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Balsas iš anapus
Prieš metus Kaune miręs vienas pasku

tiniųjų Vasario 16 dienos Akto signatarų, 
iškentėjęs ilgų metų tremtį Sibire, Lietu
vos diplomatas Petras Klimas paliko nera
šytų testamentų. Per savo dukterį, kuri jį 
aplankė Lietuvoje, Petras Klimas pasakė:

„Mane ima nerimas ir baimė pagalvojus, 
kad Lietuva gali būti užmiršta“, jis pasa
kė savo dukteriai ir pridūrė, kų, jo nuo
mone, išeivija turėtų daryti, kad tas ne
įvyktų. Jis norėjo, kad išeivija nuolat pri
mintų laisvajam pasauliui apie tų nusikal
timų, kuris buvo padarytas prieš lietuvių 
tautų ir jos egzistencijos teisę. Jis taip pat 
norėjo, kad būtų keliami aikštėn visi tie 
veiksmai, kuriuos daro komunistinė Rusi
ja, siekdama nutrinti Lietuvą nuo žemėla
pio.

Iš tų, kurie apsigyvenę svetur, Petras 
Klimas tenorėjo, kad jie nuolatos ir nepa
liaujamai primintų Lietuvos teisę gyventi 
laisvai ir nepriklausomai. To neabejotinai 
norėtų iš išeivių ir kiti lietuviai, likę tėvy
nėje.

Ne kiekvienas iš mūsų tą misijų gali at
likti. Tam yra mūsų spauda, organizacijos, 
politiniai veiksniai. Bet kiekvienas, kuris 
negali pats daug nuveikti, gali prisidėti 
savo pinigine parama prie to darbo. Kaip

žinome, VLIKas vadovauja laisvinimo 
veiklai, ir jis turi informacinę tarnybą. 
Leidžiami biuleteniai išeivijos spaudai lie
tuvių kalba, o taip pat svetimomis kalbo
mis — Vakarų pasaulio spaudai ir visuo
menei. Per radiją informacijos teikiamos 
Lietuvai.

Visai tai informacinei tarnybai reikalin
gos lėšos. Jas parūpinti turi patys lietu
viai, nes niekam kitam nedaug rūpi, ar 
Lietuva yra laisva, ar pavergta. Lėšas Lie
tuvos laisvinimo darbui renka Tautos Fon
das. Vasario mėnuo — Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo mėnuo. Tad, minėda
mi tą brangią sukaktį, aukokime Tautos 
Fondui.

Minėjimų rengėjai prašomi tą dienų 
rinkti aukas kilniausiam tikslui — Lietu
vos išlaisvinimui. Pavieniai lietuviai, ku
rie negalės tą dieną nuvykti į minėjimus, 
prašomi aukas siųsti tiesiog Tautos Fondo 
Atstovybei 1). Britanijoje — 1 Ladbroke 
Gardens, London, W.11. Čekiuose bei paš
to orderiuose prašome įrašyti Fondo pava
dinimą angliškai; Lithuanian National 
Fund.

Tautos Fondo Atstovybė 
Didž. Britanijoje

MIRĖ ANTANAS LIUTKUS

Vasario 9 d. Prancūzijoje staiga 
mirė diplomatas Antanas Liutkus.
■■MMMMManMHKaKMKaS!

AUSCIIWITZO IŠLAISVINIMO
SUKAKTIS

Prieš 25 metus sąjungininkų kariuome
nė užėmė Auschvvitzą ir išvadavo likusius 
dar neišžudytus kalinius, deportuotus iš 
Prancūzijos.

Sukaktis iškilmingai paminėta dalyvau
jant Anciens Combattants (buv. karių) 
ministeriui H. Duvillard, kuris uždegė am
žinąją ugnį prie Nežinomo Kario kapo po 
Triumfo arka. Po to minia nuvyko į Salle 
Pleyel tęsti minėjimo, kur rezistentų ir or
ganizacijų atstovai atpasakojo deportuotų
jų kryžiaus kelius.

Paryžiaus radijas ta proga davė plačią 
apžvalgą ir apie žydų persekiojimą Euro
poje. Tarp kraštų, iš kurių jie bėgo (Vokie
tija, Austrija, Čekoslovakija ir kt.). buvo 
paminėta ir Lietuva. Pagal iš vokiečių vy-
riausybės neseniai gautuosius bėgančių 
nacių išsivežtus iš Paryžiaus Saugumo po
licijos dokumentus, vien tik per paskuti
nius Paryžiaus okupacijos metus į Ausch- 
witzą buvo išvežta daugiau kaip 70.000 
žmonių, kurių tarpe 376 Lietuvos piliečiai.

SEPTYNIOS PIenos
Sunkumai vyriausybei sudaryti

Prez. Saragatas tariasi su politikais, 
stengdamasis sudaryti naują Italijos vy
riausybę vietoj pasitraukusios.

Sunku vyriausybę sudaryti, nes nė vie
na partija neturi parlamente daugumos. 
Socialistai norėtų eiti į koaliciją vien tik 
su krikščionimis demokratais. Socialdemo
kratai nori, kad būtų paleistas parlamen
tas ir skelbiami rinkimai.

Izraelis nenori paliaubų
Izraelio ministerių kabinete buvęs iškel

tas pasiūlymas atstatyti paliaubų padėtį su 
Egiptu. Dabar abi pusės puldinėja viena 
kitą.

Tokiam pasiūlymui buvę pasipriešinta, 
nes jis. sako, reikštų silpnumą.

Berlyno ateitis
Vakariečiai ruošiasi pasitarimams su 

Sov. Sąjungos atstovais dėl Berlyno. Pasi
tarimą šaukti yra pasiūlę sovietai.

Bet kol kas niekas nežino, kas dėl Berly
no norima svarstyti. Vakariečiai norėtų 
gauti berlyniečiams daugiau susisiekimo 
laisvių. Tikimasi, kad Sov. Sąjunga gali 
sutikti, bet su kokia nors stambia sąlyga, 
pvz., pripažinti Rytų Vokietiją.

Metai darbo stovyklos
Po metus darbo stovyklos Maskvoje bu

vo nuteisti du italai ir belgas, kurie, pro
testuodami prieš suiminėjimą ir laikymą 
kalėjimuose ar stovyklose kovotojų už di
desnes laisves, buvo prisirakinę du par
duotuvėse, o vienas teatre ir platino atsi
šaukimus.

Leningrade už tokius pat veiksmus to
kiam pat laikui nuteistas norvegas.

Italai vis dėlto vėliau buvo paleisti išva
žiuoti namo.

Nassero bėdos
Egipto prez. Nasseras norėtų važiuoti į 

Maskvą aiškintis, ką daryti, kad Izraelio 
aviacija nuolat puldinėja jo kraštą ir net 
atskrenda arti sostinės Kairo.

Jis linkęs prašyti Sov. Sąjungos vadus, 
kad jie sutiktų aprūpinti ginklais ir kitus 
arabų kraštus.

O jo paties bėda esanti ta, kad Egiptas 
turi ginklų, bet nėra specialistų jais nau
dotis. Egiptas ypač skaudžiai jaučiąs lakū
nų trūkumą.

Sov. Sąjunga paskubomis tiekianti Egip
tui gynimosi priemones — raketas, rada
rus, priešlėktuvinę artileriją. Tiekimas 
vykdomas lėktuvais.

lėktuvai Ispanijai
Pagal dabar pasirašytąją sutartį Pran

cūzija sutinka parduoti Ispanijai 30 lėktu
vų Mirage-3.

