiant esąs Z. Stoberski, ligšiolinis lietuvių 
kalba vienintelio laikraščio Lenkijoje 
„Aušra“ redaktorius. A. Žukauskas pridū
rė, kad nuo 1970 m. „Aušra“ virstanti pe
riodiniu laikraščiu. (E)

B. BRAZDŽIONIO IR B. RAILOS
KNYGOS

JAV buvo surinkta 9.000 dolerių išleisti 
Bernardo Brazdžionio poezijos rinktinei 
vardu „Poezijos pilnatis“. Rinktinė būsian
ti labai puošni ir jos tiražas būsiąs tik 
1.500 egzempliorių.

Lietuvių Enciklopedijos leidykla yra nu
mačiusi išleisti Bronio Railos žurnalistinių 
rašinių knygą, kuri vadinsis „Dialogas su 
lietuviais“. Kitai Br. Railos knygai „Vers
mės ir verpetai“ susirado mecenatė — B. 
Budgino našlė.

Be to, Los Angeles Dramos Sambūris 
skelbia 1.000 dolerių konkursą už geriau
sią dramos veikalą.

rėtų atsakingai, rūpintųsi ir eilėraščių for
ma ir turiniu, savo busimuosius kūrinius 
spausdintų ir išdailintus ir prasmingus, ko 
dabar ne vienu atveju trūksta.

K. Abr.

BEPATYSTĖ — CELIBATAS

Plačiai nuskambėjo Olandijos katalikų 
sielovados Tarybos patariamasis balsas 
Olandijos vyskupams. Už tai, kad kunigai 
nebūtų įpareigojami nekurti šeimos, iš 106 
tarybos narių balsavo už leidimą kuni
gams turėti žmoną 90, prieš buvo 6 ir 10 
susilaikė nuo balsavimo.

Ta pati taryba nutarė prašyti Olandijos 
vyskupus, kad kunigai, kurie vedė ar ves 
žmonas, tam tikromis sąlygomis būtų įga
lioti eiti kunigų ir klebonų pareigas. Už 
tai balsavo 86, prieš pasisakė 3 ir 17 susi
laikė. Bet šie Tarybos nutarimai neįparei
goja vyskupų, tik jiems pataria leisti dva
sininkams turėti žmonas.

Rytų apeigose kunigai gali būti vedu
sieji. Jie paprastai veda pirmiau, negu 
gauna dijakono šventimus. Bet jų vysku
pai privalo būti nevedusieji vyrai, arba 
našliai.

Lotynų apeigų Bažnyčioje veikia nuo 
senų laikų nuostatai, kad vyrai, priėmę 
aukštesniuosius šventimus, negali vesti 
žmonos, o išdrįsusieji susituokti ekskomu- 
nikuojami, nustoja visų bažnytinių parei
gų ir teisių į jas ir, jei, vyskupo įspėti, pa
silieka niekingoje moterystėje, — degra
duojami (žr. Kanonas 2388,1; 188 n.5). Aiš
ku, kur atsirado neklusnių Bažnyčiai ku
nigų, o iš kitos pusės jaučiama dvasininkų 
stoka sielovados darbams, vyskupai ver
čiami skaitytis su padėtimi, ieškoti neklus
niems popiežiaus dispensijos ir pritarimo 
parapijose, kur vedusieji kunigai galėtų 
našiai eiti sielovadines pareigas.
Celibato sklaida

Kaip vystėsi amžių bėgyje celibato klau
simas Bažnyčioje, santraukoje duoda isto
rines žinias kun. J. Symon (Catholic He
rald, 1970.1.9, p. 5). Vakarų Bažnyčioje yra 
įpareigoti vyskupai, kunigai, dijakonai ir 
subdijakonai gyventi bepatystėje, celibate. 
Yra tai pačios Bažnyčios nuostatas, ir jis 
gali būti pakeistas tos pat Bažnyčios. Dva
siškių celibatas yra Bažnyčios idealas šiuo 
atžvilgiu. Bet pirmuose keturiuose šimt
mečiuose buvo ne vien vedusių kunigų, bet 
ir vyskupų. Apie 400 m. Ptolemais katali
kai pasirinko sau vyskupą. Ir jis rinki
kams aiškiai pareiškė, jei jam reikia atsi
sakyti žmonos, kad būtų vyskupas, tai jis 
atsisakys priimti vyskupo šventimus.

Rytuose V amž. įsigalėjo paprotys, kad 
jei vyskupu parinktas vedusis žmogus, tai 
jo moteris turėdavo įstoti į uždarą vienuo
lyną. Vyrai, priėmusieji aukštesniuosius 
šventimus, nebegali vesti žmonos. Ją ve
da baigę seminarijos mokslus, prieš šventi
mus. O žmonai mirus, jie nebegali vesti 
antros. Tie nuostatai galioja Rytų Bažny
čioje.

Vakaruose atskiros provincijos gana 
anksti svarstė celibato klausimą ir tuo rei
kalu darydavo nutarimus. Taip Ispanijoje 

Elviros susirinkimas 306 metais nutarė, 
kad vyskupai, kunigai, dijakonai ir subdi
jakonai nebegyventų moterystėje. Paskui 
pradėta reikalauti, kad dvasininkai gyven
tų pilnoje skaistybėje, nevedę, šventinami 
buvo vien nevedusieji ir pasižadą gyventi 
skaistybėje. Vis rečiau ir rečiau teikiami 
šventimai „gyvanašliams“, t. y. kurių žmo
nos sutikdavo užsidaryti ir gyventi vienuo
lynuose.

Iš Vilniaus praeities turime tokį įvykį. 
Vyskupas Mikalojus Steponas Pacas (1620 
-1684) iki savo 50 gyvenimo metų buvo 
pasaulietis, vedęs našlę Teodorą Tryznai- 
tę-Slovinskienę. Nuo 1656 m. jiedu gyveno 
išsiskyrę. 1669 m. Mikalojus Steponas Pa
cas panorėjo būti dvasininkas. Jo žmona 
sutiko įstoti į pranciškonų trečiojo ordino 
vienuolyną, iš kur ji vėliau pasitraukė. Pa- 
sirūpinęs dispensą, 1670 m. priėmė mažuo
sius šventimus ir ėmė ruoštis kunigystei. 
Vilniaus vysk. A. Sapiegai mirus, kara
lius Mykolas K. Višnioveckis nominavo 
Pacą tai vietai. Išvyko jis teologijos stu
dijoms į Romą. Ten 1673 m. gavo kunigo 
šventimus. Tik 1682 m. popiežius paskyrė 
jį Vilniaus vyskupu.
Mūsų laikai

Vakarų Bažnyčia nenoromis atleidžia 
kunigus nuo celibato, tik būtinam reikalui 
esant. Visus kunigus ragina laikyti pilną 
skaistybę ir gyventi nevedusiems.

Atleistiems nuo celibato ir teisėtai gy
venantiems moterystėje turėtume reikšti 
užuojautą, o ne pasmerkimą. Celibatas yra 
Bažnyčios, o ne Kristaus įvestas dvasinin
kams. Ji gali tą savo nuostatą sušvelninti 
ar visai pakeisti.

K. A. M.

KUNIGAI LIETUVOJE
Vokiečių Koelno arkivyskupijos laikraš

tis „Kirchenzeitung fuer das Erzbistum 
Koeln“ sausio 9 d. Nr. 2 rašo apie vienin
telę Lietuvos kunigų seminariją, kaip joje 
mažėjo klierikų skaičius.

1945 m. buvę dar 350 klierikų, o 1946 m. 
tas skaičius susitraukė jau iki 150. 1950 
m. studijavę dar 75, o 1963 m. jau tik 45. 
1965 m. tas skaičius nukritęs iki 25.

Po didelių prašinėjimų 1967 m. buvę 
leista klierikų skaičių pakelti iki 30. Ta 
proga buvusi pastatyta kieta sąlyga, kad 
ateityje kasmet bus priimama ne daugiau 
kaip šeši nauji klierikai.

Iki 1960 m. seminarija išleidusi apie 
300 naujų kunigų, bet jų toli gražu neuž
tekę užimti mirusiųjų ar į Sibirą ištremtų
jų vietoms. Skaičiuojama, kad kasmet apie 
30 kunigų miršta, ištremiama ar dėl ligos 
nebegali eiti pareigų. O naujų dabar kas
met išleidžiama 5 ar 6. Pavyzdžiui. 1969 m. 
buvo įšventinta tik 4.

Iš viso Lietuvoje esą apie 800 kunigų, 
bet iš jų apie 100 dėl senatvės ar ligų ne
begali eiti pareigų.

IŠEIVIŲ DAINOS
Jaunas kompozitorius Giedrius Kupre

vičius baigė sopranui ir fortepijonui 5 iš
eivių poetų dainas. Jis pasirinko F. Kir- 
šos „Lietuvišką ašarą“, K. Bradūno „Lie
tuvą“ ir „Už jūrių marių“ ir J. Meko „Išė
jau į praeitį“.

