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LIETUVIAI , KUNIGŲ PAREIŠKIMAS JAV 
SPAUDOJE PASAULIS APLINK MUS

Vasario 16-sios išvakarėse Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas kreipiasi 
į visus lietuvius pavergtoje tėvynėje, Sibi
ro tremtyje ir išeivijoje. Iš tėvynės ištrem
tuosius giliai užjaučiame ir nepalūžusioms 
išlikti linkime. Tėvynėj okupanto priespau
dą nešančius prašome ištverti ir savo dar
bus bei žygius grįsti nepalaužiamu Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo tikėjimu. 
Išeivijoj išblaškytuosius raginame visada 
prisiminti, kad pavergta tėvynė iš mūsų 
laukia ištikimybės ir aukos jos laisvės su
grąžinimui paspartinti. Kviečiame sutelkti 
visas mūsų pastangas Vyriausiojo Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vadovybėje, derinti 
kiekvieną asmeninį ar organizacinį įnašą į 
Lietuvos laisvės kovą ir dosniai remti jo 
vykdomus laisvinimo darbus. Vasario 1G 
proga jūsų gausi auka įgalins tuos darbus 
plėsti, tobulinti ir naujas mūsų intelektua
lines jėgas jiĮ vykdymui sutelkti.

Lietuvių tautos apsisprendimas atstaty
ti Lietuvos valstybės nepriklausomybę bu
vo paskelbtas Lietuvos Tarybos Vasario 
16 aktu, užtikrintas savanorių bei karių 
gyvybių auka ir pagaliau atbaigtas Steigia
mojo Seimo demokratišku išrinkimu. To 
Seimo darbai įrodė lietuvių tautos politinį 
sąmoningumą ir valstybinių tradicijų iš
laikymą.

Šiemet, minėdami 50 metų nuo šio isto
rinės reikšmės įvykio, kviečiame šią su
kaktį prasmingai paminėti ir Lietuvos iš
laisvinimo pastangų sustiprinimui panau
doti.

Besikeičiančios tarptautinės raidos aki

SEPTYNIOS dienos
Dr. Husakas ramina

Čekoslovakijos komunistų vadas dr. Hu
sakas naujausioje kalboje pareiškė, kad 
partija niekada neleisianti kelti bylų savo 
politiniams priešams ar grįžti į Stalino lai
kų policini terorą. Politinė kova prieš re- 
formininkų likučius turinti būti vien poli
tinė.

Tokių minčių kalbą jis pasakė po 3 die
nas vykusio partijos centro komiteto po
sėdžio. kuriame buvo paskirtas Maskvos 
šalininkas Štrougalas ministeriu pirminin
ku ir iš komiteto išstumti dar 3 jo šalinin
kai. Partijos bilietams patikrinti (partijai 
išvalyti) paskirti du iš tų komunistų vadų, 
kurie Dubčeko laikais šaukėsi Maskvos pa
galbos.

Maskva varžys girtavimą
Kovodama su nusikaltimais, pairusia 

darbo drausme ir darbo praleidinėjimu, 
Sov. Sąjungos vyriausybė įveda administ
racines baudžiamąsias priemones kovai su 
girtavimu pirmiausia Maskvoje. Stiprieji 
gėrimai uždraudžiami pardavinėti tose par
duotuvėse. kurios yra arti fabrikų ir įstai
gų. Suvaržomas taip pat spiritiniams gė
rimams ir vynams pardavinėti laikas.
Laikų pasikeitimo ženklas

Teoretikai jau kuris laikas skelbia, kad 
teatrai ir operos palaipsniui sunyks.

Dabar tos rūšies pranašai nurodo, kad 
artimiausiu laiku turės susilikviduoti bent 
25 brangiai kainuojantieji išlaikyti JAV 
simfoniniai orkestrai.

Tik dalis
Apimta nedarbo, Gana įsakė skubiai iš

sikraustyti svetimšaliams, kurių tas kraš
tas turi apie pusantro milijono (penktada
lis visų gyventojų).

Apie 200.000 išskubėjo namo. Kiti nori 
gauti leidimus pasilikti. Kaimyniniai Afri
kos kraštai reiškia didžiulį nepasitenkini
mą dėl to, kad jų kilmės žmonės išvaromi.

Dubčeko reikalas dar nebaigtas
Buvęs Čekoslovakijos komunistų vadas 

Dubčekas išsiųstas į Turkiją ambasadoriu
mi, bet iš kitų aukštų krašto komunistų 
prasitarimų daroma išvada, kad jo byla 
dar nebaigta. Tuose prasitarimuose tvirti
nama, kad jis netekęs partijos pasitikėji
mo, dėl to galvojama, kad gali būti išmes
tas iš partijos.

Dubčeko bėda, kad jis griežtai atsisako 
prisipažinti kaltas ir apgailėti tariamąsias 
klaidas. Net ir dabar, šalinamas iš partijos 
centro komiteto, jis išsireikalavo, kad nu
tarime būtų įrašyta, jog pasitraukia par
tijos centro komiteto prezidiumo pasiūly
mu.

MIRĖ S. NARUŠIS
Mirė Simas Narušis, Australijos Lietu

vių Bendruomenės pirmininkas.
Jis mirė gruodžio 23 d. Sydnėju.į, sulau

kęs 71 metų amžiaus. Paskutinius penke
rius metus dirbo iš visų jėgų lietuviškuose 
baruose.

vaizdoje Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas darys visa, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo reikalas būtų pa
veikiai ginamas visur, kur Lietuvos ar lie
tuvių tautos interesai gali būti paliesti 
tarptautinėse derybose ar galimuose san
dėriuose.

LIETUVIAI! Tėvynei laisvės su
grąžinimas tebūna visų mūsų tikslas ir bū
ties prasmė, o mūsų žingsnius telydi tarpu
savį darna, aukos dvasia ir nepalaužiamas 
ryžtas.

Tegu! meilė Lietuvos dega mūsų širdyse.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

PASIPRIEŠINIMAS STIPRĖJA

Lietuvoje pastebimas tautinių nuotaikų 
stiprėjimas, priešinimasis rusams — apie 
tai paskelbė Bostono dienraščio „The Chri
stian Science Monitor“ korespondentė 
Charlotte Saikovski (sausio 26 d. laidoje). 
Ji pabrėžia: „Lietuvoje vykstąs pasiprieši
nimas okupantui, ypač krašto rusinimui 
ryškiai pastebimas ypač intelektualų tar
pe. Jie, kaip ir visi lietuviai, atkakliai prie
šinasi rusų kalbos brovimuisi“.

Laikraštyje dar primintas „Tiesos“ re
daktoriaus G. Zimano straipsnis Maskvos 
„Pravdoje“, kur jis buvo nusiskundęs na
cionalinių nuotaikų išbujojimu Lietuvoje.

(Elta)

Iždui papildyti
. Kadangi Kubai reikalinga daug pinigų 

krašto ūkiui tvarkyti, tai jos vyriausybė 
jau seniai praktikuoja nusistatymą už pi
nigą leisti išvažiuoti kuo nors politiškai 
nusižengusiems. Už tokį paleidžiamąjį ima
ma tarp 8000 ir 21000 svarų.

Dabar esąs svarstomas klausimas atpi
ginti išpirkų kainą, kad daugiau žmonių 
galėtų pasinaudoti ir daugiau pinigų su
plauktų į iždą.

Tarpusavio pagalbos armija
Varšuvos pakto karinių pajėgų generali

nis štabas paskelbė, kad sudaroma tarpu
savio pagalbos armija.

Kaip j''"oslavai tvirtina, toks nutarimas 
jau buvęs padarytas prieš puolant Čeko
slovakiją, o dabar tik skelbiama viešumai.

Nutarimas ypač baido Jugoslaviją, kurios 
vadai įsitikinę, kad tokia armija sudaroma 
kaip tik tvarkyti Brežnevo doktrinos neno
rintiems pripažinti komunistiniams kraš
tams.

Tarsis dėl Berlyno
Po Prancūzijos prez. Pompidou ir V. Vo

kietijos kanclerio Brandto pasitarimų pa
skelbta, kad Rusija esanti linkusi pradėti 
tartis su vakariečiais dėl Berlyno ateities.

Tik rusai dar turį paskirti pasitarimų 
vietą ir laiką.

Ruoš Libijai lakūnus
Prancūzija steigs Alžyre mokyklą, ku

rioje ruoš Libijos lakūnus naudotis pran
cūziškais Mirage lėktuvais. Mirage lėktu
vų Libijai Prancūzija sutiko parduoti 100.

Toksai sutikimas ruošti lakūnus esąs 
Prancūzijos noras pastoti kelią sovietų ka
riniam tiekimui ir Alžyre. Pats Alžyras 
dabar jau norįs nebebūti priklausomas 
vien nuo sovietų ginklų.

Alžyro aviacija dabar turinti apie 140 
sovietinių MiG kovos lėktuvų ir 30 lengvų
jų bombonešių. Sovietinių technikų krašte 
esą iki 4.000.

Be kita ko. Libijos lakūnai ligi šiol bū
davo apmokomi Graikijoje.

Celibatas — Bažnyčios įstatymas
Popiežius pareiškė, kad kunigų celiba

tas yra pagrindinis katalikų Bažnyčios 
įstatymas, dėl to negalima jo panaikinti ar 
pradėti jį diskutuoti.

Mirė Bertrandas Russellis
97 m. amžiaus sulaukęs, mirė britų filo

sofas lordas Bertrandas Russellis.
Savo praktine veikla jis ne kartą yra 

sukėlęs triukšmo.
Istorijos egzaminas

„Rude pravo“ paskelbė tvarką, pagal ku
rią bus išvalyta Čekoslovakijos komunistų 
partija.

Artimiausiais mėnesiais komunistų par
tijos nariai turės prisistatyti atitinkamoms 
komisijoms su nario bilietu. Jeigu jie pa
tenkinamai atsakys į klausimus iš praeitų 
poros metų istorijos, tai jiems bus grąžinti 
bilietai.

JAV spauda atkreipė dėmesį į Lietuvos 
kunigų pareiškimą (jo tekstas atspausdin
tas JAV ir kitų kraštų lietuvių spaudoje). 
„New York Times“ dienraštis sausio 25 d. 
laidoje nurodė, kad jo tekstas yra pasiekęs 
lietuvių dvasininkus JAV-se. Iš pareiškimo 
seka, kad Lietuvos dvasininkai ir Bažnyčia 
persekiojami. Pažymėta, kad susiduriama 
su kunigų prieauglio sunkumais, nes kai 
kasmet miršta ligi 30 kunigų, veikianti 
dvasinė seminarija, kas metai išleisdama 
vos kelis, negali reikiamai papildyti dvasi
ninkų skaičiaus.

Dienraštis dar nurodė ir į kitus katali
kų Bažnyčios okup. Lietuvoje sunkumus ir 
priminė, kad dėl tų persekiojimų lietuviai 
kunigai skundėsi Sovietų Sąjungos min. 
pirmininkui A. Kosyginui. (E)

SPAUDOJE
APSIMETĖLIZMAS ARBA

DVIGUBI MASTELIAI

Taikydamas daugiau Amerikos žemyno- 
no lietuviams savo keliamąsias mintis, 
„Nepriklausomos Lietuvos“ (Kanadoje) 
redaktorius dr. Henrikas Nagys gruodžio 
17 d. savo laikraščio vedamajame rašo:

Jeigu tavo kaimynas neskaito nei vieno 
lietuviško laikraščio bei lietuviškos kny
gos — jis yra lietuvybės duobkasys. Jei tu 
jų neskaitai — lietuviškos knygos neįdo
mios, o lietuviškuose laikraščiuose senos 
žinios.

Jeigu tavo pažįstamas nedalyvauja jo
kioj lietuviškoj veikloj — jis parduoda tė
vynę ir beviltiškai sustabarėjo. Jeigu tu to 
nedarai — tu neturi laiko niekų darbui ir 
esi baisiai pavargęs po viršvalandžių.

Jei anas ar kitas laiko pinigą apglemžęs, 
tartum galėtų jį nusinešti į kapą, — jis 
yra šykštuolis skrudžas ir nuvarytų utėlę 
į Žagarę už penkis centus. Jei tu toks esi, 
tu tikrai protingai tvarkai savo finansus ir 
žinai dolerio vertę.

Jei kokie Matijošiai nesilanko į lietuviš
kus parengimus — jie nekultūringi kur
miai ir beraščiai barbarai, bet jeigu tu ne
silankai — tu žinai kultūros vertę ir ver
čiau nuvažiuotum į Stratfordo festivalį 
(tik per 20 metų neradai tam laiko).

Jeigu anas tenai lipa ant visų pakopų, 
trokšdamas garbės, tiktai garbės ir nieko 
daugiau, — jis yra komiška figūra, kurios 
nepajėgia nutraukti žemėn už skvernų įsi
kibusi liaudis. Bet jeigu tu lipi per visų 
galvas ant to paties pedestalo, nesiskaity
damas nei su draugais, nei su Dievo įsta
tymais, nei su sąžine,----tu tiktai raškai
vaisius, kurie tau seniai buvo skirti, nes 
durna liaudis gi nesupranta, kad tavo vie
ta ant paminklo.

Jeigu anoji ar anas šmeižia ir juodina 
savo kaimyną, padarydami jį arba ją juo- 
desnius už katilą ar puodą, — tu nuolan
kiai šypsais iš tokio jų veidmainiškumo, 
bet jeigu tu lygini tą patį pilietį su žeme 
ir kapoji kuolus ant jo galvos — tu tikrai 
kukliai bei atsargiai pareiški faktus.

Jeigu koks XY, buvęs anstolis arba šiaip 
jau valdininkas, ima kalbėti apie dalykus, 
kurių neišmano, tu pasiūlai jam užrakinti 
savo kalbinę mašiną. Bet jei tu pats, bu
vęs taip pat šiaip jau valdininkas, imi nu
statyti anos solistės koloratūros trelių ne
švarumą, to dailininko temų bei spalvų ne- 
patriotiškumą, ano futbolininko kreivą šū
vį ir to poezijos ar prozos nebrandumą — 
tu turi tam pilną teisę, nes —pagal tave — 
kiekvienas turi teisę pasakyti savo nuomo
nę apie viską.