Sutartį pasirašant pirmą kartą Prancū
zijoje oficialiai po karo buvo priimtas Ispa
nijos užsienių reikalų ministeris.

Paieškomas Bazmenovas
New Delhyje, Indijos sostinėje, paskleis

tos fotografijos sovietiniame informacijų 
centre dirbusio pareigūno Bazmenovo. Jo 
paieško policija, įsakyta tikrinti aerodro
mus.

Bazmenovas išėjo pirkti kino bilietų ir 
dingo, ir Indijos spauda spėja, kad jis bus 
pabėgęs.

Salin Dubčeką!
Slovakijos komunistų partijos centro ko

mitetas priėmė rezoliuciją, kuri reikalauja 
išmesti iš partijos buvusį Čekoslovakijos 
komunistų partijos vadą Dubčeką.

Rezoliucijoje taip pat reikalaujama, kad 
būtų žymeniu apdovanotas okupacijos pra
džioje sovietų karinių pajėgų Čekoslovaki
joje leistasis propagandinis lapelis „Zpra- 
vy‘.

JAV ir Kinijos pasitarimai
Vasario 20 d. JAV ir Kinija pradeda dip

lomatinius pasitarimus.
Pasitarimai vyks Varšuvoje pakaitomis 

abiejų kraštų atstovybėse.
Atnaujinti tuos pasitarimus iniciatyvos 

ėmėsi JAV.

Didieji dėl Viduriniųjų Rytų
Sov. Sąjunga įteikė notas Britanijai, 

Prancūzijai ir JAV dėl pavojingos padėties 
Vid. Rytuose. Sovietai įspėja, kad jeigu Iz
raelis nebus sudraustas nebepuldinėti ara
bų kraštų, tai Sov. Sąjunga apginkluosian
ti arabus naujam karui.

Ryšium su tuo prez. Niksonas pareiškė, 
kad JAV duos Izraeliui ginklų, kol Vid. 
Rytuose bus pasiekta jėgų pusiausvyros.

■‘aaukojo komunistus
Užmezgę draugiškus ir prekybinius ry

šius su pulkininkų diktatūros valdoma 
Graikija, sovietiniai kraštai sulikvidavo 
iuose įsikūrusias pabėgusių graikų komu
nistų organizacijas.

Didžiausias centras buvo Čekoslovakijo
je. o mažesni Vengrijoje, Lenkijoje ir ki
tur.

Grečka Varšuvoje
Į Varšuvą buvo atvažiavęs Sov. Sąjun

gos krašto apsaugos ministeris marš. Greč
ka.

Jo atvažiavimas kaip tik supuolė su V. 
Vokietijos derybininkų išvažiavimu iš 
Lenkijos.

Maršalas, heroiškai priimtas, vizitavo 
kariuomenę ir karinius fabrikus.

Įspėjimas Suomijai
„Pravda“ įspėjo Suomiją nesusidėti su 

NATO, kurių pajėgų yra Skandinavijos 
kraštuose.

Kaip laikraštis tvirtina, šiaurės Euro
poje padidėjusi NATO veikla, dėl to Suo
mijos dešinieji pradeda kelti galvas.

UŽMIRŠTAS PAŽIBA
JAV Worcesterio ligoninėje sunkiai ser

ga muzikas Jonas Dirvelis.
Buvo metas, kada jis buvo Worcesterio 

lietuvių pažiba. Komp. Mikas Petrauskas, 
išvykdamas į Lietuvą, savo įpėdiniu gar
siam tuomet Aušrelės chorui vadovauti pa
liko Joną Dirvelį. Jis dirigavo chorą nuo 
1921 iki 1949 metų. Taip pat jis dirbo ir ki
tus lietuvių kultūrinius darbus. Jo pastan
gomis Massachussetts gubernatorius ap
dovanojo Aušrelės ir Gabijos chorus auksi
ne taure.

Deja, kai jis susirgo, sakoma, nebenori
ma jo prisiminti.

Kiekvienam nuoširdžiam lietuviui skai
tant tokias žinutes darosi be galo liūdna.

SERGA A. KRAUSAS
Jau trys mėnesiai, kai serga Australijoje 

gyvenąs kultūrininkas, visuomenininkas, 
spaudos platintojas Antanas Krausas. Ne
galavimai prasidėjo su širdimi.

SEKANTIS SKRIDIMAS Į MĖNULĮ
Naujas amerikiečių skrydis į mėnulį nu

matomas kovo 12 d. Skris trys astronautai 
ir nusileis prie Fra Mauro kraterio, apie 
100 mylių nuo vadinamojo Audrų okeano.

Sugrįžusiems į žemę astronautams iki 
šiol taikomo karantino nebus. Mokslinin
kai įsitikinę, kad iš mėnulio jokio biologi
nio pavojaus nėra.

MOKSLININKAI Į UŽSIENIUS
Vilniaus „Tiesa“ rašo, kad šiais metais į 

JAV dešimčiai mėnesių išvyko chemikas 
prof. dr. V. Daukšas ir fizikas doc. A. Ma
tulionis. Vengrijoje stažuoja vyresnysis 
dėstytojas G. Misevičius. Jau treji metai 
Alžyre fiziką dėsto V. Valiukėnas. Į Egiptą 
ruošiasi išvykti fizikas-matematikas V. 
Paulauskas. į Mongoliją — biologas R. Ži
linskas.

Į Suomiją ruošiasi važiuoti prof. dn A. 
Bandzaitis. o į Italijos Padujos universite
tą aiškintis mokslinio bendradarbiavimo 
galimybių vyks prof. dr. A. Marcinkevi
čius.

LENKAI RAŠO
Lenkų spauda Australijoje, kaip matyti 

iš „Wiadomosci Polskie“ laikraščio, leidžia
mo Sydney mieste praėj. metų lapkričio 
23 d. laidos, naudojasi Eltos žiniomis. Laik
raštis rašo: „Žinios apie katalikų Bažny
čios persekiojimą Lietuvoje pasiekia New 
Yorke veikiantį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto informacijos židinį — „Eltą“.

Paminėjęs apie Eltos teiktas informaci
jas apie lietuvių dvasininkų persekiojimus, 
australiškis laikraštis toliau rašo: „Bažny
čios padėtis — sunki“ ir nurodo į Vilniaus 
katedros likimą, į dvasinės seminarijos 
Kaune suvaržymus, sunkią kunigų padėtį 
ir tai, kad du vyskupai vis tebelaikomi na
mų arešte. (Elta)
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Mielam draugui, talentingam menininkui ir tauriam lietuviui 
ANTANUI LIUTKUI staiga mirus, 

žmonai ir vaikams nuoširdžią užuojautą reiškia

Petras ir Melita Varkalos

ČIURLIONIO KŪRINIAMS
Vilniaus „Tiesa“ gruodžio 31 d. numery

je rašo, kad prie M. K. Čiurlionio dailės 
muziejaus Kaune pristatytas 1125 kv. met
rų naujas priestatas-galerija. Naują gale
riją sudaro trys kylančios aukštyn salės 
su visa specialia automatine oro kondi
cionavimo aparatūra. Toje naujoje galeri
joje yra patalpinta 120 M. K. Čiurlionio 
kūrinių.

NAUJOJI VLIKo VALDYBA: Iš kairės: Romas Kezys, dr. Bronius Nemickas, Pra
nas Vainauskas (Tarybos pirmininkas), dr. Jonas Puzinas, dr. J. K. Valiūnas — pir
mininkas, Stasys Dzikas. Jurgis Valaitis ir Juozas Audėnas.