G. Kuprevičius pernai baigė Vilniaus 
konservatoriją.

(5)

Patekti į viceministerio kabinetą pasiro
dė ne taip lengva. Tik išlaukęs 40 minučių 
buvo paprašytas vidun ir, vienu žvilgsniu 
apmetęs kambarį ir peleninę, Vaitas nuta
rė, kad Jurkūnas buvęs vienas, kad tyčio
mis vertęs jį laukti, norėdamas pažeminti, 
parodyti, kad tarp jų augąs atstumas. Ta
čiau svečias nė vienu bruožu neparodė pa
sipiktinimo ir, kaip senais laikais, linkte
lėjęs galva, išsitiesė fotelyje, visai nepra
šomas. Tas pasitikėjimas paveikė ir Jur
kūną. Jis draugiškai įsijungė į kalbą ir, 
užbaigęs profesinės sąjungos reikalą, grį
žo prie kasdienybės. Radęs siūlą. Vaitas 
paklausė:

— Kaip galvoji, ar ne per karštai veikia
ma? Lietuvoje klasių skirtumai tokie men
ki ir, palyginti, nereikšmingi, kad papras
tas suvalstybinimas būtų juos panaikinęs. 
Tuo tarpu visas aparatas taip užsuktas ir 
taip pučiamas, tartum pas mus didžiausių 
kapitalistų židinys būtų. Ar tai naudinga 
mums, ar mes patys nekiršinam, prisida
rydami priešų?

— Kapitalizmas tai tik priedanga. Vai
tai. Per jį mes taikom į du rimtesnius prie
šus: nacionalizmą ir bažnyčią. O priešus 
reikia spausti, kad jie išryškėtų, kad gali
ma būtų juos sunaikinti.

— O kaip dėl vyresnio amžiaus žmonių, 
kurie nebuvo karšti smetonininkai, tik eili
niai valdininkai, sąžiningai atlieką savo 
darbą? Mano manymu, mes neturėtume jų 
atstumti, nes, įgiję patyrimo, jie yra nau
dingi piliečiai.

— Priešingai. Toji valdininkija — ne
naudingas elementas. Jie yra per seni, jų 
negalima perauklėti. Jie, kaip tos smilgos, 
uragano pučiamos, barzdomis šluostys dul
kes nuo kelio, bet, vėjui nusilpus, jos vėl 
mėgins išsitiesti, juk jų šaknys įaugusios j 
praeitį. Męs negalime to leisti,

R. SPALIS

PIRMOSIOS DIENOS
Spausdinamoji atkarpa yra ištrauka iš 

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

— Ir ką tu siūlai?
— Nuplauti smilgas iš šaknų, kad net 

jų kvapas neerzintų uoslės.
— Tavo vadinamos smilgos yra tokios 

bejėgės, kad jų naikinimas tik neprotin
gas jėgų eikvojimas. Tas beprotiškas kerš
tas — nepasitikėjimo ir silpnybės ženklas.

— Tu per anksti gavai partijos bilietą. 
Tavo jausmai nesuspėjo užsigrūdinti. Jie 
skysti ii' silpni, ii- tu dar pridarysi žalos 
svyruodamas, gailėdamasis. Tu nejunti, 
kad naujas avangardas turi džiugiai šluoti 
plutokratus, prietarus ir kitas liekanas. Jei 
kas žingsnį verkšlensi ir dairysies atga
lios. nebūsi vertas bolševiko vardo. Prisi
pažįstu. tu išmokai dirbti, bet neišmokai 
galvoti.

— Matyt, užteko mano galvojimo, jei 
pasidariau komunistu.

— Ne tu pasidarei. Jonai, bet aš tave 
padariau.

— Juokdarys tu. Jei nori žinoti, Lapei- 
kis mane padarė ir kiti panašūs į jį. Tu tik 
nurodei kryptį, tavo dėka radau ryšį su 
partija. Štai tavo nuopelnas.

— Tu visko nežinai. Tu neturėjai pasi
rinkimo. kai aš pastebėjau tave ir nuta
riau padaryti komunistu. Tu visą laiką 
ėjai mano vedamas, tempiamas už virvu- 
vės, ir to nejutai. Aš tau. Jonai, užtryniau 
jaunystės ryšius, sunaikinau juos, ir tu 
ėjai, kur liepiau eiti. Aš esu tavo komuniz
mo tėvas ir motina. Žinai, kad mes parti
joje neturime skrupulų, bet daug energi
jos ir pastangų sudėta, besirūpinant tavi

mi. Būtų gaila, labai gaila, jei padarytum 
kokią klaidą. Pagalvok apie tai. Greit ateis 
ir tavo bandymų dienos. Pasirūpink, kad 
nesuklystum, nes jau nesi daugiau tempia
mas. sek savo žingsnius.

Vaitas norėtų sudaužyti Jurkūnui galvą 
su čia pat gulinčia sunkia pelenine ant sta
lo. bet žino, kad privalo išlaikyti visą oru
mą ir neįtempti santykių, tad šyptelėjo 
murmėdamas:

— Vaikėji į senatvę. Jurkūnai! Tu, ma
tai, parūpinai man tėvą batsiuvį, nepajė
giantį suvesti galų su galais, parūpinai al
kaną vaikystę ir supažindinai su Lapeikiu, 
kuris sukėlė neapykantą ir nukreipė min
tis ten. kur prasidėjo marksizmas.

— Deja, to viso dar buvo maža. Daug 
tokių augo, kaip pats, ir jie nuėjo kitur — 
net pas jaunalietuvius. Tu tose tavo taip 
vaizdžiai nupasakotose sąlygose buvai pri
sirišęs prie skautų, kaip šuva prie šeimi
ninko, ypač prie to ateitininko Noreišos. 
Aš gi ir tavo mažą paslaptį žinau. Tu No- 
reišai didelį patarnavimą padarei. Jei ne 
tu. jį būtų išvarę iš gimnazijos.

— Noreišai? Ar tu negėrei šiandien?
— Matau, net po tiek metų jis tau vis 

šventenybė. Tu jam tada krautuvėje gerai 
patarnavai, sudegindamas liudijimą. Gal ir 
dabar pasitarnauji, gal parašei atestaciją, 
kad slaptai rėmęs komunistus. To galima 
iš tavęs tikėtis, bet perspėju: — iš to nie
ko neišeis. Aš pats juo pasirūpinsiu.

— Matyt, turi daug laiko. Jei pradėčiau 
atsiskaitinėti su kiekvienu, kuris kada pa- 
skeryčiavo į mrs. paskuborms turėsime 
statyti eilę kalėjimų, užuot statę butus 
darbininkams.

— Kas gi tau sako. Jonai, kad aš jam 
kamarą parūpinsiu? Negi iš jo didvyrį da
rysiu! Tu mane. Jonai, dar labai mažai pa
žįsti. Noreiša turės mums tarnauti, jis bus 

mūsų valios reiškėjas, jam bus duota di
delė galimybė išvystyti savo iniciatyvą.

— Ne visi Lapeikiai, Jurkūnai!
— Kiekvienas stiprus charakteris turi ir 

savo silpnybių. Ar tu neskaitei prof. Pav
lovo? Nuolatinis valios įtempimas nepalūž
ti tam tikromis mūsų parūpintomis sąly
gomis gali išeikvoti smegenis ir pagreitinti 
lūžį. Jis pamils, ko neapkentė, ir neapkęs, 
ką mylėjęs. Noreiša dar laižys mūsų ko
jas. Taigi, matai, mokslas, o ne Dievas 
keičia sielą. Gaila, kad jis tavo draugas. 
Tikiuosi, tu nepyksti ant manęs, jei aš pa
sirūpinsiu juo. Iš tikrųjų neturėtum ko 
ant manęs pykti, aš gi tave su Rūta suve
džiau ir Liepsną pakišau. Tada net nenu
jautei, kad jie mano vadovaujami dirba. 
Matai, koks aš tavo geradaris, o tu prieš 
mane tokį balsą pakėlei, kad nesušelpiau 
tavo tėvų, tau sėdint kalėjime.

— Maniau, šito nežinai, kalbėjau su pa
tikimais.

— Aš daug ką žinau. Jonai. Deja, ne 
viską, bet arti to. Tiek to, argi mes dėl to 
pykšime? Nesušelpiau, tiesa, tavo tėvų. 
Mat, įvykiai jau taip greit riedėjo, kad ne
beliko laiko mažmožiais rūpintis. Teisybė, 
kaip ta tavoji kaimynė? Nijolė, berods?

— Ji ir jos tėvai tvarkoje. Mane rėmė 
kalėjime ir mano tėvų nepamiršo.

— Kairiųjų pažiūrų?
— Argi faktai nekalba?
— Ji. berods, baigiamojoje klasėje. Ti

kiu. bus pavyzdys kitiems. Komjaunuole 
pasidarys, ar ne?

— Neturėjau laiko klausinėti. Gal ir 
taps, nors aš to jai nepatarčiau. Paskutinė 
klasė turi būti skirta mokslui.

—- Būdama susipratusi, pasielgs priešin
gai. nors jūs ir dideli draugai. Beje, kaip 
ten Dinda. tai yra. Dangolis, gyvena?

— Niekis, tinginys ir valkata.
— Tu jau labai blogos nuomonės apie jį. 

Kai aš gyvenau ten. buvo labai paslaugus. 
Jis gali būti mums naudingas.

— Žmonės juoksis, jei tokį įkinkyshn.

— Yra darbų, kur reikia ne galvos, bet 
paklusnumo. Tokie tipai nesimėto, ir todėl 
jie paieškomi. Manau, jis tiks. — Jurkūnas 
atsistojo. — Užsuk vėl kada, gal vėl atsi
ras kas įdomesnio paplepėti.

Užsidarius durims. Jurkūnas kurį laiką 
mąstė, paskui pakėlė ragelį. Skambino 
slapta linija.

— Liepsna! Pasirūpink, kad Vaitas būtų 
paskirtas į buvusią Basanavičiaus vardo 
gimnaziją politiniu vadovu, dėstytoju. Pa
skyrimas turi ateiti iš Švietimo Ministeri
jos. ir jis neturi žinoti, kad mes prikišom 
savo pirštą. Reikia išbandyti, kas per vie
nas. kai nėra mūsų tempiamas. Matai, jį 
apsėdo apsivaisinimo instinktas, o toje 
gimnazijoje bus ir jo sijonas, kuris, kiek 
pažįstu. Smetonai atsidavęs. Kas? Ne, ne. 
kol kas. Jokių atsakingų jam pareigų. Už
teks įmonės ir gimnazijos. Žinai, ko jis bu
vęs pas mane atėjęs? Mėgino užtarti seną
jį raugą. Bijo dėl savo mergos ir kitų bur
žuazinių draugų.