Jeigu koks nors eilinis Pilypas vaikų 
nesiunčia lietuviškon mokyklon ir jau že- 
beriuoja tiktai svetima kalba (kad nesuga
dintų savo ir savo vaikų akcento!) — tu 
su siaubu badai jį pirštais ir garaže jau ka
li jam kartuves. Bet jeigu tavo vaikai ne- 
beįkerta nė vieno padoraus sakinio lietu
viškai ir tu su vaikais namuose irgi kalbi 
tik kita kalba — tu tą (aišku!) darai tik 
iš patogumo ir patari dėl to kitiems nesi
jaudinti.

Jeigu anas buvęs stambus nepriklauso
mos Lietuvos šulas užsiinkaravo savo re
zidenciją amžiams ir anas daktaras valgo 
iš ryto dolerių sriubą ir abu laiko, lyg iko
ną, kambario kampe įrėmintą dolerį — tu 
keli rankas dangun ir šauki, kad, žiūrėk, 
jie nebegrįš išlaisvinton tėvynėn. O pats 
vakare grįžęs rašai prašymą vietinei duob
kasių unijai, kad nepamirštų tau ir tavo 
akademikui sūnui rezervuoti vietas prie 
garbės stalo, kai bus švenčiamas pirmas 
balius paminėti paskutinio DP ubago grį
žimą į išlaisvintą tėvynę.

JAV gyventojai

JAV gyventojų skaičius 1969 metų pa
baigoje buvo 204.006.000.

KAS YRA ŽYDAS?
Kasdieniniame gyvenime mes visi, ro

dos, žinome, kas yra žydas. Reikalas šiek 
tiek ir mums susipainioja, kai sudaromos 
mišrios šeimos — kai žydas veda kitatau
tę ar žydė išteka už nežydo. Pagal savo 
papročius mes žydais laikydavome mišrią 
šeimą, kur vyras yra žydas. Bet kai žydė 
ištekėdavo už nežydo, tuomet šeimoje jau 
baigdavosi žydiškumas.

Vokiški naciai kitaip žiūrėdavo. Į getą jie 
varydavo visas mišrias šeimas, kur viena 
pusė yra žydiška (o iš geto kraudavo į 
sunkvežimius...).

Į vokiškąjį, tur būt, panašus požiūris į 
žydus laikosi daugelyje kraštų, ypač kai 
tos tautos žmonės užmina kam nors ant 
nuospaudų. Bet dabar ir pačiai žydų vals
tybei — Izraeliui iškilo klausimas, kas yra 
ir kas gali būti žydas. Ligi šiol klausimas 
vis neiškildavo per daug aštriai. Viešai vi
si stengdavosi prisilaikyti rabinų skelbia
mojo įstatymo — judaizmo. Jeigu kur nors 
tas įstatymas apeinamas ir prasideda ne
susipratimai, tai stengiamasi reikalą už
glostyti, kad neprasidėtų tarpusavio kovos 
ir nesubyrėtų koalicinės vyriausybės. O 
nesusipratimų būna nuolat. Konservaty
viųjų judaistų, griežtųjų tradicinio žydiš
kumo brangintojų ir saugotojų yra mažiau 
negu 'į modernizmą linkusiųjų. Bet tradici- 
ninkai yra budrūs. O pagal juos daugelis 
ir „dėl žmonių akių“, dėl šventos ramybės 
stengiasi prisilaikyti to, kas sudaro žydiš
kumo esmę, kas per šimtmečius buvo iš
laikyta po pasaulį išblaškytos ir dažnai su 
persekiojimu susiduriančios tautos. Norė
damos išsilaikyti, žydų tautinės bendruo
menės įvairiuose kraštuose dažnai juk be 
jokios prievartos pasirinkdavo geto sąly
gas (imkime, pavyzdžiui, Kauno senamies
tį).

Dėl to šiandien ir Izraelyje užsieniečiai 
stebisi, bet kartu stengiasi suprasti, kai 
šeštadienį turtingame miesto rajone vaikai 
apmėto akmenimis ten automobiliu užkly
dusį žmogų, šeštadienį negalima važinėti, 
šventė! Prieš keletą metų iškilo didžiausias 
triukšmas, kai paaiškėjo, kad kibucuose 
mėsai auginamos kiaulės. Tuose Izraelio 
kolchozuose žmonės, matyti, nebejaučia 
pagarbos tradiciniaim rabinų įstatymui, o 
kiaulę, sako, lengva užauginti visokiomis 
atliekomis.

Rabiniškoji teisė turi aiškų atsakymą ir 
dėl to, kas yra žydas, ir toji teisė sudaro 
valstybės pagrindą. Aišku, Izraely gyvena 
nemaža nežydų ar žydiškų mišrių šeimų. 
Jie ten visi išsitenka. Tie nežydai, kurie iš
pažįsta judaizmą, pripažįstami žydais. Tas 
pats dėsnis taikomas ir mišrioms šeimoms, 
bet jis susipainioja, kai žydo žmona yra 
nežydė ir nėra priėmusi judaizmo, kaip sa
vo religijos. Pagal rabiniškąją teisę judaiz
mo linija eina iš moteriškosios pusės. Jei
gu motina yra žydė, tai vaikai bus laikomi 
žydais, jei tėvas ir kitatautis būtų. Jeigu 
motina nežydė, tai ir vaikai nežydai.

Jūrų laivyno karininko Binjamino šalito 
žmona yra skotė ir neprisilaiko jokios re
ligijos. Eet Šalitas užsispyrė reikalauti, kad 
jų vaikai būtų užrašyti žydais. Ėjo jis per 
teismus, bet iki šiol nieko nelaimėjo. Dabar 
byla pasiekė aukščiausiąjį Izraelio teismą. 
Vyriausybė nerimaudama laukė to teismo 
sprendimo. Jeigu teismas nuspręstų, kad 
reikia patenkinti Šalito reikalavimą, tai 
prasidės politinės audros, rabiniškosios 
teisės šalininkai išeis iš vyriausybės, su
grius koalicija.

Susirinko aukščiausias teismas, ir 5 jo 
nariai pasisakė už Šalito reikalavimą, o 4 
— prieš. Sprendimą teks vykdyti, bet min. 
pirm. Meir jau kalba apie įstatymą, kuris 
remtųsi rabiniškąja teise. Bet ir tasai teis
mo sprendimas ir busimasis įstatymas ne
praeis be audrų. Daugelis Izraelio žydų yra 
suvažiavę iš įvairių kraštų. Tarp jų nema
ža yra tokių, kurių šeimos — mišrios. Teis
mas dabar pasisakė už juos. Jei būtų iš
leistas įstatymas, kuris įteisintų rabinišką- 
jį dėsnį, mišriose šeimose kiltų nepasiten
kinimas. Kol niekas neieškojo teisybės, tai 
maždaug buvo ramu. O toks įstatymas su
judintų ir Amerikos žydus. Jie juk duoda 
milijonus Izraeliui. Jie taip pat daugiausia 
yra mišrių šeimų žmonės. Argi jie būtų 
patenkinti, kad jie, laikydami save žydais 
ir dėl to remdami žydišką Izraelį, štai ne
pripažįstami žydais? Arba kaip pats Izra
elis turėtų jaustis, kad jis paėmė didžiules 
reparacijų sumas iš Vokietijos kaip tik už 
tuos nuo nacių nukentėjusius žydus, kurių 
daugumas seniai buvo sumaišę savo žydiš
kumą su vokiškumu?

ŽYDŲ DEMONSTRACIJA NEW YORKE
JAV, New Yorke, prie Sov. Sąjungos am

basados rūmų susirinko grupė žydų ir rei
kalavo išleisti jų tautiečius iš Sovietų Są
jungos šaukdami: „Leiskite išvykti“.

Rusų pareigūnai išsigando ir ėmė skųs
tis policijai, kad pašalintų demonstrantus.

IIESSO KLAUSIMAS
Rudolfas Hessas dabar pasidarė lyg koks 

politinis pagaikštis tarp vakariečių sąjungi 
ninku ir Sov. Sąjungos. Britai, kurių zono
je Berlyne jis yra, mielai jį paleistų, o 
prancūzai ir amerikiečiai jiems pritaria. 
Ką. sako, senas suvaikėjęs senis ir dar 
psichiškai nesveikas! Velniams jį laikyti! 
Jeigu ir buvo kuo kaltas, tai seniai atken
tėjo. O kažin kiek čia jis iš viso tebuvo 
kaltas, dėl to ir žmoniškumas reikalautų 
leisti jam bent laisvam numirti.

Sovietai sako: niet. Dėl to jeigu jis būtų 
paleistas be sovietų sutikimo, tai niekas 
nėra tikras, kad nebūtų imtasi priemonių 
bent prieš Vakarų Berlyną. Bet ar Hessas 
buvo kuo nors kaltas?

Hessas pats pirmasis po pirmojo pasau
linio karo pradėjo skelbti ariškojo grynu
mo teorijas su vokiečių teise dominuoti 
žydams ir kitiems pusžmogiams. Rosenber- 
gas tęsė jo teorijas. Jis padėjo Hitleriui pa
ruošti „Mein Kampf“.

Kai 1923 m. buvo suorganizuotas vadina
masis Miuncheno pučas, vienas vadovau
jančių asmenų buvo kaip tik Hessas. Jis, 
be kita ko, tada su savo bendraminčiais pa
grobė Bavarijos vidaus reikalų ministerį ir 
grasino jį nužudyti, jei nepereis į nacių 
pusę (tas žmogus tuoj buvo išgabentas į 
koncentracijos stovyklą, kai tik naciai pa
ėmė valdžią). Kai naciai vykdė vadinamą
sias Roehmo žudynes 1934 m., pats Hessas 
sudarė 19 nužudytinų asmenų sąrašą (nu
žudyta tūkstančiai). Po žudynių jis buvo 
tasai parinktasis, kuris paskelbė, kad du 
žmonės „per klaidą“ buvo nužudyti.

Kaip Hitlerio pavaduotojas, jis negalėjo 
nežinoti apie koncentracijos stovyklas. Su 
jo palaiminimu nužudytas Austrijos kanc
leris Dollfussas. Su jo palaiminimu buvo 
ruošiami žiaurūs žydų pogromai ir jų nai
kinimas Lenkijoje.

Į Britaniją jis bus atskridęs 1941 m. ge
gužės 10 d. ieškoti bendro fronto prieš ko
munizmą. Paskutiniaisiais savo laisvės me
tais buvo pasidaręs mistikas ir pradėjęs ti
kėti į astrologiją.

S. Baltaragis

KALTINAMI RUSAI
Lietuviai Vilniuje skundžiasi rusų sau

valiavimu — tai matyti iš „Komj. Tiesoje“ 
(Nr. 5, sausio 8 d.) paskelbto stud. S. Ja- 
nušo laiško.

Studentas laiške redakcijai skundėsi: 
jam vykstant autobusu, kažkokia moteris, 
vėliau ir kita tikrino jo bilietą, abi teigė, 
kad jis senas, įskundė milicijai. Pasirodo, 
autobusų įstaiga teisino abi kontrolieres ir 
iš studento reikalavo sumokėti baudą.

Įdomu, kad laikraštis, reikalą ištyrinė
jęs, padarė išvadą: studentas be reikalo 
buvo trukdomas, skundžiamas, o autobu
sų įstaiga visiškai neteisingai teisino abi 
kontrolieres, tikrinusias bei skundusias 
keleivį.

Pasirodo, kad tos kontrolierės — rusės 
Z. Przewalskaja ir M. Petrovič. Jos ne tik 
nesugebėjo įrodyti keleivio bilieto netikru
mo, bet ir elgėsi neteisėtai, nes, užuot pri
jungusios prie bylos, jos tariamai seną bi
lietą įmetė į sąšlavų dėžę.

Laikraštis savo komentarams ir Janušo 
laiškui panaudojo antraštę: „Kas svarbiau: 
tiesa ar munduro garbė?“ Lietuvos gyven
tojai, kuriems tokie įvykiai ne naujiena, 
žinoma, atkreips dėmesį ir į Vilniaus au
tobusuose siautėjančių pareigūnų pavar
des bei jų tautybę. (Elta)

BALTŲ FILOLOGIJA MUENSTERIO 
UNIVERSITETE

C. Nekvedavičius iš Herfordo praneša, 
kad nuo 1967/68 žiemos semestro Muens- 
terio universiteto filosofijos fakultete į 
egzaminuojamus dalykus nauja pagrindi
ne šaka įtraukta baltų filologija.

Muensterio universiteto slavistikos-bal- 
tistikos seminare dabar galima 10 semest
rų studijuoti lietuvių, latvių ir senųjų prū
sų kalbas. Universitete yra gerai įrengta tos 
srities biblioteka.
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Tėvynės sargas
Lietuviškieji storieji žurnalai užsieniuo

se leidžiami išimtinai srovių. Ne visos tos 
srovės turi žurnalus (pavyzdžiui, neturi so
cialdemokratai, neturi Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdis, ir gaila, kad neturi: jei turėtų, tai 
paskelbtų medžiagos, kuri pačią srovę iš
ryškintų su visais jos darbais ir leistų jai 
nušviesti daugelį dalykų, vertų viešumos, 
bet kitų srovių paliekamų nejudintų) ir 
pasitenkina vien laikraščiais, kurie juk ir 
kelia daugiau tik bėgamuosius klausimus, 
turėdami visiškai kitus uždavinius.

Savo žurnalą turi krikščionys demokra
tai. Tai Tėvynės Sargas, stambus žurnalas, 
nelabai periodiškai išleidžiamas, bet kaip 
tik didžia dalimi pateisinąs teigimą, kad 
šitokiu būdu srovė plačiai ir iš esmės gali 
prisistatyti su savo darbais. Pavyzdžiui, po 
ranka turime to žurnalo 216 puslapių da
bar išėjusį 1969 m. Nr. 1(30). Jame iš
spausdinta keletas straipsnių pasaulėžiū
riniais klausimais, rūpimais krikščioniui. 
Tokie straipsniai yra kun. V. Bagdanavi- 
čiaus „Tikėjimas ir politika“, kuriame pa
teikiamos pažiūros ryškesnių politinės teo
rijos mąstytojų, katalikų ir protestantų, 
teologų ir filosofų, pasisakiusių ta tema po 
II Vatikano susirinkimo. Kun. V. Zaka
rauskas straipsnyje „Enciklika Populorum 
Progressio“ nagrinėja popiežiaus Pauliaus 
VI to vardo encikliką, kurioje pajudinami 
socialiniai klausimai. Straipsnyje „Sovie
tinis ateizmas Lietuvoje“ P. Rimtautas, su
rinkęs galybę medžiagos, detaliai nurodi
nėja, kaip mūsų krašte vykdomas ateizmo 
„įsisavinimas“. Pirmoji tos studijos pusė 
buvo išspausdinta ankstesniame žurnalo 
numeryje, bet ir šįkart dar išspausdinta 27 
puslapiai.