KUDIRKOMS IR MAIRONIAMS AUGINTI
Straipsnyje „Po trisdešimties metų“ 

Stuttgarto lietuvių informacijų „Savi“ Nr. 
1 rašoma:

„Šie Lietuvos okupacijos trisdešimtieji 
metai mus verčia pagalvoti, ar mūsų gyve
nimo prasmė čia. išeivijoje, yra tik tam, 
kad išnyktume nepalikdami pėdsakų, jog 
lietuviais buvome.

„Mums visų pirmiausia turėtų rūpėti iš
auginti tokią ateinančią kartą, kuri istori
jai liudytų, kad išeivijoje sąmoningais lie
tuviais buvome.

„Tokių rūpesčių akivaizdoje yra Vasario 
16 gimnazija V. Vokietijoje, kurios kiek
vienas abiturientas yra lietuvybės pamink
lo tartum kertinis akmuo, o besimokantis 
jaunuolis atskira plyta. Visų daugiausia 
mums turi rūpėti, kad šis kultūros pa
minklas vis būtų stiprinamas naujomis 
plytomis, nes tai yra svarbiausioji trečda
lio lietuvių tautos, svetur atsidūrusios ir 
pasmerktos išnykti, kovos priemonė.

„Tautinių mažumų tautiškumo palaiky
mui Vokietijos vyriausybė kasmet išleidžia 
šimtus tūkstančių markių paramos, o mū

suose atsiranda net balsų, kad iš lietuvių 
Bendruomenės statutų reikia išbraukti tau
tiškumo palaikymo tikslą... Prie ko priėjo
me?.. Ir tai tik po 30 metų... Ko susilauksi
me?..

„Vienintelei pasaulyje lietuvių gimnazi
jai Vokietijos valdžia duoda du trečdalius 
visų išlaidų; pastatė gimnazijos rūmus ir 
tvirtai pažadėjo remti bendrabučio staty
bą, o mes vos pajėgiame duoti tai gimna
zijai nepilnus 80 mokinių... Tai toks mūsų 
tautiškumo palaikymas...

„Gaila, kad laisvoji lietuviška spauda į 
šį reikalą per mažai kreipia'dėmesio, o jei
gu ką ir parašo, tai ne patraukliai, o at
baidančiai...

„Taigi, kol dar turime Vasario 16 gim
naziją, joje ugdykime naujus Kudirkas, 
Basanavičius, Vaižgantus, Maironius ir iš
eivijoje pastatykime naujos Aušros pa
minklą, kurio viršūnėje skambėtų Varpas, 
skelbiantis, kad nevertas tas laisvės, kas 
negina jos... Tada iliuzijomis vadinamos 
mūsų laisvės idėjos virs tikrove“.

Eltos Draugijos susirinkimas
Jis įvyko gruodžio 21 d. Vasario 16 gim

nazijos patalpose. Pirmininkavo valdybos 
pirmininkas dr. J. Grinius, sekretoriavo 
mok. Irena Natkevičienė.

Iš draugijos valdybos sekretoriaus pa
reigų ir narių tarpo paties prašymu atleis
tas Art. Hermanas, priimtas stud. P. Ne- 
vulis.

ELTOS draugija įsteigta Reutlingene 
prieš 16 metų. Jos tikslas — informeijos 
apie Lietuvą rinkimas ir skleidimas, konk
rečiai — informacinių VLIKo biuletenių 
lietuvių ir vokiečių kalbomis. Steigėjų gru
pę sudarė VLIKo įstaigose dirbę asmenys, 
kurių apie pusę jau mirę. Vėliau narių 
skaičius pakilo iki daugiau kaip 30. Per
kėlus VLIKo biuletenio lietuvių kalba lei
dimą į New Yorką, Eltos draugija leidžia 
tik biuletenį vokiečių kalba, pavadintą EL- 
TA-Pressedienst. Jo spauda ir turinys kas
met tobulėja. 1965 m. įsigyta ofsetinė 
spausdinimo mašina.

Apie draugijos finansus ir ELTA-Pres- 
sedienst biuletenį pranešimą padarė valdy
bos iždininkas ir biuletenio redaktorius 
Valt. Banaitis. Iš jo pranešimo nariai pa
tyrė, jog kasmet išleidžiama apie 12 nu
merių biuletenio. Vieno numerio išleidi
mas ir išsiuntinėjimas kainuoja apie tūks
tantį DM. Didžiąją dalį lėšų duoda VLIK
as. Ee trumpų informacijų, biuleteny 1969 
m. išspausdintos 4 platesnės studijos (jų 
tarpe studija apie industrinį sovietų kolo
nializmą Lietuvoje), plačiau aptartos ke
lios knygos, pateikti keli reportažai (apie 
Liet, studijų savaitę Bad Godesberge. apie

čių spauda apie Lietuvą rašo tiek pat, kiek 
apie Latviją ir Estiją kartu, nors vokiečiai 
daugiau pažįsta pastarąsias. Daugelis vo
kiečių laikraščių pasinaudoja Elta-Presse- 
dienst informacija, nenurodydami šaltinio.

Vertindami biuletenį, draugijos nariai 
priėjo išvadą, jog per paskutiniuosius me
tus jis žymiai pagerėjo, tapdamas vienu 
geriausių VLIKo svetimomis kalbomis lei
džiamų biuletenių. Elta-Pressedienst atlie
ka svarbų propagandinį uždavinį. Jis siun
tinėjamas vokiečių spaudai, vyriausybės 
nariams, žymesniems parlamentarams, vi
suomenės veikėjams, dvasiškiams, užsie
nio diplomatams ir kt. Elta-Pressedienst 
pasiekia ir Šveicariją su Austrija ir kitas 
šalis. Jį gauna ir apie 50 lietuvių. Kilo 
klausimas, ar yra tikslu siuntinėti savie
siems. Kiekvieno numerio išleidžiama po 
600 egz.

Jos pirmininkas dr. J. Grinius ir iždi
ninkas V. Banaitis perrinkti sekančiai ka
dencijai, o į pasitraukusio sekretoriaus A. 
Hermano vietą išrinktas stud. P. Nevulis.

(VKV Inform.)

Brangiai mamytei ir uošvienei 
Lietuvoje mirus,

EMILY IR JONĄ SKINKIUS 
liūdesyje giliai užjaučiu.

V. Leonas

W!Bl TSftVUBSBSH

Bažnyčios padėtį Lietuvoje ir kt.), neap
lenkiant nė dokumentacinės medžiagos. 20 
puslapių storumo rugpiūčio numeris skir
tas Hitlerio-Stalino pakto 30-sioms meti
nėms paminėti. Biuleteny atspausdinti visi 
vieši ir slapti vokiečių nacių ir rusų bol
ševikų susitarimai, kuriais Lietuva ir ki
tos Pabaltijo valstybės buvo perkamos, par 
duodamos ir mainomos, lyg savas daiktas.
Paskutiniuoju 1969 m. numeriu išleistas 30 
lapų geriausių lietuvių grafikų darbų ap
lankas. Jis labai pabrangino biuletenio lei
dimą. Aplankas numatomas ateity pasto
rinti.

1970 m. reikės atžymėti 30-ąsias Lietu
vos okupavimo metines. Verkiant reikia iš
leisti brošiūrėlę su informacija apie Lie
tuvą vokiečių kalba.