Baigęs kalbėti. Jurkūnas atrakino stal
čių ir iš ten išėmė užrašų knygutę. Atver
tęs tinkamą puslapį, vėl pakėlė ragelį, tik 
šį kartą pasuko kitą numerį.

— Kalba Jurkūnas. Turiu žmogų, kaip 
pageidauji. Bukas, kaip kelmas, bet iš kai
lio nersis, norėdamas įtikti. Ir tai darys ne 
vien iš uolumo, kiek iš įgimto palinkimo. 
Kartą pagavau jį lupant katinui odą, ir tai 
jis arė ne mokslo labui. Pavardė Dagelis 
Viktoras, žinomas Dindos pravarde. Užra
šei? Dabar kitos pavardės. Jomis pasirū
pink greit. Kęstutis Noreiša. studentas me
dikas, ateitininkas, smarkus veikėjas, tu
rįs didelę įtaką ir savųjų pasitikėjimą. Per 
jį galėsi žinoti, kas dedasi buvusioje atei
tininkų sąjungoje. Sekantis — Algimantas 
Lapeikis. studentas technikas. Tėvai — 
stambūs kapitalistai. Jo namuose rinksis 
slaptas seimas. Trečioji — našlė Elvyra 
Sadauskienė, turtinga kekšė, turinti pla
čių ryšių buvusioje diduomenėje...

Iš eilės skaitė pavardes, apibūdino kiek
vieno naudingumą, aprūpino adresais.
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Vincent Van Gogh
veikslą — taip buvo neįvertintas. Dabar 
modernaus meno muziejai, net valstybės, 
nori turėti jo paveikslų, jo parodos turi 
milžiniką pasisekimą, modernaus meno 
•knygos puošiasi jo paveikslų reprodukci-

PltAEITIES TEMOMIS
MASKVOS PIRMOJI OKUPACIJA NESUDARĖ PAGRINDO LIETUVAI

„Praeitą naktį nemiegojau.
Anksti ryte atrodė, kad visi mano var

gai susibūrė ir apniko mane. Turėjau mo
kėti dešinėn ir kairėn, šeimininkui, dažų 
pardavėjui, kepėjui, maistininkui, Aukšty
bė žino kam, ir vos kiek atliko. Bet blo
giausia, kad po daugelio tokių savaičių 
jautiesi, jog atsparumo jėgos nyksta ir vir
šija didžioji rūpesčių jėga. Tokiais momen
tais norėtum būti padarytas iš geležies, ir 
apgailestauji, kad tiktai iš mėsos ir krau
jo.

Man darosi per daug, kadangi aš negaliu 
šviesiai žiūrėti į ateitį. To aš negaliu pa
sakyti žodžiais ir negaliu suprasti, kodėl 
negaliu laimėti pripažinimo savo darbams. 
Jiems atidaviau visą savo širdį, ir momen
tą man atrodo, kad tuo buvo padaryta klai
da.

Bet, bičiuli, kokiems praktiško gyveni
mo daiktams asmuo turi skirti jėgas, min
tis ir energiją? Asmuo turi prisiimti riziką 
ir nuspręsti: aš padarysiu, ką nutariau, ir 
užbaigsiu. Kągi, ir tada gali viskas pa
krypti kitaip ir gali pajusti šūvį į užpakalį 
pasienyje, kai nuo tavęs nusisuks žmonės: 
bet pagaliau nereikia apie tai galvoti, ar 
ne?“

„Reikalai dabar atrodo tamsiai. Jei tai 
būtų vien dėl manęs!“ (Iš Vincent van | 
Gogh laiškų broliui Theo).

Gimęs 1853 m. kovo mėn. pietinėj Olan
dijoj, netoli Belgijos pasienio, Vincentas bu
vo vyriausias iš šešių vaikų. Į kiaušinį pa
našia galva, mažomis akimis, raudonplau
kis, apskritais pečiais, greitai susijaudi
nantis, linkstantis į melancholiją, atrodė 
vertas pasigailėjimo. Dirbęs įvairius dar
bus, Vincentas įstojo į Amsterdamo univer
sitetą studijuoti teologijos, bet ir tenai 
mokslas nesisekė, paišydavo mieliau, nei

studijuodavo. Gyvenimo laužomas, 1880 m. 
rugsėjo mėn. rašė broliui Theo, gulėdamas 
šieno kupetoje netoli kelio, priėjęs beveik 
bibliško sprendimo: ..Nežiūrint gilių var
gų. aš pajutau energiją atgimti ir pasa
kiau sau: nugalėsiu. Aš vėl paimsiu pieš
tuką. kurio buvau išsižadėjęs nepasiseki
mų metu. Vėl kilnosiu savo piešinius. Nuo 
šio laiko pasaulis pasikeitė mano naudai“.

Taip, jis per dešimtį kūrybos metų, bū
damas tarp 27 ir 37 metų amžiaus, padarė 
apie 800 piešinių ir apie 800 spalvotų pa
veikslų. Tas jo „padarymas“ yra nuostabi 
meno dovana pasauliui, kokią gali duoti 
genijus. Jo gyvo niekas nesuprato, išsky
rus brolį Theo, kuris rėmė pinigais, siuntė 
gerųjų dailininkų reprodukcijų: Remb- 
randto. Delacroix, Jean-Francios Milleto. 
Jais sekdamas, van Gogh sukūrė Lozoriaus 
prisikėlimą, pietą, eilę ūkio darbininkų 
darbų, kuriuose iki tol viešpatavo Millet. 
Dabar van Gogh kūriniai vertinami labiau 
už tų dailininkų, kuriais jis sekė...

Van Gogh kūriniai gali būti skirstomi 
į keletą grupių. Po geriausiais jis pasira
šydavo, laikydamas juos užbaigtais. Jam 
visad trūko pinigų, jis negalėjo samdytis 
modeliuotojų, todėl daugiausia piešdavo 
gamtovaizdžius ar nebrangius kieno nors 
dovanotus daiktus.

Daug, gerai, vaizdžiai rašė. Jo laiškai iš
leisti didžiuliais, gausiai iliustruotais to
mais. Į anglų k. verstieji trys tomai kai
nuoja šešiasdešimt dolerių. Aprašydavo ir 
paišomuosius dalykus. Kūrybingą laikotar
pį baigė nusišaudamas pasiskolintu revol
veriu. Išėjęs į laukus piešti šovėsi į širdį, 
kruvinas grįžo dar į savo kambarį ir po 
dviejų dienų. 1890 m. liepos 29 d., mirė 
brolio Theo akivaizdoje.

Vincent van Gogh pardavė vos vieną pa-

jomis ir ilgais jausmingais raštais apie 
Vincentą. Net jo kūrinių prastai padaryto
mis reprodukcijomis puošiasi meno mo
kyklos ir akademijos.

1969 m. spalio 14 — lapkričio 30 d. d. 
Los Angeles, Calif.

Tuo laiku vyko čia Vincent van Gogh 
įstengtų surinkti kūrinių paroda Los An
geles County Museum of art. Išstatyta 114 
paveikslų, kurie suskirstyti į penkiolika 
periodų.

Sekmadienį, lapkričio 23 d„ nutarėme 
apžiūrėti parodą. Naujas, didžiulis pasta
tas. kuriame paroda vyksta. Žmonių dvi 
eilės: parodos nariai ir kur kas didesnė ei
linių piliečių. Buvo šilta. Saulė nusileido. 
Pradėjo pabosti. Mes buvome laimingi: ei
lėje testovėjome tris su puse valandos! 
Daugokai prieš mus ir po mūsų iškrito. Iš
tiesus per miestą, užimtų kelis blokus. Kiti 
eilėje laukė daugiau kaip penkias valan
das.

Algirdas Gustaitis

NUSTOTI SAVO SUVERENUMO

Dr. Jonas Balys yra tokių išvadų priėjęs 
šiemet, o inž. Jonas Augustaitis padarė jas 

prieš vienuolika metų.

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
LIETUVOS PARTIZANAI IR JŲ MOTINOS

(2)
JURBARKAS

Ir čia griuvėsiai, ir čia gyvena žmonės, 
laukia ir tikisi, ir čia kovoja partizanai ir 
tikisi išlaisvinti iš bolševikų Lietuvą. Vi
sur rusų bunkeriai, kariuomenės, stribai 
važinėja vakarais.

1946 m. rudenį važiuoja Jurbarko ryši
ninkai į Raseinius. Reikia jiems važiuoti 
per Šimkaičių mišką. Partizanų dirbo ir 
ryšininkais. Pašto viršininkas buvo komu
nistas, vedęs, turėjo penkis vaikus. Vaka
rais jis flirtuodavo su Adomaitiene, kurios 
vyras dirbo pašte. Per pašto viršininką 
daug nukentėjo žmonių, ir tą vakarą jo 
buvo laukiama. Važiavo jie arkliais. Veži
ku buvo Žukauskas, apysenis žmogus, vi
suomet mėgęs pajuokauti ir išgerti.

Jurbarke tada liko tik pašto viršininko 
pavaduotojas ir viena telefonistė — visi 
kiti turėjo važiuoti. Kai jie įvažiavo į Šim
kaičių mišką, partizanai liepė sustoti. Pa
ėmė jie pašto viršininką ir mergaites, o 
kitiems liepė gultis ant žemės. Žukauskas 
turėjo didelę nosį, purvinas buvo, ir už
traukė žmogus „Lietuva tėvyne“. Šyptelė
jo ir partizanai.