Į bendrybinius dalykus reikia įskaityti 
sekančius du straipsnius. Tai dr. P. Mačiu
lio straipsnis „Hitlerio suokalbį su Stalinu 
prisimenant“. Dr. P. Mačiulis yra buvęs 
Lietuvos delegacijoje, kuri važiavo kalbė
tis dėl Lietuvai atsiųstojo kaltinimo, kad 
suiminėjami sovietiniai kariai. Taigi, dr. 
P. Mačiuliui tema yra buvusi artima, ir 
straipsnis nėra vien nuošalaus stebėtojo 
parašyta apžvalga.

Visiems sukaktinis straipsnis yra dr. V. 
Sruogienės apie Liublino uniją. Straipsnio 
autorė — istorikė, ir jau vien tai rodytų, 
ko sulauks skaitytojas. Straipsnis vaizdin
gas, gyvai parašytas ir su tam tikromis ko
rektūromis požiūryje į praeitį.

O jau su Pr. Pauliukonio straipsniu 
„Prel. Mykolas Krupavičius ir žemės re
forma“, be abejo, grįžtama į tą sritį, kuri 
yra krikščionims demokratams sava ir ar
tima. Žemės reformą Lietuvoje nutarė ir 

pravedė juk krikščionys demokratai. P. 
Pauliukonio didelis straipsnis ir nupasako
ja tos reformos visą istoriją su smulkme
nomis. Reformos autorius ir vyriausias 
vykdytojas — prel. M. Krupavičius, anuo
met žemės ūkio ministeris.

Ankstyvesniuose žurnalo numeriuose pa
sigesdavome kultūros srities straipsnių. 
Šiame numeryje St. Santvaras plačiai pri
stato poetą kan. M. Vaitkų jo 85 m. am
žiaus proga, o Pr. Naujokaitis parašęs pla
čią kolektyvinės knygos „Lietuvių litera
tūra svetur“ kritiką. Abu straipsniai pla
čiai užsimoti, jiems žurnale labai tinkama 
vieta — yra kur įsibėgėti, nepalyginsi su 
laikraščio ribotais puslapiais.

V. Viliamas supažindina skaitytojus su 
naujuoju lietuvių vyskupu A. L. Deksniu, 
prof. J. Eretas pristato politišką K. Pakštą 
Amerikoje, prel. J. Balkūnas — dr. A. Tri
maką, V. Viliamas — A. Bendorių, L. Ši
mutis — A. Stulginskį.

Tarp tų žymiesiems skirtųjų puslapių,

LEIDINIO
Vak. Vokietijoje jau 20 metų eina mėne

sinis laikraštis „Heimatstimme“, kurį lei
džia Lietuvos vokiečių organizacijos ir ei
lę metų įdomiai ir kultūringai redaguoja 
Woldemar Gunther, buvęs kaunietis.

Skirtingai nuo daugelio kitų pabėgėlių 
ir persikėlusiųjų organizacijų, buvusiųjų 
Lietuvos vokiečių organizacija Vakarų Vo
kietijoje nėra politinė. Ji nekelia jokių po
litinių reikalavimų, nereikalauja buvusių
jų savo žemių, kaip tai, pvz., daro buvu
sieji Sudėt vokiečiai arba ir vokiškieji 
klaipėdiečiai. Šitas nepolitiškumas, žino
ma, atsispindi ir Heimatstimmės puslapiuo
se. Suprantama, kad jie redaguojami vo
kiškai, atseit, vokiečių ir vokiečiams, ta
čiau apie savo gimtinę, apie buvusį savo 
gyvenamąjį kraštą ir apie savo kaimynus 
lietuvius paprastai atsiliepiama šiltai ir 
kaimyniškai.

Kiekvieno Heimatstimmės numerio su
dėtinė dalis yra ir kultūrinis priedas, pa
vadintas Die Raute, vadinasi, Rūta, o rū
tos emblemą buvusieji Lietuvos vokiečiai 
aplamai yra pasirinkę savo bendruomeni
niu ženklu. Kultūriniame priede metų bė
gyje buvo atspausdinta daug įdomios me
džiagos iš Lietuvos vokiečių istorijos, švie
timo, kultūros gyvenimo, be to, ir vertimų 

sakyčiau, ypatinga vieta priklausytų mi
nėjimas prof. Vlado Jurgučio.

Po karo, jau vėlesniais metais, prel. M. 
Krupavičius susirašinėjo su Lietuvoje gy
venusiu ir skurdžiai senatvės dienas leidu
siu buvusiu savo draugu ir bendraminčiu 
prof. V. Jurgučiu, kuris, be kita ko, buvo 
praėjęs vokiškus konclagerius, o namie re
žimui irgi nereikalingas ir nepriimtinas. 
Kai profesorius dabar jau miręs, tai pre
latas jau antrame „Tėvynės Sargo“ nume
ryje skelbia po pluoštą velionies laiškų. 
Laiškai įdomūs ne tik tuo, kad duoda šiek 
tiek medžiagos pažinti jų autoriaus gyve
nimo sąlygas senatvėje. Jie, tur būt, la
biausiai įdomūs tuo, kad palieka istorijai 
nemaža praeities nuotrupų. V. Jurgutis bu
vo tikra enciklopedija, jis daug žinojo ir 
daug ką pažinojo didelių žmonių, bet savo 
patyrimo niekad neužrašinėjo (nebent 
kaip anekdotus kai kuriuos linksmesnius 
atsitikimus studentams papasakodavo pa
skaitoms pasaldinti ar pažįstamiems po
kalbių metu), šįkart laiškuose vis dėlto 
kai ką atskleidė.

K. Abr.

ATEITIS
į vokiečių kalbą iš lietuvių literatūros kla
sikų. Nemaža šitos kultūrinės medžiagos 
yra įdomi ir gan net svarbi Lietuvos kul
tūros istorijai aplamai.

Be kita ko, Heimatstimmės naujų leidi
nių skiltyje visuomet skaitytojams prista
tomi ir Nidos leidiniai: knygos ir kalendo
riai.

Paskutiniame praeitų metų Heimatstim
mės numeryje nurodoma, kad leidinio 
skaitytojų skaičius kiekvienais metais ma
žėja kartu su retėjančia vyresniąja karta. 
Jaunesnieji, matyt, jau baigia asimiliuotis 
pačios Vokietijos visuomenėje, ir jų savi
tas leidinys nebedomina. Tad Heimatstim
mės redakcija ir nurodo, kad skaitytojų 
skaičiui mažėjant, kyla abejonių, ar leidi
nys ateityje begalės būti leidžiamas.

Leidybos istorijoje retu atvirumu ir są
žiningumu, leidinio redakcija skaitytojus 
ir įspėja apie iškilusius sunkumus Heimat- 
stimmę ateityje leisti ir prašo prenumera
tą atnaujinti dar tiktai pusei metų, nes to
limesnė leidinio ateitis nėra užtikrinta. 
Pusmetinė prenumerata Vokietijoje tekai
nuojanti 5,10 markių, o užsieniuose 2 do
lerius. Adresas: Heimatstimme, 332 Zalz- 
gitter-Lebenstedt, Am Saldergraben 12, W. 
Germany.
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TAUTŲ ŠVIESA 
(Kristaus aukojimas šventovėje.

Grabnyčios)
„Dabar atleidi, Viešpatie, savo tarną, kaip 

buvai pažadėjęs, ramybėje. Šviesą visiems 
žmonėms apšviesti ir išrinktosios tautos 
garbę“ (Giesmės žodžiai — Lk. 2,29-32).

Praėjus 40 dienų po V. Jėzaus gimimo, 
jis buvo nuneštas švč. Motino'’ į Jeruzalės 
šventovę, kad statytų jį Viešpaties akivaiz
doje. Įsikūnijusis Dievo Sūnus atvyko į sa
vo dangaus Tėvo šventovę pasiaukoti skir
tam žmonių atpirkimo darbui. Bažnyčia 
reiškia šia proga didelį džiaugsmą. Kristus 
yra visų tautų šviesa. Visus žmones sutai
kė su Dievu. Visi galime pasiekti mums 
skirtą amžiną garbę ir nesibaigiančią lai
mę. Rytų Bažnyčioje ši šventė buvo vadi
nama: šviesos šventė, Žvakių šventė. Se
niau vadinome Grabnyčiomis, o dabar — 
Marijos Įvedybų šventė. Ji visada būna va
sario 2 d.

Jeruzalės kunigas Hesychius, rašytojas, 
vadina ją „Švenčių šventė, Subatų subata. 
Ji apima visą Dievo Sūnaus įskūnijimo 
paslaptį. Vaikelis Kristus yra išaukština
mas, Kristus — Dievas skelbiamas. Mūsų 
prigimties kūrėjas ilsis Motinos rankose 
kaip soste“.

Kristui ir jo švč. Motinai vieša pagarba 
iš Jeruzalės sklido Rytų Bažnyčioje. Susi
tinka joje Senasis ir Naujasis Įstatymai. 
Teisus ir dievobaimingas Simeonas buvo 
gavęs šv. Dvasios pažadą, jog nemirsiąs, 
kol pirma nebūsiąs matęs Kristaus. Dva
sios paskatintas, atėjo Jeruzalės švento- 
vėn tuo pat laiku, kai švč. Motina atnešė 
Sūnelį Jėzų statyti Dievo akivaizdoje. Si
meonas paėmė Jėzulį į savo rankas ir be
sidžiaugdamas tarė: „Dabar, Viešpatie, at
leidi savo tarną, kaip esi kalbėjęs, ramy
bėje, nes mano akys matė tavo išganymą, 
kurį prirengei visų tautų akivaizdoje, švie
są pagonims apšviesti ir tavo tautos Izra
elio garbę“ (Luko 2,29-31).
Žvakių šventinimas

Vaškinė žvakė pavaizduoja Kristų. Už
degta žvakė pavaizduoja mūsų tikėjimą 
Kristui. Jos iškilmingai šventinamos kuni
go. Apeigos gali būti labai paprastos, kai 
bažnyčioje dalyvauja labai mažai žmonių, 
ir būna sudėtingos apeigos. Kiekvienoj 
tautoje žvakių šventinimas yra kiek skir

tingas nuo kitų. Pats iškilmingiausias bū
na šitoks: išsirikiavus procesija atvyksta 
į žvakių šventinimo vietą — į koplyčią, į 
bažnyčios salę ar į didelę zokristiją. Ne
uždegtos žvakės išdalijamos ten esantiems. 
Žvakės šventinamos. Kunigas jas pašlaks
to šventu vandeniu ir pasmilko. Tuomet 
jos uždegamos, chorui giedant. Vyksta pro
cesija bažnyčion, giedant garbės giesmes 
Kristui. Pabaigoje kunigas sukalba pasku
tinę maldą ir pradeda laikyti Mišias.

Uždegtos žvakės laikomos Evangelijos 
metu, paskui per visą Aukos Liturgiją, iki 
Komunijos.

Senovės Romoje katalikai eidavo Atgai
los Procesijoje per miestą. Popiežius ir 
kunigai apsivilkę juodais rūbais, basi, o 
paskui juos — visa tikinčiųjų bendruome- 
nė. Tas paprotys greitai išnyko. Dabar 
naudojami balti liturginiai rūbai ir neda
roma atgailos vaikštynių.

Pabaigoj kunigas prašo Dievą suteikti 
visiems dalyvaujantiems apeigose dvasinės 
šviesos malonę.

K. A. M.

LIETUVIAI ARGENTINOJE
Atrodo, kad Argentinos lietuviai turi pa

linkimo prisiminti savo darbus ir kitiems 
jų ataskaitą duoti.

Prieš keletą metų jie buvo išleidę kny
gą, kurioje aprašyti jų darbai. O dabar vėl 
išėjo didelio žurnalinio formato 216 pusla
pių knyga „Lietuviai Argentinoje“ (kaina 
— trys amerikoniški doleriai).

Ši naujoji knyga, tiesa, turi du uždavi
nius: paminėti tuo būdu Lietuvos nepri
klausomybės 50 metų sukaktį ir prisistaty
ti su savo darbais.

Dėl to šio gausiai iliustruoto leidinio pir
moji dalis skirta Argentinos apžvalgai ir 
Lietuvos ir pasaulio lietuviams. Lietuviš
kos temos: didieji kunigaikščiai (Mindau
gas, Gediminas, Vytautas), atgimimo vei
kėjai (Basanavičius, Kudirka, Maironis), 
prezidentai, VLIKas, PLB.

Antrojoje dalyje platokai rašoma apie P. 
Amerikos lietuvių kongresus ir apie Ar
gentinos lietuvių organizacijas ir veiklą.

BALTŲ KALBOS DVIEJUOSE 
UNIVERSITETUOSE

Berno kantono vyriausybė paskyrė dr. 
phil. Jan Peter Locherį Berno universiteto 
privatdocentu baltų kalboms ir literatū
rai.

Dr. Locheris jau kelis metus skaito pa
skaitas apie baltų kalbas ir literatūrą Neu- 
chatel universitete, kur savo laiku dėstė 
prof. dr. Max Niedermannas. Ateityje jau
nasis šveicarų mokslininkas laikys paskai
tas iš tų pačių mokslo sričių abiejuose 
šveicarų universitetuose.

LEVINO MALŪNAS
.......................... JOHANESAS BOBROVSKIS ........................

Johanesas Bobrovskis — po karo pradė
jęs rašyti vokiečių rašytojas (miręs 1965 
m. Berlyne), suspėjęs duoti du eilėraščių 
rinkinius, du romanus ir apsakymų rinki
nį. Romanas „Lietuviški fortepijonai“ yra 
lietuviška tema (J. Bobrovskis yra gimęs 
Tilžėje). Lietuviškų motyvų nemaža yra ir 
jo eilėraščiuose.