Elta-Pressedienst biuletenio dėka vokie-
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Nepasitenkinimo kronika
Sovietuose skleidžiamoji pogrindžio spau

da toliau skelbia žmogaus teisių pažeidimo 
atvejus. Jau pasirodžiusi nauja „Dabarti
nių įvykių kronikos“ laida su praeitų metų 
spalio 31 d. data ir Vakarus pasiekusi tik 
šių metų pradžioje liudija: pogrindžio 
spauda Sovietų Sąjungoje ne silpnėja, bet, 
priešingai, teikia stiprėjimo žymių.

Vakaruose, kaip pastebi „The Christian 
Science Monitor“ atstovas Paul Wohl 
(sausio 13 d.), naujoji „Kronikos“ laida 
atskleidžia visą eilę pavyzdžių, rodančių, 
jog kovotojai dėl žmogaus teisių ir prieš 
totalitarinį režimą Sovietuose veiksmingai 
reiškiasi ir jų ryžtas gal didesnis, kaip 
anksčiau.

Patiriama, kad Sovietijoje pasitaiko ir 
nepaprastai ryžtingų, net desperacijai ar
timų, nepasitenkinimo režimu apraiškų. 
Pvz., skelbiama, kad vienas sovietų pilie
tis susidegino ties Lenino paveikslu Lenin
grade.

Minėtoji „Kronika“ savo paskutinėje lai
doje pateikia kelis Sovietijos pogrindy su
sijaudinimą kėlusius atvejus. Štai, M. Ja- 
kubovskio, buvusio sovietų A. Tarybos

Een unicum
Iš flamų, arba flamandų, kalbos savojon 

mes maža ką teturime išsivertę, kaip ir 
tie flamai iš lietuvių. Savo metu Lietuvoje 
prieš daugelį metų buvo lietuviškai išleis
tos Charles Costerio „Flamandų legendos“ 
(net ir Tylis Oilenšpiegelis nebuvo išvers
tas), o 1959 m. V. Kazokas išvertė, o Nidos 
Knygų Klubas išleio F. Timmermans „Kai
mietiškąją psalmę“.

Be kita ko, kas gi tie flamai? Ogi ger
manų padermė, labai sena ir šiandien gy
venanti šiaurinėj Belgijoj, vakariniam 
šiaurės Prancūzijos pakrašty ir daly Olan
dijos. Laikraščiai protarpiais vis primena 
Belgijos flamus, kai jie tik smarkiau su
juda kovoti už savo kalbos teises. Tai, va, 
tie flamai.

O dabar truputėlis įdomybių, kas darosi 
su F. Timmermans „Kaimietiškosios psal
mės“ vertimu. Tas vertimas buvo išsiunti
nėtas Nidos Knygų Klubo nariams, o kiek 
dar liko, tai leidėjai pasiunčia egzemplio
rių, jei kas dar neturi. Bet dabar jos vis po 
keletą egzempliorių pakartotinai pradėjo 
užsakinėti Z. Hellemans, lietuvių poezijos 
vertėja į flamų kalbą. Pasirodo, ji susitin
ka su flamų literatais, o ta proga įteikia ir 
dovanėlę — „Kaimietiškosios psalmės“ lie
tuvišką vertimą. Tie dovanėlę gavusieji 
flamai, žinoma, nesupranta lietuviškai, bet, 
sako, deda garbingoj vietoj tarp savo kny
gų, kaip retenybę — „rariteit“ arba „een 
unicum“. Prieš dėdami į lentyną, žinoma, 
iš visų pusių apvarto ir nusistebi: išspaus
dinta, žiūrėkite, ne rusiškomis raidėmis! 
Jeigu kraštas yra įjungtas į rusų imperiją, 
tai pagal nežinančiųjų galvojimą jis turė
tų būti rusiškas, rašto raidės taip pat ru
siškos... Pasirodo — ne, lietuviai ne rusai. 

prezidiumo pirmininko A. Mikojano arti
mo bendradarbio, atvejis: jis jau pensinin
kas, gyvena senelių prieglaudoje, Kazachs
tano respublikoje. Saugumo organai randa 
jo rankraščius, ir 1968 m. jam buvo ruo
šiama byla, bet, Maskvai įsakius, ji neį
vyksta. Matyt, įsikišo buvęs Jakubovskio 
„bosas“ — Mikojanas. Tačiau, kai Jaku- 
bovskis nuo 1932 m. pateko į priverčia
mųjų darbų stovyklą ir ten buvo penke
rius metus, Mikojanas nė piršto nepaju
dino.

Kitas atvejis tai Aleksiejaus Levitino- 
Krasnovo vargai. Jis, buvęs matematikos 
mokytojas, vėliau virto publicistu religi
niais klausimais. Jis skelbia „krikščioniš
kojo socializmo“ sampratą. Nemaža Kras- 
novo knygų bei brošiūrų pasklidę Sovieti
jos pogrindy.

Krasnovas drauge su istoriku Petru Ja- 
kiru, 1937 m. sušaudyto generolo sūnumi, 
ir matematiku Jeseninu-Volpinu, žinomo 
poeto (nusišovusio 1925 m.) sūnumi, yra 
pogrindžio grupės „Pradininkų“ (Inicia- 
tivniki) narys. Dabar tos grupės nariai 
„Kronikoje“ paskelbė laišką, kuriuo gina
mas Krasnovas, pernai IX.12 suimtas. Jie 
skelbia: „Laisvė yra nedaloma, negali bū
ti religinės laisvės, jei grubiai sutrypiamos 
žmogaus laisvės...“

Nepasitenkinimas Sovietų Sąjungoje yra

DR. V. GIDŽIŪNO DARBAI

Esame gavę du dr. Viktoro Gidžiūno, 
OFM. istorinius darbus.

Vienas jų yra „Žemaičių byla Konstan
cos susirinkime (1414-1418)“. Tai atspau
das iš Lituanistikos Instituto „Lituanisti
kos darbų“ II (32 psl.).

Studijoje autorius nurodo, kad Žalgirio 
laimėjimas nebuvo visiškas: Vytautas ir 
Jogaila neįveikė paimti tvirtų ordino pilių, 
o kai po ilgesnio apgulimo jų kariuomenę 
apėmė dezinterija, tai turėjo grįžti namo. 
O tuo tarpu vokiečiai apsitvarkė, gavo pa
galbos, ir nugalėtojai nebegalėjo jiems dik
tuoti taikos. Dėl to pagal Torunės taikos 
sutartį (1411 m.) Žemaičiai buvo atgauti 
tik iki Jogailos ir Vytauto gyvos galvos. 
Ramybės vis nebuvo ir sudarius taiką, nes 
nė viena pusė nebuvo patenkinta. Ordinas 
rūpinosi atgauti prarastąsias žemes ir ne
norėjo mokėti kontribucijų. Lenkai neat
gavo visų žemių, kurias apgulimo metu or
dinas buvo žadėjęs grąžinti. Vytautas irgi 
buvo nepatenkintas, kad Žemaičiai grą
žinti tik iki jo mirties, nors dėl jų buvo 
daug kraujo pralieta.

Va, tuo istorikas ir pradeda ypač įdomią 
istoriją pažįstančiam Lietuvos praeitį tik 
iš vadovėlio ir įsitikinusiam, kad su Žalgi
rio mūšiu vokiečių ordinas buvo galutinai 
pribaigtas.