Po kiek laiko grįžo partizanai su mer
gaitėmis, tik viršininkas negrįžo. Partiza
nai įsakė važiuoti atgal į Jurbarką. Žu
kauskas klausia, kur viršininkas. Partiza
nai atsakė, kad jis negrįš, ir liepė važiuoti 
ir dainuoti. Žukauskas užtraukė „šėriau 
žirgelį“, bet balsas drebėjo.

Grįžusiems teko daug nukentėti. Mer
gaites visaip iškankino ir išmetė iš darbo. 
Šaukė klausinėti ir senuką Žukauską ir 
klausė, kodėl, girdi, dainavai „Lietuva, tė
vyne mūsų“. Tas sako, girdi, kitos nemo
ku, o Lietuva — tėvynė mano.

„Ar žinai, Žukauskai“, sakė jam tardy
tojai, „kad tau netiko pagerbti buržuazinį 
himną. Mūsų liaudies sūnų nužudė, kuris 
kovoja prieš buožes. Bet mes irgi nušovė
me banditų, gal, Žukauskai, atpažinsi“ 
„Nu, ką gi, tamsu buvo, o aš iš viso blogai 
matau“, gynėsi jis.

„Draugas Žukauskai, jei sužinosiu, kad ’ 
tu budeliams padedi“, pagrasino jam tar
dytojas, „taip ir žinok!“ „Ak, geras tams
ta“, sakė Žukauskas, „vadinate mane drau
gu, bet šaukiate visai nedraugiškai. Aš vi
są gyvenimą dirbau vargau ir dabar dirbti 
turiu. Aš irgi išsigandau. Galvojate, kad 
mums buvo gera purvyne gulėti“.

Trenkė kumščiu vargšui Žukauskui, už
darė jį, kaip ir visus ryšininkus. Tada žmo
gus užtraukė „Sukilkit, žmonės, pavergtie
ji“. Tardė kasdien, kankino visokiais bū
dais, bet ką žmogus gali pasakyti, jei ne
žino nieko! Tai turėjo jį paleisti. O pašti
ninkų nelengvas buvo gyvenimas. Telefo
nistės prisiklausydavo kasdien keiksmų. 
Laidai buvo blogi, o kiekvienas vis grasin
davo ir šaukdavo.

Šokiuose partizanai ištarkuodavo sėdy
nes šokėjams ir šnipams, kurie vis norėda
vo susekti, kas palaiko ryšį su partizanais.

Tą patį rudenį 1946 m. spalio mėnesį 
parvežė ir daug stribokų nušautų, kurie 
prieš tai lakstė kaip pasiutę.

Partizanai niekados nešaudydavo nekal
to.

Kalėjimai buvo pilni žmonių. Lakstė šni
pai ir su pasitenkinimu skundė savo bro
lius.

Maža paimdavo gyvų, o jei nušaudavo, 
tai pamesdavo prie gatvės. Saugumas 1947 
m. persikėlė į evangelikų bažnyčią. Kuni
gą Gavėną iškraustė į bažnyčią su dviem 
mažomis mergaitėmis. Jo žmona dirbo 
dantiste. Prie jo ieškojo priekabių, nes be 
priekabės niekados neveždavo žmogaus. 
Kunigas Gavėnas sakydavo pamokslą taip, 
kaip jam atrodė tikra. Jis laidojo vieną 
jaunuolį, kurį nušovė stribukas. Jaunuolio 
motina, kuri buvo našlė, draugavo su stri
bu, o sūnus pyko ir neapkentė. Vieną die
ną jis matė, kad stribas ateina, ir bėgo. 
Šitas nušovė. Atsakymas trumpas — ban
ditų ryšininkas. Už tai kunigas laidotuvė
se dalyvavo ašarodamas, išbarė motiną ir 
net viešai ją pavadino žmogžude. Už tai jį 
ištrėmė į Sibirą. Prieš ištremdami leido 
ramiai pasimelsti. O jis išėjo ramus, nepa
rodydamas savo skausmo, mergytėms sa
kydamas: „Aš tuoj grįšiu“. Taip pat išvežė 
ir katalikų kunigą Albertą. Ne iš noro pa
girti sakau, bet jie buvo puikūs dvasiš
kiai ir jokio nusikaltimo nepadarė.

Taip pradėjo vežti žmones. Nors Stalinas 
visur buvo vaizduojamas labai mylintis 
vaikus, bet jis juos leido vežti be gailes
čio, mirti jiems vagonuose, kartu ir mote
rims. Niekas nežinojo, ką iškentėjo Lietu
va. ir niekas negirdėjo mirštančių vaiku
čių ir jų motinų skundų.

IIELGA
Traukinys slenka pamažu. Aš nepažįstu 

š’o krašto. Aš — sesuo, tai turėjau eiti į 
frontą padėti fiureriui, kuris neklausė, ar 
aš noriu, ir nesigailėjo. O kur veža, kelio
nė tolima. Aš belaisvė, aš išniekinta, ne
galėjau gintis. Tai tokie jie kariai, kurie iš
vadavo iš nacių. Jie kaip žvėrys plėšrieji. 
Net ir gyvulys šitaip nesielgia. Jie keršija 
silpnoms moterims. Nė verkti negaliu. Vi
sos išvargusios, išalkusios. ištroškusios. 
Vandens atneša, jei einam.

Sėdi dvi lietuvaitės ii’ trys Lietuvos vo
kietaitės. Jos daugiau žino apie rusus, jos 
daugiau bijo. Kalbamės, kur nuveš, bet aš 
galvoju, kad dar lovos bus. Aš niekados 
nebūčiau tikėjusi, kad šioje žemėje toks 
pragaras.

Po ilgos kelionės patekome į Vorkutą. 
Mus išskirstė, tik vieną lietuvaitę pasiliko 
— Stefą. Dirbome prie statybos. Sunkus 
darbas, valgyti maža. Išniekino mane jau
nas kareivis. Jo tėvas lenkas, o motina 
Lenkijos vokietė. Aš jo nekenčiau ir ne 
kartą galvodavau, kad jį galėčiau nušauti. 
Jo koja buvo sužeista. Tai 20 metų bernio
kas. Jis mane primušė.

Mes dirbome, kiek galėjome, nešėme sa
vo skurdą. Stefa vis kalbėjo apie pabėgi
mą. Ji buvo jauna, stipri. Mano tas di
džiausias priešas ateidavo mūsų saugoti. 
Kartą jis man liepė eiti jo kambario valy
ti. Turiu eiti. Pasiūlė valgyti, liepė nebijo
ti. Aš neėmiau valgyti. Jis neblogai kalbė
jo vokiškai, viską man pasipasakojo ir 
klausė, ar galiu atleisti. Atleisti — lengva 
ištarti. Aš už jį 3 m. vyresnė, aš našlė, 
mano veidas sutinęs, ir aš tyliai kartoju:

STAKLIŲ IR DARBININKŲ BĖDOS

Staklės stovi todėl, kad nėra darbinin
kų, darbininkai stovi todėl, kad nėra dar
bo...

Taip sausio 15 d. rašo Vilniaus „Tiesa“. 
Tą klausimą „Tiesoje“ jau svarstęs Mokslų 
akademijos aspirantas A. Žiūkas, kuris tei
gęs, kad yra per daug pagalbinių darbi
ninkų palyginti su produkciją gaminančių 
darbininkų skaičiumi, per maža technikų 
palyginti su inžinierių skaičiumi, kai kur 

Į įmonių tiekimo planavimo tarnybose ir 
i buhalterijoje dirba dvigubai daugiau žmo- 
| nių, negu reikėtų...

atleisti, atleisti, o širdis sako: ne, oi, ne. 
Aš laukiuos kūdikio nuo žmogaus, kurio 
niekados negalėsiu pamilti. Norėčiau pra
virkti, bet negaliu. Dabar stovi jis prieš 
mane, kaip nekaltas jaunuolis. Jis man sa
ko. kad mylįs mane, o dėl visa ko karas 
kaltas. Bet nejaugi žmogus per karą gali 
žvėrim pavirsti? Sušunku: „Aš nenoriu 
nuo tavęs kūdikio! Aš nenoriu gyventi šia
me žemės pragare!“

Vakarais nešu sunkias kojas iš darbo. 
Apiplyšusi. Gyvenimas toks ne vien man, 
bet ir tūkstančiams žmonių.

Stefa buvo vikri mergaitė. Ji sako, kad 
pabėgsime į Lietuvą, o iš ten greičiau bus. 
Helga. į Vokietiją. Ji jau turinti ryšių. Ji 
gerai kalbėjo rusiškai, dirbo vertėja. Pa
lūkėk, sako, tikrai išeisime. Bet kaip man 
išeiti?

Vieną vakarą parėjusi sėdžiu, ir staiga 
pro duris įeina mano priešas Petka. Jis 
toks švelnus, kartoja, kad tikrai mylįs ma
ne. ir žada padėti man išeiti ir net kartu 
eiti.

Daug pabėgdavo belaisvių. Jei ką pa
gaudavo ir grąžindavo, tie nukentėdavo 
dvigubai. Aš bijau Petkos. Jis eina prie 
manęs, tiesia ranką, bet aš bijau jam sa
vąją duoti. Aš juk motina, aš turiu sūnų 
nuo Ernesto, kurį taip mylėjau.