Čia spausdinamės porą ištraukų iš jo 
romano „Levino malūnas“, kuriame vaiz
duojami vokiečių santykiai su Vakarų Prū
sijos tautinėmis mažumomis. Spausdina- 
mės iš Lietuvoje išleisto vertinio.

• » *

(2)
Dabar mes jau šiek tiek pažįstam apy

linkę: kampą tarp Torunės, Brizeno ir 
Štrasburgo, kur Dreventis, nešdamas savo 
vandenis iš žiemryčių, iš Lebau apskri
ties, į pietus nuo Torunės, truputėlį už 
Leibičo, įteka į Vislą, maždaug nuo Cie- 
lentos, kuri stovi priešais Štrasburgą, pali
kusi Rusiškosios arba Kongresinės Lenki
jos sieną, tai Kulmas, senas ir pamaldus 
kraštas, kur visi, kas tik šio to turi, pinigų 
ar garbės, yra vokiečiai ir didžiuojasi savo 
garbinga kilme, kuri vėlgi yra lenkiška, 
bet tai buvo anksčiau, dabar, o visai tiks
liai 1874 metais, žmogus, toks kaip mano 
senelis, yra pamaldus — taigi baptistas — 
ir vis dėlto važiuoja — arkliais — pas ti
kėjimo priešus — taigi evangelikus —■ ir 
gina savo teisę — kaip vokietis — ir todėl, 
kad šį tą turi: malūną prie Noimiulio, ant 
vieno dešiniojo Dreventies intako, o Dre
ventis teka per lenkų žemes, bet tarp Vo
kietijos ir Rusijos, — vandens malūną su 
tvenkiniu ir, jei nori, su užtvanka.

Griozdai dar tebesimėto ant kranto: po
liai, kartys, storos lentos, lentgaliai, žabų 
ryšeliai, supuvę ir sutrešę, ir tie sutrešę 
griozdai atvedė mus prie mūsų istorijos, 
kurios mes visą laiką ieškojom, plepėdami 
apie mano senelį.

Levinas guli pakriaušės žolėje, guli susi
dėjęs po galva rankas, ant nugaros, išsitie
sęs Raip ilgas. Sako: Nebekalbėk visą lai
ką apie tą patį. O ta Mari, kurią Levinas 
vadina Marja, ta Mari sako: Taip, taip. 
Tata rašė, sako Levinas, kad atvažiuočiau 
j Brizeną ir viską atsiimčiau, ir kad va
liuočiau į Rožaną, ten visi mūsiškiai, o 

Mari guli šalia jo žolėje ir sako: Taip, taip. 
Tai būtų maždaug trečias mūsų istorijos 
sakinys.

Jeigu jie atsikeltų, jie abu, tai pakriau
šės apačioj pamatytų tiltelio lentas, pusiau 
po vandeniu, sutryptą smėlio aikštelę, į 
kurią veda sutvirtinti, pagaliais ir lento
mis paramstyti laipteliai, kur stovėjo Le
vino malūnas, bet nėra reikalo keltis, jie 
gi žino: buvo malūnas, metus išstovėjo, o 
paskui jį išnešė užtvankos vanduo, atplū
dęs iš kito malūno, sugriovė ir nuplukdė į 
Dreventį, pavasarį, kai vanduo buvo šal
tas, pro kelis kaimus, plūduriuojantys rąs- 
tagaliai ir daugiau nieko.

Tik girnų akmenys nenuplaukė. Antai 
boluoja iš sraunaus vandens, kuris neša 
ant jų smėlį ir stato priešais pylimą, nuo 
jo viršūnės smiltelės šokte šokinėja per 
akmenis.

Taip, taip, sako ta Mari, ir dabar ateina 
birželio naktis, mėnuo kabo viršum Ru
siškosios Lenkijos, nė nemano keltis per 
upę! Ta Mari mato jį ir Levinas taip pat, 
ji sako: Geriau pasilik čia.

Taigi: Tu, mėnesėli, pasiliksi Rusiškojoj 
Lenkijoj, o tu, Levinai, pasiliksi čia ir ne
važiuosi į Rožaną pas saviškius.

Po dviejų savaičių teismas.

Niaukiasi, sako tas Habedankas.
Sėdi prie Palmo smuklės ant medinių 

laiptelių kaip čigonas, tai yra nepasirėmęs, 
viena ranka aukštai ant turėklų, kita ant 
juodo skripkos dėklo, kuris atrodo kaip 
Vislos valtis, stiprus ir ilgas, ir, kaip sakė
me. juodas ir su dangčiu kaip namo stogas.

O ko tam Habedankui prireikė Malkene?
Pasimaišė jis čia pereitą savaitę, atsi

dangino iš Cielentos, kažkoks nepiniginis 
biznis arkliais, ekspertizė ar čigono prie
saika, o tai reiškia: vienos rankos du pirš
tai į viršų, o kita ranka kaip žaibolaidis že
myn, bet už nugaros, žinoma. Užėjo pas 
Gustavą — tą bedievį mano senelio brolį, 
kaip prisimenam, — ir Gustavas susitarė 
su juo dėl muzikos sekmadienį, po krikšto, 
vėliau, vakarop, per balių.

Bus muzika, sako tas Habedankas ir iš
keliauja.

O dabar jis vėl atėjo, sekmadienį anksti 
rytą, su skripka, kaip dažniausiai ateina į 
šventes, nes jis yra muzika, pasaulietiška 
muzika, kuri būna linksma ir liūdna, vie

na iš dviejų, ir jokio vidurio, ir, vadinasi, 
jokių perėjimų: linksma arba liūdna. Kaip 
ir to Habedanko kalba: arba mėšlas arba 
labai gražu. Pamatęs vaiką, sako: Gražus 
berniukas, ir taip tvirtai.

Tenai, už kelių žingsnių, gyvena Gusta
vas, tarp bažnyčios ir smuklės, šiandien 
krikštijamas vaikas, septintas, vėlyvis, ar 
pagrandukas, kaip čia pasakyti? — krikš- 

I tijamas evangelikų bažnyčioj. Glinskio, 
kuris taip garsiai rėkia, — tas vaikas, ku
ris mano seneliui toks parankus su savo 
evangelišku krikštu, o sakytojui Feleriui 
toks neparankus su savo bedievišku ap
šlakstymu.

Kiti vaikai, Gustavo kiti vaikai, visas 
šešetas, žaidžia sode, net čia girdėti. Habe
dankas. kuris yra muzika, netgi atskiria iš 
klausos, kad jų šešetas. Jie traukia:

Oja, oja
Vištos koja 
Kai pavysiu. 
Tuoj prarysiu.

Tai laidotuvių giesmė. Negyva kregždė, 
kuri tam reikalinga, visada atsiranda ir 
būna palaidota, su visom apeigom ir liū
desiu, ir giesmėm.

Taip vaikai bent nesipainioja visą laiką 
po kojom.

Tai sako Gustavo pati virtuvėj, sako 
Kristinai, šokinėdama apie aštuonis puo
dus, kurie stovi ant viryklos, o Kristina 
taip girdi tą gražų giedojimą ir, aišku, ži
no tą gražią giesmę ir kartu galvoja apie 
tai, kaip jie vakar vakare buvo sutikti.

Įėjo jie į pirkią, mano senelis ir Kristi
na, o čia stovėjo abu vyresnieji iš Gustavo 
šešeto, Kristina ir Emilė, ir pasakė labą 
dienų, bet kiti keturi buvo sulindę po di
dele raudona sofa, matėsi tik akys, dau
giau nieko. Kol Kristina ištraukė iš krep
šelio maišelį anyžinių saldainių. Tada jie 
išlindo ir stovėjo valandėlę visi šeši, išsiri
kiavę į eilę, Kristianas priešaky, paskui 
Emilė, pagal ūgį, vis pusantrų metų tar
pas, o paskui visi prie maišelio, po saują 
kiekvienam. į atkištas rieškučias, tada vėl 
atgal, po sofa, tie keturi, didieji pro duris. 
Taip ir lindėjo jie, mažyliai, ramūs su sa
vo saldainiais. Kaip šunyčiai, pasakė mano 
senelis ir stovėjo, truputį nustebęs, kol 
Gustavas prisiminė savo treigį, kurį no
rėjo parodyti. Tada vyrai išėjo. į arklidę.

Kai pradėjo temti, vakar, kai sušaukė 
vaikus iš lauko ir iš po sofos ir ėmė gul
dyti į lovas, tada pradžia jau buvo pada
ryta.
Gustavas paruošė ponią pastorienę, per 

tvorą, paskui mano senelis pasibarškino į 
raštinę, o po pusvalandžio Glinskis pats 
palydėjo jį iki kiemo vartų ir pasakė su

diev, ir: Na, tai lig rytojaus, ir kad ligi 
šiol viskas gerai sekėsi, matyti iš to, kaip 
mano senelis dabar, pusę aštuntos rytą, 
segiojasi ant krūtinės baltus marškinius ir 
tiesiog išrauna pro skylutę plaukelį — ką 
čia su tokiais niekais gaiši. Teta žmona, 
sako jis, kur mano kojinės?

Kojinės yra, pusryčiai yra, viskas yra, 
vaikas suvystytas ir apgerbtas, Trudė, 
svainė, stojo prie puodų, Kristina ir Gus
tavo pati apsitempusios juodom suknelėm. 
Viskas kaip reikiant. O tas Habedankas 
dar tebesėdi ant Palmo laiptelių.

Dabar suskamba varpas ir žvanga kaip 
skardinis puodas, o anapus gatvės iš už Vi- 
derskio daržinės pasirodo Viliūnas ir tuo
jau pamato Habedanką.

Ar Palmas neduoda? surinka Viliūnas 
ir pereina įstrižai gatvę. Kai aš dar dir
bau mokykloj, ohoho!

Vėl prisilakęs, tas Viliūnas.
Habedankas paima savo skripką ir pasi

deda už nugaros vienu laipteliu aukščiau.
Viliūnas, žinote, buvo kadaise mokyto

jas, čia, Malkene. Ir dabar dar galėtų būti. 
Juk tiek daug gerti mokytojas negali, šiaip 
ar taip, ne kasdien. Nes iš ko gi? Bet Vi
liūnas vedė turtingą pačią, taigi turėjo iš 
ko, ištisus dešimt metų, paskui jį iš mo
kyklos atstatė, pinigai pasibaigė. Viliūnas 
pasidarė našta, dabar jis gyvena prisi
glaudęs pas vieną išimtininką, galusodėj, 
tas irgi nieko neturi, abu visada girti, ir 
niekas, tikrai sakant, nežino, iš ko.

Viliūnas irgi muzikantas, bet progų ne 
tiek jau daug, be to, jis neilgai ir tegroja, 
tuojau pasigeria, kokia tada begali būti ta 
muzika! Nesistebėkim per daug, iš ko ir 
kaip, šiaip ar taip. Viliūnas šiandien rytą 
jau gavo, ko jam reikia, stovi jis dabar 
priešais tą Habedanką, pavojingai prisi
lenkia ii- pernelyg garsiai sako: Kristinos 
pats atvažiavo. Vakar vakare.

Taigi, sako Habedankas, va eina.
Mano senelis. Į bažnyčią. Ir Kristina 

taip pat, ir Gustavas, ir Gustavo pati, ir 
senis Faginas. ir Gustavo pati staiga apsi- 
gręžia ir tekina pasileidžia atgal į namus 
ir tik prie pat durų išsigąsta savo nerimto 
skubėjimo, sulėtina žingsnį ir palengva įei
na į vidų. O netrukus dar lėčiau vėl išeina 
pro duris ir mato: visi stovi ir laukia, taigi 
pamažu eina prie visų, ir tie tylėdami pa
juda iš vietos.

Tik pažiūrėk, kaip lajinė žvakė, sako Vi
liūnas.

Paistai niekus, sako tas Habedankas, 
juodų lajinių žvakių nebūna. Kur tavo 
instrumentas?

Habedankas sako instrumentas. Viliū
nas sako dumplės, o iš tikrųjų tai armoni

ka, odiniais lopais išmarginta ir dervasiū- 
liu sudaigstyta, bet ir tai ne išganymas, vis 
atsileidžia, ir tada netikėtai pasigirsta to
kie tylūs, bet itin nemalonūs garsai, paša
liniai garsai, kurie retai tesiderina su gro
jama melodija.

Mano dumplės jau pas Gustavą, sako 
Viliūnas ir taip pat atsisėda ant laiptelių.

Ir mano senelis jau iš tolo pamatė: tas 
Habedankas ten sėdi, ko tam čigonui čia 
reikia?

Ateis šiandien vakare pagroti, sako Gus
tavas, aš jam sakiau, kodėl klausi?

Nieko, nieko, dėl manęs tegu sau groja, 
sako mano senelis, bet jam tas nepatinka. 
Habedankas — ta Mari — Levinas — to
kios mintys sukasi jo galvoj, ne. jam tas 
nepatinka, mano seneliui, bet štai jau ir 
bažnyčia, ateina daugiau žmonių, Viluc- 
kiai, Vickės, mokytojienė, Jendreicikai, 
Palmai ir dar dievai žino kas. taigi reikia 
pasakyti labą dieną ir truputėlį šnektelėti 
su visais gražiai ir meiliai, tik nerodyti 
dabar savo apmaudo, ir į bažnyčią, kol ne
nutilo varpai.

Jau sugužėjo vidun, sako tas Habedan
kas.

Ko tas senis atsitrenkė į Malkeną? 
Svarsto sau tas Habedankas. Ar Viliūnas 
ką žino? Ką jis žinos!

Bet Viliūnas žino.
Vakar jis buvo pas Glinskį, sako Viliū

nas. jau vakar vakare, baptistas pas Glins
kį, bus vėl riksmo jūsų Noimiuly.

Jau buvo, sako Habedankas. jau buvo. 
Feleris laksto kaip įgeltas.

Tai ką gi tas Viliūnas žino?
Senis buvo pas pastorių, jau vakar, šian

dien eina pas jį į bažnyčią, laiko Glinskį 
apkėtęs, tikriausiai ne šiaip sau.

Ar galima iškamantinėti Viliūną? Ar ne- 
išskalambys jis tuojau visur: Habedankas 
tą. Habedankas aną? Bet jei jis ką žino, 
tai, manau, ir išplepės.