Antrasis darbas, „Lietuvių pranciškonų 
darbai sukakčių ženkle", yra pranciškonų 
ordino veiklos Lietuvoje ir lietuvių pran
ciškonų JAV apžvalga. 

palietęs ir karinius sluoksnius. Tai ypač 
pykdo sovietinį režimą.

Pogrindžio leidinyje nurodoma į jauno 
inžinieriaus M. S. Rižniko atvejį: jis pro
testavo prieš, jo nuomone, neteisėtą antrą 
šaukimą į kariuomenę ir dėl to pernai 
spalio 13 d. Noginsko mieste buvo nuteis
tas stovyklos bausme iki 18 mėnesių. Mjr. 
G. Altunian pernai liepos 11 d. buvo su
imtas, nes buvo įtartas turįs ryšių su „Pra
dininkais“. Majoras buvo išmestas iš par
tijos ir atleistas iš darbo. Tardytojas Al- 
tunianą apšaukė „Gyvenimo atmata, pur
vu...“

„Kronikos“ 10-me numeryje pateikta 
daugiau smulkmenų apie pernai suimtus 
tris vyresniuosius Baltijos povandeninio 
laivyno karininkus — Gavrilovą, Kozire- 
vą ir Paramonovą. Jie buvo kaltinami įkū
rę Sąjungą kovai dėl politinių teisių. Sau
gumo įstaigos patyrusios, kad kariai turė
ję ryšių su Baltijos miestais Talinu ir Ry
ga, be to, ir su Leningradu, Maskva, Baku 
ir Chabarovsku.

Pagaliau naujojoje pogrindžio leidinio 
laidoje įdėta čeko Františeko Kriegelio kal
ba, pasakyta partijos centro komiteto posė
dy, lenko filosofo pr<įf. L. Kolakowskio 
mintys („Socializmas tai bendrija, kur ge
riausia sekasi tokiam piliečiui, kuris ne
turi jokios nuomonės“), dar paskelbti do
kumentai apie vokiečių-sovietų sutartį ir 
„Rusijos, Ukrainos ir Pabaltijo demokra
tų programa“. Yra ir knygų vertinimo sky
rius. (Elta)

R. SPALIS RAŠO ROMANĄ
Romualdas Spalis rašo naują romaną. 

Romane bus vaizduojama vokiečių okupa
cija Lietuvoje. Veikalo vardas „Mergaitė 
iš geto“.

DŽIAUGSMAS DĖL FILMO
Vilniuje džiūgaujama: Maskvoje įvykus 

peržiūrai, leista visoje Sovietų Sąjungoje 
rodyti Lietuvoje pastatytą filmą „Avė Vi
ta“ (scenarijaus autoriai V. Žalakevičius ir 
G. Kanovičius). Peržiūroje dalyvavo Lie
tuvos kino direktorius J. Lozoraitis ir kiti 
filmo kūrėjai. (Elta)

FILATELISTŲ BIULETENIS
Filatelistų draugijos „Lietuva“ biulete

nio Nr. 1(136) pradedamas straipsniu apie 
buvusį prezidentą A. Stulginskį.

O tarp filateliškų dalykų, tur būt, dėme
sys labiausiai krypsta į aprašymus, kaip 
ruošiamasi jubiliejinei filatelijos parodai, 
kuri bus spalio 23-25 dienomis Balzeko 
Lietuvių Kultūros Muziejuje Čikagoje.

RIMAI IR NERIMAI
JAV Vaižganto atminimui išleistas jo ap

sakymas „Rimai ir Nerimai“. Leidžia — 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, leidi
nio mecenatas — Lietuvių Tautinės Są
jungos Cicero (16) skyrius. Šis Vaižganto 
apsakymas bus naudinga lietuviškosioms 
mokykloms.

PRASMINGIAUSIOJI KULTŪRA
„DIEVAS sutvėrė žmogų pagal savo 

paveikslą;
Pagal Dievo paveikslą jį sutvėrė;
Sutvėrė juodu, vyriškį ir moteriškę“

(Prad. 1, 27).

Poetiniu būdu yra išreikšta ši stambioji 
Dievo kūrybos paslaptis. Tikrai, didinga 
yra žmogaus išvaizda. Jam pavesta valdyti 
ir tvarkyti savo nuožiūra visa žemė. Savo 
gerovės siekdamas, žmogus pavergė aug
menis, gyvulius ir visą gyvą ir negyvą 
gamtą. Mūsų laikų žmogus padarė nuosta
bios pažangos įvairiuose moksluose, ypač 
technikoje: erdvė, laikas, medžiaga ir įvai
riausios medžiagos jėgos tarnauja žmogui. 
Apvaldęs protu, patirtimi ir išmintimi gam
tos jėgas, žmogus pasidarė panašesnis Die
vo Kūrėjo paveikslui.

Nemari siela
Daug didesnis yra žmogaus sielos pana

šumas Dievui. Dievas davė mums nemarią 
sielą, žmogaus gyvybės nešėją. Kai tik pra
sideda žmogaus gyvybė, ten jau yra ir vei
kia jo siela. Ji vysto kūną ir pati tobulėja. 
Mūsų sielos dvasinės galios, jėgos, veiklos 
plotas ir galimybės reikštis, gerėti, tobulėti 
yra neišsakomai didelės. Tiesa, jaučiame 
savo galių ribas: ne viską sugebam supras
ti, ir atmintis sušlubuoja, ir vaizduotė pa
ilsta, kai norime įsivaizduoti visatos ribas, 
bet tomis jėgomis priartėjame į tobulą Kū
rėjo paveikslą.

Dieviškas gyvenimas
Glaudžiausias žmogaus suartėjimas su 

Dievu įvyksta tada, kai pats Dievas pake
lia sielą į dieviškąjį gyvenimą, kai žmogus 
susivienija su Dievu. Išganytojas meldėsi: 
„Prašau ne tik už juos, bet ir už tuos, ku
rie per jų žodį tikės į mane, kad visi būtų 
viena, kaip tu, Tėve, esi manyje ir aš ta
vyje, kad ir jie būtų mumyse viena, kad 
pasaulis tikėtų, jog tu esi mane siuntęs. 
Garbę, kurią man davei, aš daviau jiems, 
kad jie būtų viena, kaip ir mes esame vie
na. Aš juose ir tu manyje, kad jie būtų to
buloje vienybėje“ (Jono 17, 20-23). Ši vie
nybė vadinasi antprigimtiniu sielos gyve
nimu. Jo pagrindas yra pašvenčiamoji Die
vo malonė, kurios dėka tikime Dievo ap
reiškimui, nes jis tiesakalbis, juo tikime ir 
viliamės, jog visa įvyks, ką Dievas yra 
mums sąlyginai pažadėjęs. O supratę Die
vo beribę meilę žmonėms ir mums, užsi
degame galinga Dievo meile. Tikėjimas, 
viltis ir meilė sujungia mus su Dievu. Pats 
Dievas tada nuostabiuoju būdu yra jį my
linčioje sieloje. Kadangi galime augti die
viškoje meilėje neribotai, labai glaudžiai 
galime atvaizduoti savo siela ir visu asme
niu švenčiausiąjį ir tobuliausiąjį Dievą.

Sielos kultūra
Klausdami, kame yra giliausioji ir pras

mingiausioj! žmogaus sielos kultūra, atsa
kome: ji glūdi mūsų proto, valios ir visų 
sielos jėgų įsijungime į Dievą. Tai vyksta 
galimai tobulesniu Dievo pažinimu ir iš to 
einančia karšta Dievo meile. Begyvendami 
žemėje, šiuo būdu glaudžiai suartėjame ir 
susivienijame su Dievu, prie savo galutinio 
tikslo. Sielos tobulinimas yra pati pras
mingiausia žmogaus veiklos kultūra. Joje 
tobulėti ir augti galime neribotai. Į tą to
bulybę kviečia mus išganytojas: „Būkite 
tat tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas 
tobulas“ (Mato 5, 48).