Daug mergaičių mirė badu. Daug gimdė, 
ir mirė kūdikiai. Išdžiūvę lavonai, įdubu
sios akys. Jos gesdavo, kaip žvakė, ir neti
kėdavo, kad miršta. Jei paimi rankas ir 
spaudi išdžiūvusį skeletą, akys sužimba 
tokiu žiburėliu. Tokia tada prakalba, kad 
kaip gera būtų, jei būtų tėveliai. Paimtų 
ant rankų, ir mirštančioji išgytų. Kiekvie
nos mirštančiosios paskutinis žodis būna: 
mylima mama, kur tu? Kur tu, mano tė
vyne? Atleisk, Dieve! Suklaupdavom, ir 
taip, rodos, arti mirtis šalia mūsų stovi. Mes 
garsiai kalbėdavom Tėve mūsų. Mes nieko 
netroškom. tik duonos ir tėvų. Kalbėda
vom, kaip mes juos vertinom ir kaip jie 
mums buvo reikalingi. Aš vėl — nors duo
nos gerai pavalgyti. Dažnai šaukdavom 
mamą. Nors jos nebuvo, bet, tą brangųjį 
vardą tariant kančiose, pasidaro taip leng
va. Ir aš ją šaukdavau, ir aš ilgėdavaus 
jos rankų, ir ji man stovi liūdna akyse 
stotyje, kai išlydėjo mane. Aš šaukiau: 
„Mama, saugokis, užaugink Karl-Heinz! 
Mama, aš grįšiu“. O ji verkia ir moja 
balta nosine. Dabar jos nėra. Ji verkė tė
vo. kuris žuvo, ji verkė mano dviejų bro
lių, mano vyro ir manęs. Kiek motina pri
verkė. ir kokia aš gera būčiau, kad tik 
grįžčiau, kad tik duonos gaučiau vieną kar
tą sočiai privalgyti... Bet aš gal irgi mir
siu. kaip visos kitos mano draugės.

Bet Stefa paruošė visą planą. Mes išbė
gome penkiese, kartu ir Petka. Eet kelias 
tolimas į Lietuvą. Kokią ją įsivaizduoju? 
Gausiu duonos privalgyti ir tuoj pasieksiu 
Vokietiją. Nesunkus joks kelias. Nesunku 
dabar ir alkį pakelti. Eet ir rusai padeda. 
Čia. rodos, kiti rusai — su širdimi, su mei
le. Rusiškai mokėjau neblogai. Lietuviškai 
pramokė mane Stefutė. Kai tenka kur per
nakvoti, daug ji man pasakoja apie savo 
vaikystę, apie tėvelius, sesutę Onutę ir 
brolį Albiną. Nenorėčiau kaip romane ar 
pasakoje rašyti, kad mergaitės vis gražuo
lės. bet Stefutė buvo graži mergaitė. Ji 18 
metų, pilna svajonių. Bet kuri mergaitė 
nesvajoja! Aukšta. Veidas išbalęs, iškan
kintas, bet šviesūs plaukai, didelės mėly
nos akys. Aš žiūriu į ją ir klausiu Stefutę, 
kaip ji pateko į vokiečių kariuomenę.

I Laisvę žurnale (Nr. 46/83, psl. 24-41) 
yra išspausdintas dr. Jono Ealio straipsnis, 
pavadintas Sovietų ir Nacių byla dėl Užne
munės ruožo. Dr. Balys nagrinėja 1939 m. 
Molotovo su Ribentropu derybas ir jų susi
tarimus dėl įtakų Baltijos valstybėse, pa
gal kuriuos Estija su Latvija buvo palik
tos Rusijos įtakai, o Lietuva — Trečiojo 
Reicho. Jis rašo ir apie tų pačių šalių susi
tarimą, sudarytą 1939 m. rugsėjo 28 d. (t. 
y. Lenkijai jau žlugus), pagal kurį Reichas 
gavo tam tikras Lenkijos sritis, o Lietuva 
atiteko Rusijai, išskyrus vadinamąjį Su
valkijos ruožą, kuris buvo paliktas dar 
Reicho įtakai. (I šį ruožą įėjo: Kud. Nau
miestis. Pilviškiai. Vilkaviškis, Suv. Kal
varija, Liudvinavas, Lazdijai, Veisėjai ir 
Kapčiamiestis). Jis gana smulkiai aprašė 
Molotovo su Ribentropu ilgas derybas dėl 
šito ruožo, kurios, pasirodo, Berlynui buvo 
gana sunkios, jis dėjo daug pastangų, kad 
nors šis ruožas nepatektų Maskvai. Mat, 
Trečiasis Reichas norėjo rusus atitolinti 
nuo prūsų. Tik, Hitleriui nutarus žygiuoti 
į Rusiją, Berlynas pardavė tą ruožą Mask
vai 1941 m. sausio 10 d. Savo straipsnį au
torius užbaigė šiomis išvadomis:

„...Šiandien tiesiog negalima suprasti, 
kodėl prezidentas ir vyriausybė, gavę so
vietų ultimatumą, jo neatmetė (būtų užte
kę į jį nieko neatsakyti) ir nepersikėlė, sa
kysim, į Vilkaviškį. Reikėjo permesti mū
sų kariuomenę už Nemuno ir ten užimti 
gynimosi pozicijas. Yra beveik tikras da
lykas, kad raudonoji armija nebūtų išdrį
susi peržengti Nemuno ir jau jokiu būdu 
nebūtų brovusis j Vokietijai pažadėtą te
ritoriją, jeigu lietuviai būtų gynęsi. Mūsų 
trys divizijos būtų sulaikiusios visus tris 
sovietų korpusus, nes visados atsargūs so
vietai nebūtų rizikavę susidurti su vokie
čiais. Būtų buvęs išlaikytas Lietuvos suve
renumas daugiau negu viename valsčiuje, 
kaip po laiko svajojo Smetona. Nebuvo vo
kiečių interesas tada Lietuvą pribaigti, jų 
tikslas buvo kaip tik laikyti Lietuvos klau
simą atvirą. Tada Antrojo karo metu Lie
tuva būtų atsidūrusi tokioje padėtyje, kaip 
Rumunija ar Vengrija. Ir nebūtų buvę Lie
tuvoje nei vokiečių komisarų, nei gestapo. 
Išlaikyti suverenumą yra labai didelis da
lykas“... Mūsų politikai ir kariškiai manė, 
kad vokiečiai pralaimės karą, tačiau kri
zės metu visiškai prarado galvas ir pasi
rinko pačią blogiausią taktiką: nesiprie
šinti, nieko nedaryti, pasiduoti Stalino ma
lonei...“ .... Daugelis tą klaidą apmokėjo
savo galvomis, kartu su maždaug puse mi
lijono nieko nedėtų mūsų tautiečių, kurie 
nekovojo dėl valdžios, tik norėjo būti lais
vi“. (Psl. 40-41).

Bet, žinoma, dr. Ealio išvados nėra nau
jos. Besiremdamas tais pačiais šaltiniais, 
inž. J. Augustaitis yra jau prieš vienuolika 
metų priėjęs tų pačių išvadų (žr. Stasio 
Raštikio „Kovose dėl Lietuvos“ antrasis 
atsiminimų tomas, „Naujienos“, 1958 m. 
birželio 9 d„ 7 atkarpa, 3 skilt., 2 pstr. Iš 
viso yra 49 atkarpos). Pagal J. Augustaitį, 

.....Suvalkijos juosta birželio 15 dieną 
buvo Reicho įtakos zona; Molotovas prane
šė p. Schulenburgui, kad Sovietų kariuo
menė jos neužims, ir ji (toji juosta) nebu
vo užimta, todėl p. Smetona (p. Musteikis, 
jei jau bėgo) neturėjo jokio reikalo bėgti į 
Reichą ir veržtis per užleistą sienos buo
mą ar būti pernešamas per upelį, bet visai 
saugiai galėjo sustoti Vilkaviškyje ar net 
Marijampolėje, pietinėje Šešupės pusėje...“ 
....Pirmiausia, tai ir buvo toji didžioji Lie
tuvos nelaimė, kad vyriausybė nežinojo, 
ką ji tikrai turėjo ir galėjo žinoti...“

J. Augustaičiui paskelbus savo išvadas,

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Į KLUBUS, LIETUVIAI

Vis dar prisimenu tuos laikus, kai tar
navau kariuomenėj ir dainuodavom „į ko
vą, aukštaičiai, į kovą, žemaičiai. į kovą, 
visa Lietuva“.

Dabar jau tokios dainos mums nebetih- 
ka, nes nesame nei aukštaičiai, nei žemai
čiai — visi esame lietuviai, tik gyvenam 
po pasaulį išsiblaškę. Dabar turi jau šauk
ti ne prie ginklo, o į vieningumą, vienų su 
kitais artimumą. Jei nebūsime vieningi ir
vieni prie kitų neartėsime, tai po kiek me
tų nebeatpažinsime lietuvis lietuvio.

Kad taip neatsitiktų, turime organizaci
jas ir klubus. Prieš kokį dešimtmetį ma
niau, kad tų klubų nereikia. Maniau, kad 
reikia šalpos kasų. O kai pagyvenau ar-
čiau lietuvių, pasirodo, kad jokių šelpimų
nereikia, nes kam reikalinga, tas gauna iš 
valdžios. Pasirodo, kad dabartiniame mū-

(Bus daugiau)

sų gyvenime lietuvybei palaikyti, lietuviui 
artinti prie lietuvio reikalingi klubai ir 
klubeliai. Kitaip nulietuvėsime ir paskęsi
me svetimųjų tarpe.

Tad į klubus, jaunieji, į klubus, senes
nieji, į klubus, visi lietuviai!