Atsargus klausimas: Kaip tu manai, Vi- 
liūnai. gal jie varo kokį biznį arkliais?

Paistai niekus, arkliais, tu vis arkliais, 
sako Viliūnas. Juk tai jo brolis! Į kūmus 
atvažiavo.

Vadinasi. Viliūnas nieko nežino? Habe
dankas pasikiša savo skripką po pažastim, 
įsikabinęs į turėklus atsistoja ir eina sau.

Palauk, sako Viliūnas, kur dabar leki?
Bet tas Habedankas skuba. Šiandien va

kare pas Gustavą, būsiu lygiai penktą.
Tad po kelių žingsnių Viliūnas sustoja, 

tas Habedankas tikrai lekia, ir surinka: 
Na. tai truk sau galvą, čigone tu. Vėl, ma
tyt. tupinėsi kokiam arkliui apie uodegą, 
su savo skripka?

(Bus daugiau)

2
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VLB Krašto valdybos atstovybės prane
šimas. Šimkevičius, atstovybės pirminin
kas, pažymėjo, kad atstovybė nori tamp
riai dirbti su apylinkėmis ir jas remti, kur 
tik gali. Nurodė, kad NRW valstija 196!) 
metais buvo dosni: gauta 25.679 DM. Iš 
pradžių atrodė, kad ta suma labai didelė, 
bet ir lietuviai turėjo gana didele suma 
prisidėti. Pastebėta, kad kuo daugiau lietu
viai duoda, tuo daugiau gaunama ir iš 
vyriausybės. Pranešėjas su pasitenkinimu 
pažymėjo, kad 1969 m. gautoji suma yra 
didesnė, negu kad VLB Krašto valdyba 
gavo per 1968 metus. Pinigai buvo išleisti 
vaikų stovyklai, tautos šventei Duesseldor- 
fe, vargo mokykloms, tautinių šokių būre
liui ir tautiniams drabužiams. Be to, lietu
viams priminė, kad jei jie nesteigs dau
giau vargo mokyklų (mokytojui už valan
dą mokama 6 DM), tai ir lėšos sumažės. 
Besidarbuodamas šiais metais atstovas 
NRW ribose išvažinėjo 11.000 km, neskai
tant kelionės į Huettenfeldą ir vaikų sto
vyklą. Jam padėkota už triūsą ir darbą.

Po pranešimų įvyko Bocholto apylinkės 
narių ir bičiulių pobūvis, kuriame dalyva
vo visi suvažiavusieji. Buvo parodytas lie
tuviškas filmas „Saulės pasakos“. Antrojo 
filmo, gauto iš VLB Krašto valdybos, ne
buvo galima rodyti.

Sekančią dieną posėdžiui pirmininkavo 
Lukošaitis, sekretoriavo Šileris.

Naujojo VLB statuto projektas. Kaip jau 
„EL“ skaitytojai žino, paskutiniajame 
Krašto Tarybos posėdyje buvo sudaryta 
komisija VLB statutui sudemokratinti ir 
pritaikyti dabartinėms sąlygoms. Iš tos ko
misijos nario J. Glemžos gautas VLB nau
jojo statuto projektas. Su planuojamaisiais

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
(4)

Išgirdęs apie visą tą reikalą, atėjo Pet
ka. Jis Sokolovai viską prisipažino ir pa
sakė, kad mane myli, kad yra pabėgęs ir 
kad aš niekada nebūčiau žudžiusi kūdikio. 
Jis prašė mane paleisti.

Sokolova pašaukė ir mane ir prie manęs 
pasakė, kad jeigu Petka nori mane išgel
bėti, tai reikia tūkstanties rublių. Didelis 
pinigas! Mes važiavome pas Stefutę — ji 
parūpino pinigų, brolis Albinas tai padarė. 
Vasario 2 dieną nuvežėm pinigus ir dabar 
tikėjomės išsivaduoti iš šio pragaro. Soko
lova paėmė pinigus ir palinkėjo mudviem 
laimės.

Kaip negyva ėjau šalia Petkos. Aš vis 
dar abejojau, ar Sokolova taip ir išleis 
mus. Pas mus atėjo dar ir Irika ir verkda
ma priminė, kaip ji mane buvo įspėjusi 
bėgti. Sokolova, sako, pasipelno ir nužudo. 
Ji, sako, su ne viena dar taip padarys. 
Teismų jai nereikia — ji pati kaip teisėjas. 
Ji rašo, kad vokiečių mergaitės žudo savo 
kūdikius, kad jos patvirkusios, nes taip 
užaugintos, ir jai tikima.

Mes trys visą naktį nemiegojome. Irika 
skubina mus. nes gali ateiti Sokolovos vy
ras — saugumo viršininkas. Jau mes tai- 
sėmės kelionėn, bet prie durų stovėjo du 
stribai ir suėmė abu mus. Mane uždarė su 
keliom merginom. Marytė buvo unifor
muota partizanė, ir kitą naktį įmetė mud
vi į bunkerį: banditę, kaip ji sako, ir žmog
žudę. Sokolova įėjo ir pasakė, kad jai gai
la, jog negalėjusi manęs išgelbėti. Tarybų 
Sąjungoje banditėms ir žmogžudžiams mir
ties bausmė.

Marytė į mane žiūrėjo vis nepasitikėda
ma — gal aš šnipė. Ir iš tiesų kovo 7 d. ry
tą aš jau sėdėjau Sokolovo kambaryje. Jis 
pasveikino mane, paprašė sėstis, pasiūlė 
užsirūkyti, o po to pradėjo. Sako, išeisit 
sveiki ir tu ir Petka, jei padirbėsi su mu
mis. Susidraugauk su Maryte ir sužinok, 
kur dar slepiasi banditų. Tu, sako, būsi 
laisva, ištekėsi, o vaikų turėsi dar daug. 
Aš pašokau. Ne, aš vaikų nenoriu, kol So
kolovai viešpatauja ir žudo! Aš noriu mir
ti, o išdavikų jums užtenka!

Mane išmetė į kitą kambarį. Nežinau, 
kiek ten du stribai mušė ir spardė mane. 
Atsibudau bunkeryje prie Marytės. Tada 
jau Marytė pasisakė, kad ji tiki manim, 
kad aš tokia pat garbinga, kaip ir kitos 
kenčiančios. Ji pasakė tikinti, kad gal mus 
išgelbės. Sokolova, sako, gavo daug pinigų 
iš lietuvių. Didžiausia aukotoja buvo mė
sininke Ona Laurinavičienė. Ji turėjo pini
gų. Ne tik pinigų, bet ir mėsos ji davė So
kolovai. Tai buvo kovo 10 d. Sokolova man 
pasakė, kad mane gal pavyks išgelbėti, nes 
Laurinavičienė duosianti pinigų ir proku
rorui. Kovo 11d. iškankintą įmetė Marytę. 
Kovo 16 d. Sokolovas pasišaukė mudvi abi 
ir pasakė, kad jokios išeities nebeturinti — 
ji ir jos vyras negalį mūsų išgelbėti, mes 
turime mirti. Sakė, kad buvęs prokuroras 
ir dar vienas karininkas, ir jie uždėjo 
mums mirties bausmę: Marytei Balendy- 
tei, 18 m. amžiaus, už žudymą tarybinių

Rimtai pasvarstyti reikalai
NORDRIIELNWESTFALIJOS LIETUVIŲ 

VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

pakeitimais supažindino R. Šileris. Dėl pa
keitimų po to vyko gyvos diskusijos. Su
važiavimo vardu buvo pasiūlyta paruošti 
rozoliuciją. Į Rezoliucijos komisiją išrinkti 
J. Gulbinas, P. Rožė, A. Pacevičius ir A. 
Šmitas. Komisija paruošė tokią rezoliuciją, 
kuri suvažiavusiųjų buvo vienbalsiai pri
imta.

„Bocholte susirinkę Nordrheinwestfali- 
jos lietuvių bendruomenės apylinkių va
dovai ir bendradarbiai 1970 metų sausio 
17-18 dd. priėmė vienbalsiai tokią rezoliu
ciją:

1. Naujojo VLB statuto projektas turi 
būti pasiųstas visoms Vokietijos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkių valdyboms, kad 
jos su savo nariais galėtų jį apsvarstyti.

2. Prašome nepakeisti projekto paragr. 
5 numatytojo nuostato, kuris sako: „Kiek
vienas Vokietijoje gyvenantis asmuo, pa
siekęs 16 metus, gali priklausyti Bendruo
menei“.

3. Papildyti paragr. 13, kad Apylinkės ri
bas nustato Krašto Valdyba, pasitarusi su 
apylinkės valdyba.

4. Pritaria ir reikalauja, kad Tarybos 
nariai būtų renkami pagal apygardas, ku
rios būtų sudarytos proporcingai narių 
skaičiui.

5. Krašo Tarybos kadenciją palikti tre
jiems metams, o KV rinkti dviems metams.

6. Rinkimai į KT turi būti pravedami 
Rinkimų Komisijos oficialaus notaro prie
žiūroje.

7. Pakeisti paragr. 49 ta prasme, kad 
Jaunimo sekcija veikia pagal savo nuosta
tus.

karių ir kad neišdavus! kitų banditų, Bel
gai Mueller, 24 m. amžiaus, vokiečių gail. 
seseriai, buvusiai fašistinėje kariuomenė
je, žudžiusiai su nacių kariais tarybinius 
armijos karius, nelaisvėje suvedžiojusiai 
jauną kareiviuką, kuri jau nėščia pabė
gusi iš nelaisvės ir išvedusi tą 4 m. už ją 
jaunesnį berniuką ir Jurbarko ligoninėje 
sausio 28 d. naktį, kai visi miegojo, nužu
džiusi savo ką tik gimusią dukrą. Akušerė 
senutė Gebnerienė miegojo, tai negali būti 
liudininke. Perskaitęs tą sprendimą, Soko
lovas klausė, ko norėčiau. Sakiau, kad dėl 
nužudymo savo dukros jaučiuosi kalta be 
kaltės, o norėčiau paskutinį kartą pama
tyti kunigą ir Petką. Pasikalbėjo jie visi ir 
sutiko. O Marytė sakėsi irgi norinti kuni
go ir So'"7,ovai spjauti į akis ir kad ateitų 
valanda, kada bus galima jiems atkeršyti, 
ir tikrai žinanti, kad tokia valanda ateis.

Mus uždarė kambary, pastatę jame kė
des. Jutau, kad kūnas apmiręs, tik utėlės 
slinko ir kirpino, lyg primindamos, kad aš 
dar gyva.

Kunigas mane labai gerai pažinojo ir sa
kė, kad mane nori barti ir užstoti. Vadina
si, ir jis tikėjo, kad aš žudžiau. Aš pakė
liau galvą. Mano mintys skriejo toli: taip, 
motina, ji tikrai atjaustų mane. Nežinau, 
ar ir Dievas netiki, ką aš sakau. Nežinau, 
dėl ko turiu visa tai pakelti. Prašiau, kad 
jis išeitų. Nežegnok manęs, sakiau, nes die
nos suskaitytos.

Atvedė Petką. Puoliau į jo rankas, nes 
jos buvo vyriškos, bet jo pabučiavimas bu
vo šaltas. Mano širdyje kilo pasišlykštėji
mas ir, rodos, visai užgeso viskas. Ar aš 
dar galėčiau mylėti? Juk siela mirusi. Aš 
jį dar paglosčiau ir sakiau, kad pamirštų, 
nes mes, tur būt, niekados nebepasimatysi
me. Jei kartais, sakiau, prisimintum, kal
tink karą, nežinau, ką su manim darys. Pa
sibučiavome. Riedėjo ašaros. Jis man pra
nešė, kad Stefutė išėjo į mišką ir žuvo. 
Taip, aš kalbėjau Tėve mūsų, bet aš jai ir 
pavydėjau: ji žuvo garbinga mirtimi. Gal 
niekados jos vardas nebus minimas, ji ne
matys daugiau savo tėviškės laukų. Bet 
kas su manim įvyks, geriau tegu būtų sap
nas. kad atbudusi eičiau vėl tomis gatvė
mis, kur gimiau ir augau.

Aš turėjau dar vieną naktį laiko. Nebu
vo kada daug galvoti apie gyvenimą. Aš 
buvau jauna, bet pergyventa be galo daug. 
Prieš akis stovėjo mano vyras, ir, rodos, 
jutau ir dabar tą šaltą jo šalmą. Mano ves
tuvės, o ant stalo geležinis šalmas. Aš vie
na. niekas nespaudė rankos, nesikeitėm 
žiedais. Ir tąsyk per kūną perėjo šaltas 
šiurpas. Aš uždėjau ranką, ir mane nupur
tė pasibaisėjimas: vestuvės su mirtimi. 
Verkti negalėjau. Namuose gėriau kavą, o 
vyno taurė buvo man tokia karti.

Vyro žuvimas buvo man sunkiausias per
gyvenimas. Pašaukta j frontą, ir aš buvau 
mirties rankose. Ir šiandien pagalvojau, 
kad dirbau, užspausdavau akis žuvusiam 
kariui, o mirti negalėjau, nes buvau fron
to sesuo. Išvarė neprotingas žmogus, kuris 
valdė Vokietiją, ir žuvo gražiausio am
žiaus jaunuoliai už tėvynę ir už mylimą 
Fiurerį.

8. Numatyti, kad visos VLB apylinkių 
pirmininkų suvažiavimas taptų Bendruo
menės organu, kuris siunčia savo atstovus 
į KT, KV, Kontrolės Komisiją ir Garbės 
teismą.

9. Prašo šią rezoliuciją atspausdinti KV 
Informacijose, kad Bendruomenės nariai 
galėtų ją pasiskaityti ir padiskutuoti joje 
pateiktąsias mintis.

Kas yra svarbu apylinkių veikloje. Visą 
katalogą pasiūlymų išdėstė Bonn-Koeln 
apylinkės pirmininkas K. Dikšaitis, todėl 
jį ir cituojame: palaikyti lietuvybę, socia
linę globą, pereiti į didesnes apylinkes, lie
tuvių šeimos jausmas, kiekvienas narys 
yra apylinkės dalis, o ne aparatas, apy
linkių parengimai turi būti atliekami ne 
atžagaria ranka, vengti šabloniškumo, gir
tuokliavimo, rūpintis lietuviška daina, lie
tuviška kapela, vaizdingomis priemonėmis, 
iš anksto planuoti parengimus, aiškinti pi
lietybės ir tautybės skirtumus verbuojant 
narius, nekelti religinių skirtumų, laikraš
čiai, literatūra ir vaikų žurnalai, veikėjų 
prieauglio ugdymas, tinkami žmonės val
dybose. Deja, nespėjau visko užrašyti. Tik
riausiai Dikšaitis parašys straipsnį šia te
ma. Po jo paskaitos vyko gyvos diskusijos.