Supraskime, jog brangiausias sielos tur
tas yra Dievo pašvenčiamoji malonė. Ji 
yra pagrindas visai mūsų dvasinei pažan
gai, kultūrai. Gavome ją pirmukart krikšto 
metu ir stipriname ją atgailos sakramen
te, o kas buvo ją praradęs, sunkiai nusi
kalsdamas Dievui, ji yra atgaunama vien 
atgaila. Naudokitės atgailos sakramentu.

K. A. M.

A. STASKEVIČIŪTĖS SUKAKTIS
A. Staskevičiūtės, buv. operos solistės, 

gimimo 70-ji sukaktis okup. Lietuvoj spau
dos paminėta plačiai ir šiltai. Nurodyta, 
kad Staškevičiūtė debiutavo Kauno Valst. 
teatro operoje 1929 m., P. Čaikovskio ope
roje „Eugenijus Onieginas“. Per 24 metus, 
ligi 1953 metų, solistė suvaidinusi 26 vaid
menis.

Tačiau šiuo metu režiminė spauda ypač 
primena kitus Staškevičiūtės „nuopelnus“. 
Štai, J. Vyliūtė „Lit. ir Meno“ savaitrašty
je (Nr. 52, 1969) nurodo: „1936 m. daini
ninkę pasikvietė Tarybų Sąjungos pasiun
tinybės Kaune atstovas pas save. Jis žino
jo apie jos sunkų gyvenimą, kovą už būvį 
(Solistės gyvenimas Kauno teatre nebuvo 
sunkus, ir jai neteko kovoti už būvį... E.) 
ir pasiūlė dainuoti Spalio revoliucijos mi
nėjime. A. Staškevičiūtė su džiaugsmu pri
ėmė šį pasiūlymą ir nuo to laiko tapo iš
tikima Komunistų partijos draugė, o vė
liau ir narė. Jai pirmajai iš Tarybų Lietu
vos artistų 1942 m. buvo suteiktas nusi
pelniusios artistės vardas“. (Elta)

KAS SKAITO LENKIŠKĄ DIENRAŠTI?
Lenkų gyventojų Lietuvoje šiuo metu 

gali būti apie 200.000, Gudijoje - 300 tūkst., 
o Ukrainoje jų skaičius galįs siekti apie 
pusę milijono. Šitaip teigia lenkų dienraš
tis Vilniuje „Czerwony Sztandar“ (Nr. 
267, 1969). Minėtas dienraštis turi apie 
30.000 prenumeratorių, ir jų nemažas skai
čius yra ne Lietuvoje, bet Lenkijoje.

Esą, tai „vienintelis lenkų kalba dien
raštis Sovietų Sąjungoje“, ir iš viso TsSSr 
jono lenkų juo domisi... visai nedaug.

Kokia išvada lenkams? Tai esanti aiški 
gėda, nes, manoma, Lenkijos gyventojai 
tuo vilniškiu dienraščiu domisi daugiau, 
negu lenkai Lietuvos ir ypač Vilniaus 
krašto gyventojai. (E)

Premija J. Gliaudai
JAV leidžiamasis laikraštis „Dirva“ 1969 

m. konkursinę 300 dol. premiją už geriau
sią novelę paskyrė rašytojui Jurgiui Gliau
dai.

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

(3)

Sustok, Viliūnai, tai ne tavo reikalas. 
Tegu Habedankas sau lekia, ne tavo tai 
bėda, o jei ir būtų tavo, jos užtektų tau tik 
ligi sekančio buteliuko. Tu nesusigaudai 
toje maišaty, kurią žmonės vadina gyveni
mu arba pamaldumu, arba teise, tu su tuo 
atsisveikinai, anuomet, prieš septynerius 
metus, kai atsikratei mokykla, nebeprasi- 
dėk su tokiais dalykais, tu esi nekaltybės 
stovy, gal vienintelis čia Malkene, gal vie
nintelis ligi pat Brizeno, tu neklausi, iš kur 
gauni degtinę, gauni iš kur nors, ir gana, 
pasižiūrėk į laukų lelijas ir dangaus paukš
čius, eik, Viliūnai, nestoviniuok, šiandien 
vakare pasimatysim vėl. pas Gustavą.

Taip, dabar gatvė tuščia.
Tik gandrai suka ratus. Juos ištiko Vi- 

liūno likimas. Zakristijonas Gonzerovskis. 
tas senpalaikis, nuvertė vakar su kartimi 
gandralizdį nuo bažnyčios stogo, tai tiedu 
gandrai. Ne prieš gerą. Gandrai, apie tai 
galėtų papasakoti Habedankas, visi kilę iš 
Osiečnos, o tai reiškia „gandralizdis“, ji 
yra Poznanės krašte, iš ten jie kilę, ir žmo
nės, kaip žinia, užkelia jiems ant stogo ra
tą, kad jie atskristų, kad jiems būtų pato
gu, kad pasiliktų ir kitais metais vėl su
grįžtų, taip ten daroma. Tikra naujiena 
kad jiems nevalia perėtis ant bažnyčios 
stogo, tikrai naujoviški prasimanymai.

O apačioj, bažnyčioj, po stogu, ant kurio 
dabar nieko nebėra, tik suka aplink du 
gandrai, susirinkusieji gieda prieš pamoks
lą giesmę. Glinskis įlipa laiptais į sakyk
lą, maloniai linkteri mano seneliui, paskui 
permeta akimis savo avidę. Ir tegu jis sau 
kalba, dėl mūsų tegu net rėkia, kad tik ne
užmirštų paskelbti, kad septintasis Gusta
vo vaikas šiandieną gaus šventą krikštą, — 
tegu sau rėkia. O kai pamaldos baigiasi, 

visi grįžta atgal, dabar Gustavas ir jo pati 
eina pirma, mano senelis ir Kristina, ir se
nis Faginas, tas iš Mažojo Erudzavo, iš 
paskos, mažumą greičiau, negu ateidami. O 
paskui vėl į bažnyčią, dabar jau su kūdi
kiu, visa kita mes jau žinome. Jonas Krikš
tytojas, viršum galvos, savo mediniame 
Jordane, medinės kojos ir medinė kupra
nugario vilna, bet spalvos visai natūralios. 
Viršuj krikštija Jonas, apačioj krikštija 
Glinskis.

Teisybę sakant, ne taip gražu, kaip pas 
baptistus, svarsto Kristina, ne taip iškil
minga. Va stovi senelis ir laiko pagalvę su 
mažulėliu ir po valandėlės perduoda ją Fa- 
ginui, antrajam kūmui. Tik žiūrėk, neiš- 
mesk. Vaikas gauna vardą ir nieko apie tai 
nežino, galvoja senelis. Na taigi, sako jis 
taip garsiai, kad Glinskis pakelia akis ir 
nutyla pusiau žodžio. Nieko, susigaudys, 
ką toliau sakyti. Dėl to mano senelis nesi
jaudina, jis sako: Kalbėkit, ponas pasto
riau, ir Glinskis tik kilsteri antakius, gana 
aukštai, teisybę sakant, ir labai staigiai ir 
tik tada baigia savo sakinį, bet mano se
nelis galvoja: Neriesk nosies, su savo sa
kytoju aš lygiai taip pat elgiuos.