J. Liobė

buvo kai kieno pareikšta abejonių dėl jų. 
Šita aplinkybė paskatino jį tokį tvirtinimą 
išdėstyti plačiau ir daugiau pagrįsti (žr. 
minėtojo rašinio tęsinį, Naujienos, 1958 m. 
liepos 30 d., 46 atkarpa. Dėl vietos stokos 
čia necituosiu šios atkarpos. Galvoju, kad 
besiinteresuoją suras ją ir pasiskaitys).

Ar dr. Balys priėjo anų išvadų savaran
kiškai. ar pasinaudojęs jau prieš vienuoli
ka metų J. Augustaičio pasidarytomis iš
vadomis, nors ir nenurodydamas jų šalti
nio. čia nėra jau taip svarbu. Įdomiausia 
yra aplinkybė, kad šie abu autoriai priėjo 
išvadų, priešingų dr. Zenono išvedžioji
mams. Savo straipsny Aktualieji Lietuvos 
istorijos klausimai (Beieškant objektyves
nio kriterijaus mūsų tautos praeičiai), iš
spausdintame į Laisvę 1967 m., lapkritis, 
Nr. 41/48, psl. 22-28, Z. Ivinskis teisina aną 
prezidento pasitraukimą iš Lietuvos. Pa
gal jį. „A. Smetonos pabėgimo faktą... bū
tinai reikia imti paraleliai su panašiais es
tų ir latvių valstybių faktais“. Girdi, nepa
bėgę estų ir latvių „prezidentai... greitai 
savo laisvės dienas užbaigė tragiškomis 
deportacijomis“. Todėl, esą, „...negalime 
„bausti" ir jam neatleisti...“ (psl. 27). Da
rydamas tai. pasirodo, Z. Ivinskis suplakė 
Estiją. Latviją ir Lietuvą į vieną bei vie
nodą ano meto politinį katilą, nors Lietuva 
skyrėsi nuo jų minėtuoju Suvalkijos ruo
žu. kurio dėlei tada ji, Lietuva, buvo daug 
geresnėje padėty, nei anie du kaimynai, 
kurių prezidentai neturėjo į kur trauktis. 
Šitokį suplakimą jis padarė, greičiausia, 
norėdamas pateisinti prezidento Smetonos 
pasitraukimą iš Lietuvos, nors tai ir yra 
mūsų visuomenės klaidinimas.

Nepagrįstai, prof. Ivinskis, teisindamas 
Smetoną, sulygino jį su sportininku, tepa
jėgusiu „iššokti savą metrų normą, o ne 
tokią, kokią pasiekia jo kaimynas“ (ten 
pat). Šis palyginimas yra laikytinas tiesiog 
pažeminimu ne vien prezidento A. Smeto
nos, kaip asmens, bet ir pačios prezidentū
ros, kaip valstybinės institucijos. Savo me
tu dėl šito palyginimo vykusiai parašė J. 
Augustaitis. Pagal jį,

„Prezidento pareigos nepalyginamos su 
sportininko malonumais!.. Smetona eiti 
prezidento pareigas prisiekė sakydamas: 
„Aš, Antanas Smetona, prisiekiu Visaga
liui Dievui, Trejybėje Vienam esančiam, 
visomis savo pajėgomis rūpintis Respubli
kos ir Tautos gerove, saugoti konstituciją 
ir įstatymus, sąžiningai eiti savo pareigas 
ir būti visiems lygiai teisingas. Taip man, 
Dieve, padėk. Amen“. Tai yra prezidento 
pareigos. Ar sportininkas turi kokių nors 
visuomeninių pareigų, su kuriuo Ivinskis 
sulygino prezidentą?..“ (Žr. A. Smetonos 
gynėjams. Naujienos, 1968 m. balandžio 
29 d„ 5 atkarpa, 3/4 skilt.).

Kad Lietuva nepasinaudojo J. Augustai
čio ir dr. Balio minimu Suvalkijos ruožu, 
pirmoje eilėje yra kaltas pats prezidentas 
ir tuometinė vyriausybė, kurie, pasirodo, 
neturėjo politinės nuovokos, atitinkančios 
laiko reikalavimus. Šituo ruožu pasinaudo
jimas būtų atnešęs Lietuvai labai didelę 
naudą visais atžvilgiais.

Taigi čia minėtieji abu autoriai — Au
gustaitis su Baliu — yra įrodę, kad Mask
vos pirmosios okupacijos metu Lietuva ga
lėjo dar išlaikyti savo suverenumą, ko dė
lei vėliau būtų buvusi tik satelitinė vals
tybė, kaip. pvz„ Lenkija ir kt„ bet ne 
įjungta į Rusijos dirbtiniu būdu sudarytą 
vadinamąją Sovietų Sąjungą, ir t. t, Eet 
visam tam pagrindinė sąlyga buvo tinka
mi politikai. Bet kaip tyčia Lietuva netu
rėjo tokių. Todėl ir nenuostabu, kad kri
zės metu taip greit viskas subyrėjo, o nie
ko nedėta tauta buvo palikta vien jos su
žvėrėjusio priešo sauvalei.

Prezidento Smetonos šalininkai smerkia 
J. Augustaitį, kad pastarasis rašo apie to
kius ir panašius, dalykus, ir prikiša jam 
pasitarnavimą Lietuvos priešams. Visiems 
jiems kad ir trumpai, bet labai taikliai jis 
atsakė savo minėtuoju straipsniu (A. Sme
tonos gynėjams — Naujienos, 1968 m. ba
landžio 24-27, 29 ir 30 dienų ir gegužės 1 ir 
2 dienų).

Kai dėl dr. Balio straipsnio, tenka dar 
pasakyti, kad jo autorius padarė irgi ply
šį Smetonos gynėjų eilėse.

Baigiant šias pastabas, tebūnie leista 
dar pridurti, kad minėtuosius J. Augus
taičio rašinius (prie kuriu tektų prijungti 
ir jo ilgą rašinį apie Lietuvos-Lenkijos 
uniją, išspausdintą 1969 m. kovo-gegužės 
mėnesių Naujienose) ir šį dr. Balio straips
nį turėtų perskaityti visi, kurie domisi mū
sų tautos tragišku likimu. s

J. Kairys

GRUMTYNĖS SU KROKODILU

Australijoje Adelaidės zoologijos sodo
prižiūrėtojas norėjo perkelti krokodilą iš 
vieno tvenkinio į kitą, bet tas jį partrenkė
uodega ir įstūmė į vandenį.

Suspaudęs rankomis krokodilo nasrus, 
prižiūrėtojas visą minutę grūmėsi su juo. 
Tik kai įšoko į tvenkinį prižiūrėtojo sūnus, 
tada jie abu bendrom jėgom įtraukė kro
kodilą į naująjį tvenkinį.

Tas grumtynes stebėjo apie 150 žiūrovų.
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Europos lietuviu kronika
AUKOS a. a. B. K. BALUČIO FONDUI

V. Tamašauskas aukojo Fondui £3.16.4 
ir A. Kietavičius 10 šilingų.

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: po 13 
šil. O. Matzak ir J. Vosylius, 8 šil. J. Bliū- 
džius, po 0,50 dol. A. Arminas, B. Pabe- 
dinskienė, O. šiurnienė, Tėvai Jėzuitai, P. 
Pagojus ir J. Matonis, po 3 šil. L. Sličius. 
K. Mažylis, B. Raslanas, S. čereškevičius, 
J. Miknevičius, P. Severs. E. Bajarčienė, 
J. Kaminskas, L. Jusius, P. Adomaitis. K. 
Motuzą, V. Ridžias, Ig. Juška, V. Kava
liauskas, J. Liaugaudas, V. Kukanauskas, 
J. Jonkaitis, V. Bakys, J. Stanis ir S. Va
lys, 1.3 šil. P. Milašius.

CORBY
MIRĖ P. CIVINSKAS

Kalėdų pirmąją dieną čia atsiskyrė su 
šiuo pasauliu P. Civinskas, eidamas savo 
amžiaus 73 metus. Velionis jau kurį laiką 
sirguliavo. Yra buvęs Corbio skyriaus na
rys. Lai būna a. a. P. Civinskui lengva 
ilsėtis šios salos žemelėje.

J. Liobė

LIETUVOS KANKINIAI IR ROMA

Pagerbti Lietuvos kankinių ir aplankyti I 
Romos bei jos apylinkių įžymybių jau už- 

i sirašė gražus D. Britanijos tautiečių bū- 
: relis. Jei dar kas norėtų į Romos sąskrydį 
prisidėti, malonėkite visu skubumu kreip
tis į kun. S. Matulį, MIC, Židinys, West 
Bridgford. Nottingham NG2 6AH. telef. 
85738. Apie išvykos laiką ir sąlygas žiūrėti ,

■ ..Europos Lietuvio“ 3 nr. Užsirašiusieji I 
i smulkesnių žinių gauna atskirai.

A.a. A. Barauskas

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ LONDONE

Vasario 15 d. (sekmadienį), 11 vai. ryto, 
lietuvių Šv. Kazimiero Bažnyčioje (21 The 
Oval, Hackney Rd.. E 2.) bus laikomos pa
maldos už Lietuvą. Jas užprašė Lietuvos 
Atstovas V. Balickas.

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

DELS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 14 d., šeštadienį, Cheetham Town 
Hall rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis, sve

čias iš Bradfordo. Meninę dalį išpildys ži
nomoji solistė iš Nottinghamo Vida Gas- 
perienė ir DBLS Manchesterio jaunimas, 
vadovaujamas B. Snabaitienės.

Po programos bus šokiai, grojant ge
riems muzikantams. Veiks puikus baras.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius, o 
taip pat artimesnių kolonijų lietuvius kvie
čiame ir kartu prašome kuo gausiau da
lyvauti mūsų rengiamam minėjime. Vietos 
bus visiems.