Jaunimo reikšmė apylinkės gyvenime.
Šia tema laikė paskaitą VLB Jaunimo Sek
cijos pirmininkas A. Šmitas. Jis irgi iš
dėstė ilgą sąrašą pageidavimų, kurių tru
pinius teperduodu. Tikiuos, jis irgi paruoš 
spaudai straipsnį. O pagal jį —- jaunimas 
neturi ryšių su tauta, kiekvienas vaikas 
nuo gimimo turi būti lietuvių sąrašuose, 
turi lankyti vargo mokyklas, gimnaziją ir 
tt. Apylinkėse steigti jaunimo grupes, siųs
ti vaikus į vaikų, o jaunimą — į jaunimo 
stovyklas, stengtis jaunų žmonių išrinkti į 
apylinkių valdybas.

Viename kaime apraišiojome savo ka
rius. Rusų žmonės gyveno vargingai, ir aš 
dažnai atiduodavau savo maistą mažiems 
vaikams. Po didelės kovos pastebėjau, kad 
tarp žuvusiųjų viena rusė mergaitė ir vy
ras dar gyvi. Vežė mūsų vyrus, o aš pasili
kau. Artinos vakaras. Labai gerai sugyve
nau su vienu sanitaru. Aš juos perrišau, 
o vakare mudu atvilkom juos į kaimą. Pa
dėjo rusė šeimininkė. Paslėpėm ant darži
nės. Kiek galėjau, gydėm ir maitinom. Aš 
gailėjaus: jie irgi žmonės. Ar jie norėjo šio 
baisaus karo? Gerokai apgydžiau, padė
jome jiems pabėgti. Jei dar reikėtų, nieka
dos nepadėčiau. Ką jie su mumis daro! O 
aš jų gailėjaus.

Dabar buvo 1947 m. kovo 8 d. — moters 
diena. Bet viskas buvo taip tyku, aš nieko 
negalvojau, nesugaudžiau minčių. Jei mir
tis bus tik lengva, tebūnie. Kiek žuvo žmo
nių. Ar jie buvo kalti? O kas aš? Paprasta 
jauna moteris. Kas verks manęs? Jei mo
tina verkia ir laukia manęs, tai ji nežino, 
koks baisus jos dukters likimas.

Ne, aš ir nesimeldžiau. Bet staiga atsi
darė durys, ir aš ištariau: „Dieve, pasigai
lėk manęs!“ Įėjo šypsodamasi Sokolova. 
Helga, sako ji, tu laisva, aš tau laisvę iš
kovojau. Žinai, Helga, tvirtina ji, tu gal ir 
nekalta. Aš aiškinau prokurorui, kad tiek 
tų naujų merginų, gal sumaišė švirkštus, 
nes tavo kūdikis sirgo plaučiais. Manęs, 
sako, nebuvo, o ta senė akušerė užmiega. 
Ji dabar man sakė, kad gi aš negalinti bū
ti kalta, nes kaip galėjo kūdikis naktį pa
tekti pas mane.

Aš žiūrėjau šaltai, lyg išgąsdinta. Sa
kau jai, kad po tokios nelaimės geriau mir
tis būtų buvusi. O mano garbė, sakau, kur 
man dingti? Tu, Helga, sako, gali dirbti.

Aš dar vis rūpinaus, kur man dingti, 
kaip gatvėje tokiai pasirodyti. Aš vis tiek 
esu Sokolovos rankose. Ką ji dar su ma
nim darys? Paleista grįžau į tuos pačius 
namus. Ką pradėti be pinigo? Šeimininkė 
man butą atsakė, išmetė mane į gatvę. Tu
rėjau draugę, ji mane priėmė vargingame 
kambaryje. Su maistu buvo bloga. Ėjau į 
darbą. Darbe mane priėmė nuoširdžiai, bet 
man atrodė, kad viskas tik vaidinimas, kad 
ši moteris pajėgė sugriauti viską.

1947 m. kovo 30 d. vakare partizanai už
puolė miestelį. Žuvo milicijos leitenantas 
Lukošius. Po jo mirties buvo tardoma žmo
na. Ji neteko darbo vaistinėj ir turėjo sun
kiai gyventi su mažu sūnum. Ją kaltino, 
kad ji palaikiusi ryšį su partizanais. Ilgai 
ją tardė ir būtinai norėjo įkalbėti kaltę. 
Moteris pasitraukė į kitą rajoną, bet ir ten 
ilgą laiką nerado ramybės.

Darbo ligoninėje buvo daug. Daug su
žeistų stribų. Bet dirbau sušilusi. Kalbėta 
daug apie žuvusius. Aš tiek privargau, iš
dirbau per naktį, buvo ir daug operacijų. 
Rytą eidama namo galvojau: eisiu ta 
Donelaičio gatve pasižiūrėti žuvusiųjų. 
Prie evangelikų bažnyčios, kuri buvo pa
versta saugumo įstaigą, gulėjo 4 vyrai ir 
mergina. Rąžančiai ant rankų, pilni jau
nystės. Ta mergina buvo Marytė. Iš saugu
mo nagų ją išgelbėjo, o dabar ji čia gulėjo 
tokia rami. Tai jos vestuvės su mirtimi.

Ji gulėjo čia su savo sužadėtiniu. Abu 
jauni. Jie kartu kovojo, mylėjo, o meilė 
yra brangiausia ir gražiausia, kuri nugali 
mirtį. Ir aš sau sakiau: eik, neverk, eik 
greit namo, eik.

(Bus daugiau)

Leidinėlis NRW lietuviams. Reikia steng
tis, kad ko daugiau lietuvių Vokietijoj 
skaitytų „Europos Lietuvį“ ir Nidos kny
gų klubo leidinius. Šis pasiūlymas aidėjo 
viso suvažiavimo metu. Bet vis tiek reikia 
NRW lietuviams informacinio leidinėlio su 
vokiška dalimi, ši problema yra aktuali, 
nes ir Landmannschafto „Heimatstimme“ 
nustoja šiais metais toliau eiti. Tam leidi
nėliui išleisti buvo išrinkta redakcija Bo
cholte. Jis bus spausdinamas Bonnoje ir 
administruojamas Wuppertalyje. Tai bus 
rotatorinis lapelis, kuris išeis 4-5 kartus 
per metus.

Posėdžio uždarymas. Posėdžio iniciato
rius Šimkevičius tarė užbaigos žodį, dėko
damas už jam ir atstovybei pareikštąjį pa
sitikėjimą, o atstovybė dirbs ir toliau ar
timai su apylinkėmis, dėl to prašė kurti ko 
daugiau vargo mokyklų, nes kuo daugiau 
tų mokyklų, tuo daugiau paramos gaunam 
iš valstijos. Posėdis baigtas tautos himnu.

Pastabos. Tikrai reikia džiugtis, kad boc- 
holtiškiai buvo tokie vaišingi. Visi suva
žiavimo dalyviai buvo maloniai priimti ir 
vaišinami šeimose. Labai džiugu, kad Eoc- 
holto lietuvių vokietės moterys taip gra
žiai supranta lietuviškus vargus. Šia proga 
reikia išreikšti ir ypatingą padėką Šimke- 
vičienei: ji atlieka KV atstovybės kores- 
pondencinius darbus, pati būdama vokie
čių tautybės, lanko kartu su savo vyru, 
kuriam daug laiko atima fabriko direkto
riaus pareigos, dažnai toli gyvenančius tau
tiečius. Visų posėdžio dalyvių vardu di
delis lietuviškas ačiū.

res

MUS KRITIKUOJA
Lankęsis JAV okupuotos Lietuvos rašy

tojas Jonas Dovydaitis „Gimtajame kraš
te“ rašo, kad „emigrantui rašytojui sun
ku. Nėra ten profesionalų rašytojų (gal tik 
vienas pensininkas romanistas, kuriam pa
deda egzistuoti turinti darbą žmona). Visi 
kiti dirba fabrikuose ir prie rašomojo sta
lo sėda tik trumpu laisvalaikiu. Iš knygų 
ten nepragyvensi. Ir tas, kuris rašo tokio
mis nelengvomis sąlygomis, vertas pagar
bos. Jis, matyt, negali nerašyti“. Toliau jis 
rašo: „Tiražai ten menkučiai. Stebina, kad 
emigracinė visuomenė, jau gana neblogai 
materialiai įsitaisiusi, silpnokai remia sa
vo rašytojus. Ten noriau perkama daili
ninkų paveikslai negu naujos knygų len
tynos“.

TELŠIŲ GYVENTOJAI
Telšių mieste šiuo metu gyventojų skai

čius siekia daugiau kaip 20.000. 1959 m. 
gyventojų surašymo duomenimis, gyven-Į 
tojų šiame mieste buvo 13.000. (E)

Sjkcdtyt&ju
IŠ TUŠČIO Į TUŠČIĄ

J. Kairio straipsnį „Maskvos pirmoji 
okupacija nesudarė pagrindo Lietuvai nu
stoti savo suverenumo“ perskaičiau su šyp
sena. Susirado, žiūrėkite, vyrai, kurių vie
nas praėjus gražių keliolikai metų priėjo 
išvados, kad Lietuva galėjo išlikti nepri
klausoma, jei vyriausybė ir kariuomenė 
1940 m. būtų pasitraukusios į vadinamąjį 
Suvalkijos ruožą, o kitas dabar ploja tam 
pirmajam per petį už tokį išradingumą ir 
neribotus išminties išteklius.

Ko gi tas išradingumas ir plojimas ver
ti? Man rodos, kad nieko. Žinoma, kai 
žmonės neturi apie ką kalbėti, tai galima 
pafilosofuoti ir apie tokias teoretiškas ga
limybes, ypač kai tokiais atvejais dar susi
daro progų palieti kam nors ant galvos pik
to žodžių vandenėlio.

Sov. Sąjunga ir Vokietija slaptomis su
tartimis pasidalijo ir Lenkijįj ir Baltijos 
kraštus. Jos vėliau nusprendė, kad toks pa
sidalijimas joms dar neparankus, tai sura
šė naują protokolą ir kitaip pasidalijo Lie
tuvą. Ko buvo verti tie susitarimai? Nieko. 
Tie abu didieji kraštai juk sutartimis bu
vo pasižadėję vienas kitam draugystę, o 
atėjo metas, ir Vokietija užpuolė Sov. Są
jungą. Lygiai taip pat Sov. Sąjunga galėjo 
pareikalauti Vokietiją išsiųsti iš to Suval
kijos kampo Lietuvos vyriausybę ir ka
riuomenę arba tą kampą užimti. Tokia ga
limybė galėjo iškilti labai aštriai, jei Esti
ja ir Latvija būtų pasidavusios, kaip iš tie
sų jos ir padarė, o Lietuva dar būtų pradė
jusi gudrauti.

Tokie ponai, kaip J. Augustaitis ir J. 
Kairys, panašias savo pasisakymų progas 
panaudoja išvadoms, kad Lietuvą valdę 
prasti politikai, dėl to ir į tą kampą nebu
vę pasitraukta ar kitokio išsigelbėjimo ne
buvę surasta.

Dėl pasitraukimo į tą kampą gal ir gali
ma šiandien teoretiškai kalbėti, bet tik teo
retiškai, nes niekas negali pasakyti, kad 
ten būtų buvę saugu. Net labai abejotina, 
kad ten būtų buvę saugu, net jei ir sutik
tume, kad Lietuvos vyriausybė buvo ma
čiusi tas slaptąsias didžiųjų sutartis ir tu
rėjusi Vokietijos garantijas dėl savo sau
gumo. Daugiau žinoma, kad vokiečiai sten
gėsi nusiplauti rankas. Bet ar tie dešimt
mečiais pavėlavę ir tik dabar savo gudru
mą norintieji parodyti tariamieji mūsų po
litiniai filosofai turi bent kiek aiškesnių 
įrodymų, kad Vokietijos atstovas Lietuvai

SUSIRŪPINIMAS SKYRYBOMIS

Skyrybų skaičiaus okup. Lietuvoje didė
jimas kelia rūpestį. Tokią išvadą tenka 
daryti, pasiskaičius skaitytojų laiškus re
žiminėje spaudoje. Gyd. Z. Buslius, kau
nietis, laiške „Tiesai“ (Nr. 302, 1969) tei
gia, kad negalima tikėti standartiniam pa
reiškimui skyrybų atžvilgiu, kad, girdi, 
„neatitiko charakteriai“. Sociologiniai ir 
statistiniai tyrimai rodo ką kita. Čia patei
kiamas Lenkijos pavyzdys.

Lenkijoje, išnagrinėjus 2000 skyrybų 
priežastis, pasirodę tokie motyvai: vieno iš 
sutuoktinių neištikimybė, alkoholizmas, fi
nansiniai sunkumai, pavydas, nešeiminin- 
kiškumas, nesutarimai su anyta, blogas 
butas, nesutarimai vaikų auklėjimo klau
simais, vaikų nebuvimas, skirtingos pažiū
ros, sutuoktinių ligos ir t. t.

Gyd. Buslius mano, kad panašios prie
žastys gali būti ir Lietuvoje, ir jų pačios 
būdingosios tai alkoholizmas, finansiniai 
sunkumai, blogas butas.

Siūloma ir Lietuvoje steigti „specialų 
šeimyninių santykių kabinetą“, kuriame 
patarimus teiktų pedagogai ir kiti specia
listai. Iš viso šeimos klausimus skatinama 
studijuoti ir net leisti tais klausimais ati
tinkamą literatūrą. (Elta)

PASIEKIAMA TELEVIZIJA
Be centrinės (Maskvos) ir Vilniaus tele

vizijos laidų, sausio 23 d. pradėjo Lietuvo
je pastoviai veikti Anykščių radijo ir tele
vizijos transliavimo stotis.