Tą mes jau žinom.
Taigi vaikas gauna vardus. Kristopas 

pagal uošvį Faginą ir Johanas pagal mano 
senelį. Ir dabar jau tikrai iškilminga, 
Kristina, šiaip ar taip, verkia, ir Gustavo 
pati negali į tai žiūrėti, ji irgi pravirksta 
ir verkia ligi pat namų, gera žmogui pa
verkti.

Palmo smuklė šiandien uždaryta. Ne tik 
iš gatvės pusės, taip būna kiekvieną sek
madienį, bet ir iš kiemo. Palmai pakviesti 
į krikštynas, taigi Viliūnas gali kiek nori 
vaikščioti ir belstis į virtuvės duris, reika
laudamas ketvirčio spirito. Stovi tas Vi
liūnas ir purto galvą... Dievaži! To dar

svietas nematė, sako jis priblokštas ir taip 
ūmai pasisuka, kad suklumpa ir išsitiesia 
ant žemės.
Kas tai mato, tuojau džiaugsmingai pasi

piktinęs sako: Vaje, tas Viliūnas, jau vėl, 
ir šventą dieną, girtas kaip pėdas.

O juk tai tik iš nusivylimo. Labai leng
va žmogų pasmerkti, tokį žmogų, kaip Vi- 
liūną. Kuris dabar pamažu atsiremia ran
komis. atsiklaupia, atsistoja, pastovi ir, 
daug negalvodamas, apsuka Palmo namus 
ir drožia pro vartus, dešiniu patvoriu, Gus
tavo namų link.

Stovi prie durų. Eina vidun. Įeina į prie- 
sienį ir staiga nusigandęs sustoja, nes Kat
rikė stovi gryčios tarpdury ir, jį pamačiu
si, iš siaubo paleidžia gerklę. Ir visai be 
reikalo, nes Viliūnas apsigerbęs, su koji
nėmis ir skrybėle, pasirišęs juodą kaspiną, 
ko tas vaikas nori!

Nagi čia ponas Viliūnas, sako Gustavo 
pati, ponas Viliūnas, gal išgersite kavos, 
ponas Viliūnai?

Taip, taip, žinoma, kavos, sako Viliūnas 
sumuręs, nieko kito.

Visi krikštynų svečiai jau susirinkę.
Viliūnas. kaip senais laikais, eina prie 

ponios pastorienės. nebijokit, dabar jis ne- 
pargrius, buvęs mokytojas Viliūnas.

Tarnybos žmogus, sako Glinskis malo
ningai. Iškart matyti.

Tegu Glinskis kalba. Mūsų istorija įgau
na kontūrus. Artėjame prie ketvirtojo sa
kinio. Aplinkiniais keliais.

Ir esame dabar seklyčioje.
Prie naujosios sofos su rudu veidrodžiu 

pristumtas ilgasis stalas. Ten karaliauja 
senis Faginas, mano senelio uošvis, o šalia 
jo Kristina, kaip jo duktė, iš kitos pusės 
sėdi Palmas, pasirėmęs alkūnėmis ant sta
lo, tikras prasčiokas, šalia jo pliušiniame 
fotely ponia Palm, ta juočkė su ilgu kaklu 
ir garbanomis ligi pat gražiųjų pečių, su
džiūvusi skiedra, kaip sako mano senelis, 
kurią Palmas parsivežė kažkur iš Lenki
jos, tarp kitko, pavardė grynai vokiška, 
Hecht ar panašiai, toliau Gustavo svainė 
ir priešais ją Tetmejeris, o stalo gale pas
torius ir pastorienė, dviejuose foteliuose, 
ir mano senelis, trečiajame fotely.

Ar reikia tai aprašinėti?
Seklyčia, tokia kaip visur, ir švenčiamos 

krikštynos, ne perdaug prašmatniai, kaip 
matyti, nes dėl pagranduko visada truputį 
nesmagu. Kai svečiai apžiūrinėjo vaiką, 
prieš tai, ir moterys įrodinėjo panašumą, 
visų pirma į mano senelį, ir Gustavas no
rėjo truputį pasididžiuoti, Tetmejeris 
pliaukšterėjo tam tėvui per nugarą ir pa
sakė: Galėjai ir be jo apsieiti.

Ne, kodėl.
Visi dar tebesėdi apie ilgąjį stalą. Dar 

toli gražu nebaigė valgyti pyragų, baltų 
tortų ir tamsių bobų. Ir vaikai nelindi po 
sofa, jie vaikšto aplink stalą ir stropiai 
stebi, kas nuo jo nyksta ir ko lieka, ir, ži
noma, dainuoja, netgi girdėti, bet girdėti 
neaiškiai, o gal niekas nekreipia į tai dė
mesio, nors galėtų išgirsti, nes mažoji Lui
za dainuoja visai aiškiai: Mums nieko ne
beliks, mums nieko nebeliks.

Gustavo pati švytruoja su kavinuku į 
virtuvę, mano senelis ir Kristina taipogi 
išgers dar puodeliuką, Dievas myli septy
niukę, ponia pastorienė irgi, dėl kompani
jos.

Taigi Viliūnas. tarp mano senelio ir svai
nės, gauna kavos ir sriubčioja po gurkšne
lį, bet kava atšals, nes priešais sėdi tasai 
Tetmejeris, tas didysis pokštininkas, tuo
jau užsimezga kalba. Kaip su Tetmejeriu 
užsimezga kalba: lyg būtų tęsiamas saki
nys, sakinys, kuris vakar ar užvakar liko 
nebaigtas; apie gandrus ar apie visokias 
ligas, tema, kuri labiausiai Tetmejeriui 
prie širdies. Kas nors pasako: Ta jau nebe
kels, ir Tetmejeris tuojau žino, tai apie 
Urbanskio senelę, jis žino, jis sėdi sau. di
džiulė pelėda, kuri tuojau išskės sparnus, 
sutelkęs žvilgsnį į save, apie kažką galvo
ja, ko dar nėra, bet po valandėlės prasi
dės, Eduardas Tetmejeris. graborius. di
džioji pelėda; su tankiais aukštyn styran
čiais antakiais viršum primerktų akių, ku
rios šiaip yra visai apskritos, kai jis atsi
merkia, trumpai apkirpta žila makaule, 
plaukuotomis smailomis ausimis, didžioji 
pelėda Eduardas. It sparnais plasnodamas, 
jis įsmunka į pirkias, prie ligonių patalo 

kalba malonius žodžius: Nagi visai gražiai 
jau išrodai, viskas bus gerai, minėsi mano 
žodį. O tuo tarpu Tetmejeris jau ir matą 
suspėjo paimti ir savo kalbą baigia dviem 
žodeliais: metras aštuoniasdešimt.

Taigi Tetmejeris, mirties kranklys ir di
dysis pokštininkas, irgi čia sėdi. O priešais 
Viliūnas, jam iš kairės Gustavo svainė, to
liau Palmai.

To dar svietas nematė! Sėdi čia sau su
sėdę, Palmai, abudu Palmai, o tu lakstyk 
nelakstęs!

Bet, Viliūnai, kas gi taip sako girdint 
pastoriui, sekmadienis šventa diena, šįkart 
ir prie virtuvės durų, taigi verčiau toliau 
per stalą: Na, Eduardai, kaip reikalai? 
Nors ir tokia kalba čia nelabai tinka. Tad 
ką kita: Na. ar gražu buvo bažnyčioj? Ar 
jis rėkė? Turima galvoj naujagimis, ne 
Glinskis.