Salė iš Cannon Street pasiekiama šiais 
autobusais: Nr. Nr. 60, 62. 59, 81. Važiuoti

NOTTINQHAMAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Kovo 7 d.. 5 vai. p. p.. Ukrainiečių Klubo 
j salėj (30 Bentinck Rd.) rengiamas tradici
nis Užgavėnių blynų balius.

Norintieji dalyvauti, neatidėliodami re
gistruojasi Moterį! draugijos valdyboje, 

i Mokestis vyrams 25 šil.. moterims 15 šil. 
Pinigai sumokami iš anksto.

Nottinghamo Liet. Moterų Draugija

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

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

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

Skyriaus Valdyba

Sausio 17 d. širdies smūgio ištiktas 
mirė Bradforde ilgokai gyvenęs kūrėjas- 
savanoris ir Vyties kryžiaus kavalierius 
Aleksandras Barauskas. Jis gimė Vilniuje 
1901 metais. Ten augo, ten brendo ir ten 
mokslus ėjo.

Vilnius anais prieškariniais laikais buvo 
gerokai aplenkintas ir surusintas. Lietu
vių tik nedidelė saujelė buvo, kurie spie
tėsi apie inž. Petrą Vileišį ir jo Vilniaus 
Žinias. O sekmadieniais lietuviai rinkda
vosi į šv. Mykolo bažnyčią lietuvių pamal
doms. Visi Vilniaus lietuviai lenkų buvo 
niekinami ir ujami. Šitokioje anų laikų 
Vilniaus atmosferoje augo ir brendo Alek
sandras Barauskas. Aišku, buvo pavojų 
susigundyti, bet ne Aleksandrui: jis gimė 
lietuvis, ėjo ten. kur lietuviai rinkdavosi, 
ir kitataučių jūroje užaugo sąmoningas 
lietuvis. Vilniuje lankė pradžios mokyklą, 
vėliau I Aleksandro gimnaziją, čia jį už
klupo I pasaulinis karas. Gimnazija išsikė
lė į Rusijos gilumą. Aleksandras su tėvais 
liko Vilniuje ir vėliau lankė prekybos mo
kyklą.

Kai sugriuvo Rusijos imperija ir paverg
tosios tautybės siekė laisvės ir nepriklau
somybės. Aleksandras Barauskas 1918 m. 
lapkričio mėnesį stoja savanoriu į Vilniaus 
komendantūrą. Vėliau pereina į I pėsti
ninkų pulką. Pulkas ties Alytum kaujasi 
su į Lietuvą besiveržiančiais bolševikais, 
ir Aleksandras čia gauna didesnį kovos 
krikštą. O kai bolševikai buvo atstumti 
nuo Alytaus. Barauskas išsiunčiamas į Ka
ro mokyklą. Čia ramu, bet Barauskas ne

rimsta: jis vieną dieną ima ir pabėga ir 
grįžta į frontą. Vėliau baigė mokomąją 
kuopą ir išsitarnavo viršilos laipsnį. Ka
riavo su visais tuo laiku į Lietuvą besiver
žiančiais priešais: su lenkais ties Varėna, 
su bermontininkais ties Radviliškiu ir bol
ševikus vijo lauk už Dauguvos. Kovose su 
bolševikais atsižymėjo ir gavo Vyties kry
žių.

Kai kovos aprimo, dirbo štabe iki 1926 
metų. O kai pasitraukė iš kariuomenės, tai 
įsijungė į Šaulių sąjungą ir ėjo būrio vado 
pareigas Ukmergėje. Čia bedirbdamas bai
gia šoferių ir mechanikų mokyklą, nusi
perka autobusą ir Kauno-Zarasų ruože juo 
užsidirbdavo sau duoną.

Kai prasideda rusty-vokiečių karas, 
Aleksandras Vilniuje stoja į partizanų ei
les. Vėliau lieka savisaugos daliniuose ir 
toliau kovoja prieš bolševikus, kol atsidu
ria Kielyje vokiečių aviacijos daliniuose. 
Čia pasibaigia karas, ir Aleksandras po 
nuotykių atsiduria DP stovykloje. 1949 m. 
atvyksta į Angliją, apsigyvena Bradforde 
ir įsijungia į DBLS skyrių.

Varginga jaunystė, praleisti du karai ir 
ilgi metai fronto linijose atsiliepė į Alek
sandro sveikatą. Jis čia nebesijautė labai 
stiprus. Mėgo lietuvių bendruomenę ir sie
lojosi busimosios Lietuvos reikalais.

Į kapus palydėjo gausus tautiečių būrys. 
Kun. J. Kuzmickis atlaikė pamaldas ir ka
puose pasakė pamokslą. Vietos lietuvių 
vardu atsisveikinimo žodį tarė Vik. Ignai- 
tis.

J. Vaidutis

Vasario 21 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., 
DBLS Valdyba rengia Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės minėjimą Lietuvių Spor
to ir Socialinio klubo salėje (345A Victo
ria Park Road, E. 9) su tokia programa:

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC. skaito 
invokaciją, Lietuvos Atstovo V. Balicko 
žodis, ekonomisto A. B. Puzarausko paskai
ta.

Meninėj daly: Jonas Parulis su sūnum 
Petru duos muzikos, dainuos solistė Biru
tė Valterienė, jai akomponuoja Mrs. Val
ion, Emilija Jakutienė iš Edinburgho de
klamuos mūsų poetų Petro Vaičiūno. Vin
co Mykolaičio - Putino ir kitų poezijos.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti minėjime.

ligi Derby St. už 6 penus.
Minėjimo pradžia 6 vai. po pietų.

Skyriaus Valdyba
* *

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas j 
š. m. vasario mėn. 7 d., šeštadienį, savo pa-1 
talpose rengia

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ.
Vakaro programoje blynai, šokiai, lote-1 

rija ir kitkas.
Maloniai kviečiame visus iš toliau ir ar-1 

čiau gyvenančius atsilankyti į šį tradicinį | 
blynų balių.

Klubo Valdyba

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.

DAR APIE PLOKŠTELĘ

METINIS PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Vasario 1 d., sekmadienį. 4 vai. popiet. 

Sporto ir Socialinio Klubo salėje šaukia
mas metinis parapijos susirinkimas.

EKSKURSIJA | DERBĮ
Vasario 21 d. (šešt.) Londono Jaunimas 

ruošia ekskursiją į Derbį — į Vasario 16 
minėjimą.

Užsirašyti Juro krautuvėje arba pas R. 
Namajušką ar J. Alkį.

Kaina 30 šil.

ROCHDALE
DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 31 d., šeštadienį, 6 vai. vakaro, j 
Ukrainiečių klube (80 Molesworth St.) 
DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba šaukia 
metinį susirinkimą.

Nariai ir prijaučiantieji prašomi gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

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.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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. 
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.. II vai.. Bridge 
Gate.

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

KETTERING — vasario 22 d.. 12 vai.
NOTTINGHAMAS — vasario 15 d.. 11.15 

vai.. Židinyje. Pamaldos už Lietuvą.
LONDON — Vakarų Londone, 1 Court

field Gardens. W.I3, kovo 1 d., 12 vai.

BRADFORDAS
NAUJO BARO ATIDARYMAS

Vyties klube naujo baro atidarymas 
įvyks vasario 14 d., šeštadienį, 5 v. v.

Kviečiami visi artimieji ir tolimieji na- i 
riai ir svečiai atvykti nors trumpai pailsėti Į 
naujai įrengtose, praplėstose ir dekoruoto- ‘ 
sc baro patalpose ir atsigaivinti taip pat 
nauju ir geru alučiu.

Vyties Klubo Valdyba

SUSIRINKIMAS
Vasario 15 d., sekmadienį. 3 v. p. p., šau

kiamas Vyties klubo narių metinis SUSI
RINKIMAS.

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kiti reikalai.

Kviečiami visi klubo nariai.
Vyties Klubo Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono Skyriaus valdy
ba vasario 21 d„ šeštadienį. 7 vai. p.p.. Pipe j 
Hall Hotel, Hall St., Bilston. salėje rengia

Tautos šventės minėjimą.
Po programos — šokiai ir alutis.
Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai j 

kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo rengiamas t

Spaudos Balius
įvyks SAUSIO 31 D.. ŠEŠTADIENĮ.

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Ganietis, W.1I.

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

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto Tcl. 727-2470.

Didžiojo dainininko Kipro Petrausko iš
likusios plokštelės nėra gausios, o ir esan
čios dažniausiai techniškai nebuvo labai 
aukštos kokybės. Londono Lietuvių Kultū
ros Klubo išleistoji nauja ilgo grojimo K. 
Petrausko plokštelė pagaminta E. M. I. 
bendrovės, kuri yra His Masters Voice. 
Columbia ir kitų žymesnių firmų jungtinė 
organizacija.

Pradedant darbą Columbia firmos san
dėliuose pavyko aptikti Kipro Petrausko 
1931 metais įdainuotų astuonių įrašų ori
ginalus -— matricas. Tai buvo akstinas dar
bą varyti toliau, o radinys sudarė pagrin
dą naujai plokštelei. Pridėjus dar septy- 
nius dalykus, paimtus iš atrinktų anksty
vesnių plokštelių įrašų, susidarė pilna 30 
cm ilgio grojimo plokštelė su aštuoniom 
lietuviškom dainom ir septyniom operų 
arijom.

Techniškas darbas EMI specialioj Lon
dono studijoj, kuri yra atgaivinusi dauge
lį garsių buvusiųjų kartų dainininkų, 
jų tarpe Caruso. Gigli. Šaliapinas. Melba, 
Tetrazzini, Me Cormack.