Anykščių radijo ir televizijos stočiai su
montuotas čekoslovakiškas televizijos siųs
tuvas. Panašios stotys veikia Kaune, Klai
pėdoje ir Šiauliuose. Naujoji stotis aprū
pins televizijos programomis Molėtus, 
Dūkštą, Obelius, Vabalninką, Panevėžį. 
Lietuvos ryšių ministro Kosto Onaičio tei
gimu, dabar televiziją mato visa Lietuva, 
išskyrus nedidelius plotelius, kurių dar ne
pasiekia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiau
lių ir Anykščių siųstuvai. Tie mažieji ne
pasiekiamieji ploteliai aprūpinti mažo ga
lingumo retransliatoriais. Tokie yra Tau
ragėje, Jurbarke, Raseiniuose ir Druski
ninkuose. Taip pat dar numatyta pagerinti 
laidų priėmimą ir Alytuje.

Be siųstuvo, Anykščių stotyje įrengtas 
ultratrumpųjų bangų dažnuminės modu
liacijos radijo siųstuvas, galintis transliuo
ti dvi programas. Anykščių antenos aukš
tis — 196 metrai.

TURISTAI ANYKŠČIUOSE
Anykščius ir jo žymiąsias vietas 1969 

metais aplankė apie 50.000 turistų, kaip pa
skelbė „Komj. Tiesa“ (Nr. 3,-sausio 6 d.).

(Elta)

Zechlinas buvo atnešęs bent parodyti Lie
tuvos vyriausybei savo krašto slaptus susi
tarimus su sovietais?

Darykimės prielaidą, kad prezidentas ir 
vyriausybė nuvažiavo į tą Suvalkijos kam
pą. Nuvažiavo ir sėdi. Ne sėdėti juk ten jie 
ir važiavę būtų, bet organizuotis gintis. 
Jei tik prezidentas ir ministerial vieni sė
dėtų, tai sovietų agentai išgaudytų juos ir 
sulikviduotų, net ir karo nereikėtų skelbti. 
Vadinas, važiuojant į tą kampą, būtų rei
kėję vestis ir kariuomenę. O esamasis ir 
buvęs kariuomenės vadai, kaip mums jau 
seniai žinoma, paskutiniajame vyriausy
bės posėdyje pasidavė, tik krašto apsaugos 
ministeris reikalavo priešintis. Prezidentas 
buvo ginkluotųjų pajėgų vadas, jis galėjo 
skelbti pasipriešinimą, jis ir ryžosi skelbti, 
bet kiti vadai nepritarė. Juk prezidentas 
ir krašto apsaugos ministeris ragino bent 
Marijampolės ir Tauragės pulkus trauktis 
į pasienį. O kas atsitiko? Marijampolės 
pulkas pažygiavo ir sugrįžo. Tauragiškio 
pulko vadas iš karto atsisakė pajudėti. Jei
gu kaltintume vien politikus, tai ką dary
tume su kariuomenės ir pulkų vadais, ku
rie arba iš karto supasavo, arba atsisakė 
vykdyti prezidento ir krašto apsaugos mi- 
nisterio įsakymus? Turėtume kaltinti ir 
kariuomenės vadus. Šiandien, žinoma, gal 
neturėtume reikalo tą klausimą kelti, jei 
Marijampolės pulko vadu, sakysime, būtų 
buvęs J. Augustaitis, o Tauragės — J. Kai
rys, ar atvirkščiai. O tie buvusieji vadai, 
ar jie buvo politiški? Ar jie galėjo ir turė
jo būti kitokie?

Vien tokie klausimai būtų, tur būt, tuš
čia daina be galo. O gal ir maistas mėgs
tantiems pilstyti iš tuščio į tuščią...

A. Digrys

DĖL UŽRAŠŲ KNYGUČIŲ
Malonus Redaktoriau,

Lietuviškai spausdintų užrašų knygučių 
ir sąskaitybai vesti knygų tuo tarpu tikrai 
neturime. Būtų gera, kad „Nidos“ spaustu
vės vadovybė rastų galima ateityje aprū
pinti tokiais spausdiniais išeivijos lietu
vius — metų gale prisiųstų „E. L.“ skaity
tojams, tačiau ne vietoj turimo puikaus 
sieninio kalendoriaus, bet kartu su juo.

Manau, kad už tokį patarnavimą dauge
lis išeivijos lietuvių bus „Nidai“ dėkingi 
ir kartu už susidariusias išlaidas pajėgs 
atsilyginti. M.S.R.
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AUKOS A.A. B. K. BALUČIO 

PAMINKLO FONDUI
Paulius Povilaitis, Kanada, aukojo Fon

dui 10 dolerių.

B. K. BALUČIUI PAMINKLAS 
PAGAMINTAS

Lietuvos Pasiuntinybė Londone praneša 
visiems, kurie interesuojasi B. K. Balučio 
paminklo reikalu, kad paminklo statymo 
darbai jau eina prie galo.

Paminklas, pagal skulptoriaus Antano 
Mončio projektą, jau yra pagamintas. Šiuo 
metu atliekami įrašų graviravimo bei pa
auksinimo darbai. Netrukus ir šie darbai 
bus baigti, ir, kai tik atšils oras ir žemė 
pradžius, bus ruošiami paminklui pamatai. 
Tuomet bus galima parinkti ir tinkamas 
laikas paminklui pašventinti. Tiksli pa
minklo pašventinimo data lietuvių visuo
menei bus pranešta per spaudą.

Šia proga Lietuvos Pasiuntinybė dėkoja 
visiems parėmusiems B. K. Balučio pa
minklo statymo reikalą. Sąrašas paskirų 
asmenų bei organizacijų, prisidėjusių prie 
paminklo statymo, bus paskelbtas pamink
lo šventinimo iškilmių proga.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone

LIETUVOS KANKINIAI IR ROMA
Pagerbti Lietuvos kankinių ir aplankyti 

Romos bei jos apylinkių įžymybių jau už
sirašė gražus D. Britanijos tautiečių bū
relis. Jei dar kas norėtų j 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 
smulkesnių žinių gauna atskirai.

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.

Vasario 21 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., 
DBLB 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. Pusarausko paskai
ta.

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

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti minėjime.

CENTRINIS SKYRIUS RENKASI 
VALDŽIĄ

DELS Londono Centrinis skyrius dabar 
korespondenciniu būdu renkasi savo vado
vybę — valdybą, revizijos komisiją, o taip 
pat ir atstovus į kovo mėn. šaukiamąjį vi
suotinį suvažiavimą.

Renkama korespondenciniu būdu, nes 
skyrius yra sudarytas iš po visą kraštą iš
siblaškiusių narių, jų tik dalis gyvena Lon
done.

Iš ta proga nariams išsiuntinėtojo ap
linkraščio matyti, kad didžiausias išlaidas 
skyrius praeitais metais padarė knygoms 
įrišti — tam reikalui išleista truputį dau
giau kaip pusė viso metinio biudžeto. Taip 
yra dėl to, kad skyrius turi didžiulę biblio
teką, vienintelę tokią visuomeninę lietu
višką savo didumu Britanijoje. Jos knygo
mis gali naudotis visi lietuviai, bet. deja, 
per praeitus metus pastovesnių ar atsitik
tinių ėmėjų tebuvo tik 14, ir jie visi per
skaitė 193 knygas. Tuo tarpu biblioteka vis 
papildoma. Štai per praeitus metus dide
lis kiekis knygų tai bibliotekai gauta iš F. 
Neveravičiaus, jų yra atsiuntę J. Lekešys 
ir P. Gerdžiūnas.

Kaip skyriui, taip ir bibliotekai ilgus 
metus vadovauja pik. T. Vidugiris.

TREČIOJI VIETA
Tarptautiniame tautinių šokių festivaly

je, kuris įvyko vasario 6 d. York Hali, ry
tiniame Londone, dėl pirmenybių varžėsi 
12 grupių.

Londono Grandžiai atiteko trečioji vieta.

KIPRO PETRAUSKO PLOKŠTELĖ
Lithuanian Arts Club išloštąją Kipro 

Petrausko dainų ir arijų plokštelę galima 
užsisakyti: R. Baublys. Ringmer Ave., Lon
don, IS.W.6.

Nusipirkti galima ir Lietuvių Namuose 
Londone pas A. Žukauską.

Plokštelės kaina Anglijoje ir Europoje 
39/6 šil. (persiuntimas Anglijoje 3 šil., Eu
ropon 6 šil.), Amerikoje 7 dol.

PRAŠOM MOKĖTI IŠ ANKSTO
Kai kurie „Europos Lietuvio“ skaityto

jai iš anksto susimoka prenumeratą, o kai 
kurie išlaukia net metų pabaigos.

Leidėjai labai prašytų visus mokėti už 
laikraštį iš anksto. Turėdami savo žinioje 
prenumeratos pinigus, jie gali panaudoti 
juos popieriui pirkti, paštui ir dirbantie
siems apmokėti. Be to, toks mokėjimas žy
miai patogesnis ir administracijai — iš
vengiama visokių neaiškumų ir painiavų.

Ta proga primenama, kad už prenume
ratą siuntėjai turi gauti pakvitavimus ne 
vėliau kaip per dvi savaites. Jei per tą 
laiką nebūtų gautas kvitas, prašom rašyti 
„Nidos“ spaustuvės vedėjui.

Vien dėl skolininkų kaltės praėjusiais 
metais LNB Spaudos skyrius davė 1.500 sv. 
nuostolio. Negramzdinkime savos spaustu
vės dar gilyn į skolas—susimokėkime pre
numeratą dar šią savaitę ir išlyginkime se
nas skolas. Parodykime lietuvišką solida
rumą!

* *

MUSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 4 sv. 6 
šil. J. Latakas, 4 sv. 2 šil. B. Kurtinaitis, 2 
sv. 3 šil. A. Miliūnas, 2 sv. Londono Lietu
viai Marijonai, 3.50 dol. J. Šidlauskas, 6 
šil. P. Bradulskis, 0.50 dol. J. Vaičiūnienė, 
po 3 šil. S. Puidokas, S. Rimša, V. Jatužis, 
J. Kaziukonis ir V. Žukas, 2 šil. C. Širvidas.

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

ruošia ekskursiją j Derbį — į Vasario 16 
minėjimą.

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

Kaina 30 šil.

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba va
sario 28 d„ šeštadienį, Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje, Whitefriars Lane, Covent
ry, rengia Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą.

Tai dienai pritaikytą paskaitą skaitys D. 
Banaitis, svečias iš Rochdalės. Meninę dalį 
išpildys DBLS Manchesterio Jaunimo sky
rius, vadovaujamas B. Snabaitienės.
Po programos šokiams iki 1 vai. ryto gros 

E. Dragūno vadovaujama kapela. Baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandinė veiks iki 12 
vai.
Visus vietos ir kitų apylinkių lietuvius su 

draugais ir pažįstamais maloniai kviečia
me gausiai atsilankyti —praleisti linksmai 
laiką.

Programos pradžia 7 vai. vak. punktua
liai. Salė atidaroma 6 vai. vak.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI BRADFORDE

Vasario 28 d., 6 vai.. Vyties klubo patal
pose rengiamas Vasario šešioliktosios mi
nėjimas.

Programoje: oficialioji dalis, A. Bučio 6 
paveikslų vaizdelis „Amžių bėgyje“, ir At
žalynas rengia savo programos dalį.

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti.
DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

NAUJO BARO ATIDARYMAS
Vyties klube naujo baro atidarymas 

įvyks vasario 14 d„ šeštadienį, 5 v. v.
Kviečiami visi artimieji ir tolimieji na

riai ir svečiai atvykti nors trumpai pailsėti 
naujai įrengtose, praplėstose ir dekoruoto
se 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

LEIQH
NAUJA SKYRIAUS VALDYBA

DBLS Leigh Skyriaus metinis susirinki
mas, įvykęs sausio 31 d„ išrinko naują val
dybą. Jon išrinkti pirm. A. Bruzgys, vice- 
pirjn. A. Dilijonas, sekr. F. Kizlauskas ir 
kasin. J. Blažys, valdybos nariu A. Gra- 
mauskas. Seniūnų pareigas sutiko eiti: S. 
Ūsas Earlestowne, K. Narbutas Ashtone ir 
A. Gramauskas Golborne.

Revizijos komisijon išrinkti: Snailham, 
J. Pilipavičius ir D. Steponavičius. D.S.

PRESTONAS
MIRĖ J. KONTRIMAS

Prieš Kalėdas įsisiautėjęs gripas įsiver
žė ir į Prestoną ir išrovė iš mūsų tarpo vi
sų gerbiamą tautietį Juozą Kontrimą, 71 
m. amžiaus. Mirė jis sausio 9 d„ o palaido
tas sausio 15 d. Buvo dar stiprus vyras, ir 
niekas nesitikėjo, kad palauš liga.

Paliko sūnų Juozą Kontrimą, su kuriuo 
kartu gyveno, taip pat dukterį Elzę Vaške- 
lienę ir žentą Jurgį Vaškelį.

Liūdime ir mes, Prestono lietuviai, nes 
sumažėjo mūsų būrelis. Juozas buvo stip
rus lietuvis. Lankėsi visuose susirinkimuo
se ir remdavo lietuviškus reikalus. Prieš 
II-jį karą gyvenęs ir dirbęs lietuvių orga
nizacijose Dortmunde — Vokietijoj, po ka
ro atvykęs į Angliją, apsistojo Prestone ir 
dirbo Leilando motorų fabrike. Atsikvietė 
iš Vokietijos ir visą šeimą pas save. Bijojo, 
kad vaikai nenutaustų, bet, kai duktė iš
tekėjo už lietuvio, apsidžiaugė.

Visą laiką sielojosi dėl Lietuvos laisvės. 
Tikėjosi dar sugrįžti Lietuvon, bet žiauri 
mirtis paskubėjo greičiau.

Tebūnie ramybė tau, o mes, prestoniš- 
kiai, nepamiršime tavęs.

V. Ramonas

MIRĖ JUOZAS VENGRAS
Bristolyje vasario 2 d. darbo metu staiga 

mirė Juozas Vengras, kaip praneša jo šei
mininkė A. Fey.

MIRĖ A. MUŠINSKAS
Sausio 27 d. mirė Alfonsas Mušinskas. 

Jis buvo gimęs 1917 m., kilimo iš Kauno.
Palaidotas sausio 31 d. Bourn-End kapi

nėse Buckingamshire.

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
Vasario 21 d. DBLS Derbio Skyrius ren

gia iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 52 metų sukakties

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks didžiojoje Grand Stand 

Hotel salėje, 6 vai. vakaro.
Programoje—oficialioji dalis su paskai

ta, sveikinimais ir t.t. Meninę dalį sudarys 
daugelis įvairių dainų, tautinių šokių ir ki
ta, ir visa tai išpildys Nottinghamo, Man- 
ohesterio ir Londono stiprios meninės jė
gos.

Po programos bus šokiai, grojant gerai 
ukrainiečių kapelai, bus pravesta turtinga 
loterija, be to, vakaro metu veiks bufetas 
su įvairiais gėrimais bei užkandžiais. Va
karo užbaiga 11.45 vai. nakties.

Kviečiame visus tautiečius ir svečius iš 
arti ir toli šiame minėjime gausiai dalyvau
ti. Tikimasi susilaukti net keleto ekskursi
jų. Taigi pasigrožėsite puikiu lietuvišku 
menu, pasimatysite su draugais ir links
mai praleisite laiką.

Sk. Valdyba

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

DBLS 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 
ligi Derby St. už 6 penus.

Minėjimo pradžia 6 vai. po pietų.
Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

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

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

kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

KETTERINQAS
PALIEKA KETTERINGĄ

Sausio 27 d. A. Navickas, buvęs ilgame
tis Ketteringo gyventojas ir skyriaus pir
mininkas, persikėlė gyventi į Corbį, bet ne
pamirš ir ketteringiškių.

Vėliau dar žada viena šeima keltis į Not- 
tinghamą. J. Liobė

VOKIETIJA
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ 

HAMBURGE
Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi

nėjimą Hamburgo lietuviai ruošia šešta
dienį, vasario 14 d., 15 vai., Šv. Teresės pa
rapijos patalpose. 15 vai. pamaldos bažny
čioje, 17 vai. iškilminga sueiga su progra
ma.

TARYBOS POSĖDIS
VLB Tarybos prezidiumo pirmininkas 

dr. J. Grinius sutarė su Krašto valdyba 
šaukti VLB Tarybos sesiją vasario 27, 28 
ir kovo 1 dienomis Romuvoje. Sesijos pra
džia 15 vai.

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTEI
Savaime suprantama, kad Apylinkės 

Valdyba privalo bent prieš porą mėnesių 
užplanuoti Vasario 16-sios minėjimą, kad 
paskaitininkas ir kiti programos dalyviai 
mažiausiai mėnesį uoliai ruošiasi. Bet jau 
ne taip savaime suprantama, kad ir kiek
vienas lietuvis turi ruoštis savo didžiąją 
tautinę-valstybinę šventę tinkamai sutikti.

O labai vertėtų šia proga pasitikrinti, ar 
mūsų sąmonėje ir visame gyvenime nepri
klausomybės idėja tebėra tokia gyva, ko
kia ji buvo, vos tik nepriklausomybės ne
tekus? Gal kai kurie jau spėjome apsipras
ti su realia padėtimi, apsnūdome, aptingo- 
me kelti teisėtą laisvės balsą, tapome vis
kam abejingi? O jauniesiems, savo tautos 
nepriklausomo gyvenimo nepergyvenu
siems, gal tautinės laisvės mintis iš viso 
nekvaršina galvos?

Jeigu iš tikrųjų taip būtų, tai okupantas 
galėtų iš džiaugsmo trinti rankas... Juk jis 
to vieno ir tenori iš mūsų — tylėti, ne
šaukti pasauliui, kad lietuvis nori būti 
pats šeimininkas savo žemėje!

Eet — „tu, gude, nesulauksi, nebus kaip 
tu nori“!

Šita mintimi ir tuo pasiryžimu turėtume 
visi sutikti Vasario 16-sios rytą.

Vasario 16-sios data turėtų giliai įsirėžti 
ne tik mūsų galvoje, bet ir mūsų gyvenimo 
praktikoje. Kun. prof. St. Yla. gerai išmąs
tęs ir mums dažna proga perdavęs religi- 
nių-tautinių papročių svarbą, siūlo Vasario 
16 dieną jungti su asmeninėm, šeimos 
šventėm; pavyzdžiui, krikštynom, sužadė
tuvėm, vestuvėm... Ne tik minėjimų salėse, 
bet ir namuose Nepriklausomybės diena 
turi būti šventiškai atžymėta. Ypač jauni
mas turi pajusti, ką reiškia mums nepri
klausomo gyvenimo išplėšimas.

Jau dabar laikas pagalvoti, ką mes ga
lėtume vieni kitiems padovanoti Vasario 
16-sios proga — lietuvišką knygą, plokšte
lę, rankdarbį ar tautinį ženklą?

Koks būtų džiaugsmas ir garbė mūsų 
Apylinkei, jei iki Nepriklausomybės minė
jimo dienos neliktų nė vienos pastogės, ku
rios nelankytų lietuviškas laikraštis. O gal 
jau netoli to ir esame, pravedus spaudos 
vajų? Teko patirti, kad kai kurie miunche- 
niečiai gauna beveik visą didžiąją lietuviš
kąją spaudą — reguliariai skaito net 22 
laikraščius bei žurnalus! Kai kurie dalija
si spauda ir su artimiausiais kaimynais. 
Tai mūsų dienų knygnešiai!

Besiruošiant sutikti Vasario 16 dieną, 
mūsų moterys ir merginos turi iš anksto 
susitvarkyti tautinius drabužius. O jų tu
rime Miunchene net 20! Kitos apylinkės 
galėtų tik pavydėti. Būtų tikrai gaila, jei 
bent viena, turinti tautinius drabužius, ne
pasirodytų minėjimo salėje. Tegul pamato 
kitataučiai, kad mes mylime savo drabužį 
ir kad jis yra gražus.

Visi, kieno tik kojos neša, visi dalyvau
sime Nepriklausomybės minėjime, išsipuo- 
šę tautiškai dvasia ir kūnu.

(iš Muencheno Apyl. Vald. žinių)

PADĖKA
Bradfordo, Derbio ir Nottinghamo lietu

viams, aukojusiems per sesę Traškienę, s. 
Zinkų ir Zaveckienę, už tas pinigines au
kas tariu nuoširdų skautišką ačiū.

v.s. psl. N. Kutkutė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — vasario 15 d„ 12.30 v.
DERBY — vasario 15 d„ 11 vai., Bridge 

Gate.
NOTTINGHAMAS — vasario 15 d„ 11.15 

vai., Židinyje. Pamaldos už Lietuvą.
ROCHDALE — vasario 22 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — vasario 22 d„ 11.15 vai., 

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

field Gardens, W.13, kovo 1 d„ 12 vai.

NAUJAUSIOS ILGO GROJIMO 
PLOKŠTELĖS:

Vaclovas Daunoras — šioje plokštelėje 
šios dainos: „PAMYLĖJAU VAKAR“, „DĖ
DĖS JONO POLKA“, „TŲ MERGELIŲ 
DAINAVIMAS“, „JAU SAULUTĖ LEI
DOS“ ir kitos. Puiki plokštelė.

„LAUKSIU TAVĘS“. Lengvos muzikos 
plokštelė.

Vienos plokštelės kaina su persiuntimu 
£2. 15. Puikūs tautiniai rūbai, gintaras, 
žemėlapiai. Rašyti:

„DAINORA“, 14 Priory Rd.. KEW — 
SURREY.

MIRĖ VLADAS RASTAUSKAS

Vladas Rastauskas mirė Kaiserslauter- 
no miesto ligoninėje gruodžio 23 d. Palai
dotas miesto kapinėse. Laidotuvių apeigas 
atliko kun. Br. Liubinas.

Velionis buvo gimęs 1898 m. vasario 25 
d. Vaiškiuose, Aukštaitijoje. Buvo Lietu
vos kariuomenės savanoris-kūrėjas, o vė
liau tarnavo pasienio policijoje. Turėjo 
gausią šeimą, bet II pasaulinio karo gale į 
Vakarus pasitraukė vienas. Negalėjęs iš
emigruoti į JAV, ilgą laiką tarnavo 2040 
LS kuopoje, iš kurios buvo atleistas į pen
siją. Priklausė ir toj kuopoj veikiančiai LB 
apylinkei, uoliai dalyvaudavo lietuviškuo
se renginiuose, nevengdamas nė tolimų ke
lionių. Su savo šeima, žmona ir vaikais, tu
rėjo glaudų ryšį, nepaisant tai. kad kai ku
rie jos nariai gyvena Kaune, o kiti Sibire.

KALĖDŲ EGLUTĖ HAMBURGE
Sausio 3 d. susirinko apie 50 vaikų į pa

rapijos salę prie šv. Teresės bažnyčios. 
Juos čia globoti pasiėmė mokytojas Leonas 
Narkus, kuriam talkininkavo Vasario 16 
Gimnazijos mokinys Manfredas šiušelis.

Vykdant programą, pirmiausia aplanky
ta bažnyčioje prakartėlė ir ten atlikta 
trumpa religinė programa. Visi vaikai už
sidegė po žvakę ir ėjo vakaro prieblandoje 
prie prakartėlės, kuri buvo gražiai papuoš
ta. Visi tyliai stebėjo statulėles, kurios 
vaizdavo Kristaus gimimą ir tuos įvykius, 
kurie anomis dienomis pasirodė. Vaikai ir 
suaugusieji sugiedojo Sveikas Jėzau gimu- 
sis, sukalbėjo Tėve mūsų. Vienuolis pran
ciškonas Tėvas Heribertas Neumeieris pa
pasakojo savo kelionės įspūdžius į Šventą
ją Žemę ir vaizdžiai nupiešė vietą, kur 
Kristus gimė. Papasakojo, kaip dabar ti
kintieji tas vietas lanko ir kaip atiduoda 
ten garbę Kristui. Paskiau, pasimeldę už 
tėvelius bei visus geradarius, sudėjome sa
vo žvakutes prie prakartėlės. nusilenkėm 
Kristui ir sugrįžome į salę.

Salėje prasidėjo antra dalis, kurią išpil
dė mūsų gabiausias jaunimas. Scenoje tu
rėjome giesmių, dainų, poezijos montažą. 
Devynios mergaitės švilpynėmis pagrojo 
kalėdinių giesmių, protarpiais grojo dai
nas ir deklamavo. Visa programa ėjo labai 
sklandžiai. Vakarui vadovavo mok. L. Nar
kus. Jam talkininkavo gimnazijos moki
niai: M. Normantaitė. M. šiušelis, Mašid- 
lauskaitė. Šauniai pasireiškė keturios se
serys Gaidelytės, kurios lanko muzikos 
mokyklą ir sugeba laisvai giedoti ir instru
mentą valdyti. Kristina ir Monika Navic
kaitės gryna lietuvių kalba deklamavo ir 
švelniai pritarė Gaidelytėms švilpynėmis. 
Mašidlauskaitė deklamavo, grojo vamzde
liu. Aurelija Lipšytė su motina atliko dia
logą eilėraščio forma. Žaviai pasireiškė ir 
visa Neumeierių giminė: Gabrielė. Elžbie
ta. Matas ir Olavas grojo, deklamavo ir dai
navo. Zigrida Gerulaitytė šoko ir dainavo 
su visa mūsų jaunimo grupe. Regina, To
mas ir Martyna Norkai jau seniai laukė 
progos pasireikšti kaip deklamatoriai. Šį 
vakarą buvo jiems gera proga, ir jie ja pil
nai pasinaudojo. Geros formos buvo ir šiu- 
šelių šeimos atstovai. Kiekvienas sugebėjo 
groti ir dainuoti. Tai nenuostabu, nes trys 
nariai lanko Vasario 16 Gimnaziją. T. Pi- 
piraitė mokėjo prie mūsų vaikų prisijung
ti ir gerai jaustis. Jinai padeklamavo ilgą 
eilėraštį. Puikiai pasirodė M. Gaidelis, V. 
Mašidlauskas, M. Tenikaitytė, Malinaus
kaitė. Gaidelytės — Ilona, Cecilija, Ramo
na ir Angelika — sudarė pagrindinį bran
duolį tautiniuose šokiuose, švilpynių or
kestre ir vaidinime. Prie jų tiko Sadžiūtės, 
Neumeierytės, Navickaitės, Gerulaitytės, 
Mašidlauskaitė.

Trečiojoje dalyje buvo numatytas Kalė
dų Senelio — Šv. Mikalojaus sutikimas. Jo 
laukė visi vaikai, nes žinojo, kad jis atveš 
dovanų. Jis atvyko kitų vaikų lydimas. Ka
lėdų Senelis papasakojo savo kelionę iš 
Lietuvos net iki Hamburgo. Kiekvienam 
jis rado tinkamą žodį ir dovanojo po 6 Dm. 
vertės maišiuką su dovanomis. Daugiau 
kaip 50 vaikų galėjo pasidžiaugti Kalėdų 
Senelio apsilankymu. Vaikai ir dabar tu
rėjo gerą progą pasirodyti su savo eilėraš
čiais bei dovanomis.

Ketvirtąją dalį sudarė bendra visų daly
vių kakava, arbatėlė, kava. Kiekvienas ga
lėjo pasirinkti, ko tik jis norėjo. Kavą pa
ruošė vienuolės seselės, o prie stalo patar
navo mūsų mergaitės Gaidelytės, Sadžiūtės, 
Mašidlauskaitės, Navickaitė. Kalėdų Eg
lute visi patenkinti, kaip vaikai, taip ir tė
vai. Visiems Kalėdų prasmę nusakė kun. 
V. Šarka. Jis visus ir pasveikino.

(iš Aušros Vartų)

PIGIOS IR BE JOKIŲ RŪPESČIŲ 
ATOSTOGOS AUKSINIAME 

VIDURŽEMIO JŪROS KURORTE

Išnuomojamos vilos nuo 24 šil. savaitei 
vienam asmeniui.

17 svarų vienam asmeniui savaitei, 
įskaitant kelionę lėktuvu ir visas kitas 

transporto išlaidas!
Taigi už 17 sv. savaitei turite puikią vilą, 
saldę ir apmokėtą kelionę. Belieka tik 

pirktis maistą ir vyną.
Dėii smulkesnių informacijų kreipkitės:

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

Tel. Coventry 27582 
(skambinti galima bet kuriuo laiku)
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