Senesniuosius Petrausko įrašus teko res
tauruoti: išfiltruoti girgždesius, išvalyti 
pašalinius garsus. Išdava: jie beveik pri
lygo įrašams, padarytiems iš Columbia 
matricų, kuriems ypatingo taisymo nerei
kėjo.

Plokštelės meniniame aplanke vienoje 
pusėje matome Kipro portretą, o kitoje -— 
keturias mažesnes fotografijas, rodančias 
jį įvairiose operų rolėse, be to. plokštelių 
turinys ir išsamus aprašas dainininko gy
venimo kelio ir meninės karjeros (angliš
kai).

John Freestone, žymus anglų operinio 
dainavimo autoritetas ir kritikas, susiža
vėjęs Kipro Petrausko dainavimu, savo iš
samią recenziją, kuri angliškai atspausta 
aplanke, pradeda šitaip: „Kipras Petraus
kas. puikusis lietuvių dainininkas, buvo 
pasaulinės klasės tenoras“, ir baigia: 
...plokštelė, be abejo, susiras imlią rinką 
lietuvių tarpe, tačiau ji yra tokia gera, 
kad nusipelno patekti į visas reprezenta
cines didžiųjų dainininkų įrašų kolekci
jas“.

Londono Lietuvių Kultūros Klubas pra
šo padėkoti visiems užsisakiusiems šią 
plokštelę — parėmusiems šį svarbų kul
tūrinį darbą išeivijoj, ir praneša, kad 
plokštelė netrukus bus išsiuntinėta.

GERA PRADŽIA — PUSĖ DARBO...

VOKIETIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Vasario 16 dienos minėjimas Memmin- 
gene įvyks vasario 15 d. (sekmadienį) po
piet Kultūros namų salėje (Dunantstr. 8) 
16 vai. vakare. Minėjimo kalbą (lietuviš
kai ir dalinai vokiškai) žadėjo pasakyti 
Walteris Banaitis iš Bonnos. Koncertuos 
Marija Panse, akompanuojant irgi W. Ba
naičiui.

KALĖDŲ EGLUTĖ MEMMINGENE
Eglutė sutraukė nemažą skaičių mūsų 

gerųjų mamyčių, palydimų ir tėvelių, ku
rie teikėsi atsivesti savo jaunimą.

Eglutės programą atliko Vargo Mokyk
los mokinės, kurias paruošė mokytoja Ži
butė Pagels-Vykintaitė. Jei praeitais me
tais buvo kreipiamas dėmesys į kalėdinį 
įvykį, tai yra į amerikiečių astronautų 
skraidimą aplink mėnulį, šiais metais bu
vo prakartėlės vaizdelis. Sugiedota keletas 
kalėdinių giesmių, padeklamuota eilėraš
čių.

Po programos atvyko Kalėdų senelis su 
dviem palydovais, kurie rogutėmis atvežė 
dovanas. Programa prailgėjo, nes gauną 
dovanas irgi parodė ką gali.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Stuttgarto Parapijiniam prezidiumui va

dovaujant ir remiant PLE Apylinkės Val
dybai ir Moterų Klubui, sausio 4 d. Bad 
Cannstatte buvo suruošta Kalėdų eglutė.

Programą šiai vaikų šventei planavo ir 
ruošė kun. K. Senkus ir A. šipalienė. Ši- 
palienei išvykus atostogų, o kun. K. Sen
kui prieš pat šventę susirgus gripu ir atsi
dūrus ligoninėje, šventę teko paruošti 
bendromis jėgomis. (Kun. K. Senkus 
sveiksta, ir tikimės greitu laiku jį susi
laukti grįžtant).

Atvykęs Vasario 16 gimnazijos berniukų 
bendrabučio ved. kun. H. Šulcas atlaikė 
pamaldas. Po pamaldi) parapijos salėje su
sirinkome prie eglutės. Atidarymo žodį ta
rė E. Lucienė ir pakvietė eglutės žvakučių 
uždegti PLB Apylinkės pirmininką K. Ši- 
manauską. „Labdaros“ draugijos pirmi
ninką J. Glemžą. Moterų Klubo narę S. 
Baublienę. Parapijinio prezidiumo narę M. 
Lemanienę ir liet, mokyklos mokinę V. 
Mečionytę. Programą pranešinėjo tauti
niais drabužiais apsirengusios Vasario 16 
gimnazijos mokinės B. Gaidytė ir L. Ner- 
naitė.

Kun. H. Šulcui vadovaujant, pravestas 
montažėlis „Prakartėlė“. Užbaigiant giedo
ta „Bernelis gimė Betliejuje...“ Akordionu 
solo grojo A. Lucas, o studentė V. Lemo- 
nienė padainavo porą lopšinių. Liet, mo
kyklos vaikučiai sudainavo „Mūsų jaunos 
širdys karštos", pabaigos žodžiams skam
bant:

Kai ateis Kalėdų senis.
Tas puikus iš Lietuvos, 
Mūsų grupės jaunuomenė 
Jam dainelių padainuos.

Ir tikrai išgirdęs Kalėdų senis atskubėjo 
su pilnu maišu dovanų. Sveikino vaiku
čius. pasakojo, iš kur atvykęs, ką girdė
jęs. ir paprašė vaikučius parodyti, ką jie 
moka. Vaikai padainavo „Baltos burės

Nors gripo epidemija siautė, bet žmonių 
buvo nemaža: apie 70 suaug. ir 30 vaikų. 
Užbaigai A. Šukys padėkojo svečiams ir 
prisidėjusiems prie šios šventės. Ypač di
delė padėka tenka kun. H. Šulcui. M. Le- 
manienei, A. Šukiui. K. šimanauskui ir ki
tiems. Vaikučiams, kurie dėl ligos negalė
jo dalyvauti, ir kun. K. Senkui linkime ge
ros sveikatos.

E. Lucienė

ŠKOTIJOS PADANGĖJE
Vasario 16 dienos minėjimas rengiamas 

Bellshill Lietuvių Instituto salėje vasario 
21 d„ 6 vai. vakaro.

Bellshill Lietuvių Instituto metinis susi
rinkimas bus vasario 1 d„ 4.30 vai. p. p.

Bellshill L. K. M. D. metinis susirinki
mas bus vasario 1 d., 3 vai p. p.

SPEKTAKLIS SU VIENA AKTORE
Vilniuje, akad. dramos teatre, metams 

baigiantis pastatytas neįprastas ir, grei
čiausia, labai mažai visuomenės dėmesį 
kreipiąs spektaklis. Tai „Renkuosi drąsą“ 
tik su viena aktore — Monika Mironaite. 
Ji apie dvi valandas scenoje skaito Lenki
jos ir Vokietijos komunistės Rozos Liuk- 
semburg laiškus.

Spektaklį pastatė Lurje. dekoracijos — 
Percovo. Laiškus į lietuvių kalbą išvertė 
A. Liobytė. (E)

ETERIO KARAS
Paskutiniu laiku padaugėjo radijo pro

pagandinės transliacijos Rytuose. Vien tik 
Sovietų Sąjunga transliuoja 82 kalbomis 
savo radijo propagandinę programą ir yra 
pirmaujančioje vietoje pasaulyje. 13 pro
centų savo transliacijų ji skiria Azijai. Ki
nija savo propagandinę radijo programą 
transliuoja 37 kalbomis. Ypač sustiprintos 
transliacijos rusų kalba. Šiuo laiku bran
giausias kinų vasalas Europoje yra Alba
nija. kuri. Pekino padedama, yra pasida
riusi įspūdinga radijo propagandos sklei
dėja. Ji transliuoja 17 kalbų. Lenkija ir 
Rumunija transliuoja po 13 kalbų. „Radijo 
Berlin" transliuoja 12 kalbų, bet. pagal 
DDR duomenis, jie turi 100 trumpųjų ir vi
dutinių bangų radijo stočių 70 pasaulio 
valstybių, per kurias varoma propaganda 
dėl pripažinimo ir tuo pačiu Fed. Vokieti
jos menkinimo.

Tuo tarpu Vakarai su savo radijo trans
liacijomis atrodo taip: JAV transliuoja 37 
kalbomis. Anglija 36 ir Fed. Vokietija 33 
kalbomis, šių pastarųjų valstybių pagrin
dinis uždavinys kuo tiksliausiai ir teisin
giausiai informuoti pasaulį apie dienos 
įvykius ir gyvenimą, kas sukėlė nemaža 
baimės komunistinių kraštų „galiūnams“.

J. Pyragas

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

Gerai pradėsime 1970 metus įsigydami' 
naujai išėjusią Pulgio Andriušio knygą —į 
RINKTINIAI RAŠTAI.

šiuos raštus skaitydami, vaizdžiai maty- i 
sime savo gimtą ii kraštą, savo draugus ir 
priešus ir . save.

Dailus ir vertingas Liet. Enciklopedijos i 
leidinys. 262 psl„ kietais viršeliais. Knygos ■ 
kaina. įskaitant persiuntimą — 43/6.

Užsakoma: Dainora. 11, Priory Rd., Kcw.

plazda“, kiškučiai pašoko „Pašto kiškiai“, 
pritariant dainai ir akordionui. Eilėraš
čius sakė: A. Nern. Vili Bolcas. R. Metzen- 
tin ir kiti. Kalėdų senis juos pagyrė ir ap
dalino visus saldumynais, o kurie dalyva
vo lietuvių mokyklėlėje ar programoje, 
tiems dar pridėjo po maišelį dovanų.

Išvykus Kalėdų seniui. S. Baublienė vai
kučius stiprino dešrelėmis, o A. Plėnys su
augusius linksmino plokštelių muzika. Vei-

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON. W.3. 
Tcl. ACO 4374

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

Manchester
Surrey. Tel. 940-6377. \ kė A. Šukio vadovaujamas bufetas.
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