Bet Tetmejeris gali dabar ramiai pa
klausti: Kas toks? Nes Glinskis nesiklauso, 
kalbasi su mano seneliu. Žinote, sako jis, 
kol tai ne mano sodžiuj, aš nieko prieš, po
nas superintendentas irgi tokios pat nuo
monės. Juk tvarkingi žmonės, tie baptistai, 
tai matyti iš jūsų.

Bet mano senelis ne to tikėjosi, šitaip 
nieko nepasieksi, taip biznio nepadarysi. 
Mano senelis sako: Viskas gerai, viskas 
puiku, ponas pastoriau, ir. aišku, visi esa
me žmonės ir turime širdy tikėjimą, tik 
kad kiekvienas savim tesirūpina...

O gal jis ir teisybę sako, mano senelis. 
Tik pagalvokim: čia, Malkene, visi evange
likai, vienas kito nepažįsta, Noimiuly gy
vena baptistai, tie pasižįsta. Noimiulio ga- 
lusodėj adventistai, tie irgi, viskas turi du 
galus. Čiankuose subotininkai. Kovaleve 
ir Rogove metodistai. į Rozenbergo pusę 
prasideda menonitų kaimai, bet tai jau to
liau.

Taip. bet. sako mano senelis ir yra lin
kęs, man rodos, jeigu kas. parduoti bap
tistus Glinskiui, iš pamaldumo, kaip žino
me. Jis taip, bet ponia pastorienė, ne, ji 
prieš.

(Bus daugiau)
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Jiems
Kalėdos, Naujieji metai jau iš seno ir 

šventės ir kartu apmąstymo laikotarpis. 
Žmonės džiaugiasi apkrautais stalais, do
vanomis, bet kartu žvelgia ir į praeitį, į 
praeitus metus. Tokia proga ne vienas me
ta žvilgsnį ir į visą praeitą dešimtmetį.

Aš čia tik N. Metų proga naudojuos, bet 
neturiu tikslo apžvelgti praėjusius metus. 
Labai ilgą laiką rinkau medžiagą, kalbė
jausi su žmonėmis viena man rūpima prob
lema — lietuvių Vokietijoj socialine būk
le. Norėjau jau seniai apie tai parašyti, bet 
vis delsiau... O paskatino mane daugiau 
jau nebedelsti Australijos lietuvių laikraš
tyje „Mūsų Pastogėje“ išspausdintasis G. 
E. Kazokienės straipsnis, kuriuo ji atsako 
j 1969.XI.26 d. „Dirvoje“ išspausdintąjį 
Jono Šoliūno straipsnį, pavadintą „Lietu
viškų kunigų tragedija“. Jonas Šoliūnas 
nurodo, kad, apskritai imant, lietuviška
jai pabėgėlių kunigijai buvo ir yra labai 
sunku, kartais ir neįmanoma stipriai atsi
stoti dabar gyvenamajame krašte savo pro
fesijoj (ne pašaukime). Jis kaltina Lietu
vių Bendruomenę, kad jinai nekreipia dau
giau dėmesio į kunigų būklę, taip pat Va
tikanas juos esąs palikęs be priežiūros. 
Faktai, mano manymu, gana gerai surink
ti, ir antraštė pateisinama. O G. E. Kazo- 
kienė ryšium su tuo atkreipia dėmesį ir į 
kitų profesijų žmones, kuriems nebuvo ir 
nėra kilimais klotas gyvenimas. Ji vis dėl 
to tvirtina, kad kitų profesijų žmonės la
bai kovoja už savo profesijos pripažinimą 
gyvenamajame krašte, kas gerbtina, bet 
pamiršta, kad labai didelis skaičius ir šian
dien turi dirbti antraeilį darbą, šis reiški
nys yra žiaurus ir skaudus mums, lietu
viams. Jeigu visa tai turėdami galvoje pa
žiūrėtume atgal, tai prisimintumėm, kas 
per lietuvių tautos dalis po smarkiųjų emi
gracijos bangų liko Vokietijoj. Tai silp
niausia mūsų tautos dalis, džiovininkai, se
neliai, amerikiečių daliniuose tarnaujan
tieji vieniši vyrai ir daugelio pamiršti psi
chiatrinėse ligoninėse gydomi tautiečiai. 
Kokiais sumetimais kas liko Vokietijoj, ne
noriu čia nagrinėti, nes tai išeitų už mano 
temos ribų.

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
(5)

Namie stovėjo samagono butelis, Įsipy- 
liau pusę stiklinės ir iš karto išgėriau. Pa- 
sipurčiusi užsivilkau paltą ir bėgau pas 
Petkos motiną. Ji buvo kilusi iš Lenkijos. 
Ji sėdėjo sustingusi. Ašaros tokios didelės. 
Ji spėjo, kad Petką išvežė. Jis buvo pakal
tintas palaikęs ryšį su partizanais. Aš jos 
neraminau — užtrenkiau duris ir bėgau 
pas savo draugę Irką. Ji pasiskundė, kad 
ir jai buvo sunki naktis, ir pasakė, kad 
neužilgo veš žmones į Sibirą. Net ir tokių 
baisybių akivaizdoje ji mokėdavo juoktis. 
Tai ir šįkart ji pasiūlė išgerti, kad jiems 
ateitų galas. Abi su ja tą vakarą nuėjom 
pas Aldą, kur ateis geresnio luomo žmonių. 
Taip ir padarėme. Suėjome, kalbėjomės. 
Visi pritrenkti. Aš ir čia būdama tik Ma
rytę mačiau, tai ir taurę pakėliau už ją ir 
už tėvynę. Stovėjome tyliai ir ramiai susi
kabinusios, nežinodamos, koks likimas lau
kia.

Kai grįžau namo, vėl jaudindamasi dėl 
mirusios dukters, išgąsdino mane barbeni
mas į duris. Pasirodo, atėjo Vytukas, 19 
m. amžiaus berniukas, kuris mokėsi inži
nierium, jo brolis buvo daktaras. Jis prisi
pažino, kad jam baisu viskas, o bekalbė
damas tiek įsileido, kad pasisakė mylįs ma
ne ir norįs vesti. Aš išsigandau tokio prisi
pažinimo ir išaiškinau jam, kad ta meilė 
praeis.

Iš tiesų vežė žmones. Miestelyje siautė 
kapų tyla — galėjai girdėti verkiančiųjų 
kūkčiojimą. Sunkvežimiuose šaukė mote
rys: sudievu, miela tėvyne, sudievu, bro
liai sesės! Kiti slėpėsi. Kiti bijojo ką nors 
atsakyti į atsisveikinimą — pakelti ranką, 
pamojuoti savo broliams.

Vakarais vėl visi sueidavome. Vytas 
man patiko dėl to, kad sėdėdavo pridėjęs 
galvą, miegodavo, atnešdavo man gėlių, 
parūpindavo malkų. Man patiko ir jo vai
kiška šypsena. Jis pakviesdavo mane į ki
ną, į šokius. Net darbe trukdydavo — lauk
davo manęs, pasidarė nuolatinis svečias. 
Bet jis ir bijodavo manęs. Išeidavau pasi
šokti su juo. Bet žmonės pradėjo kalbėti. 
Kartą buvome pakviesti pas vieną moky
toją. Jis buvo mokęs mane lietuvių kalbos. 
Mokykloje vadindavome jį draugu moky
toju, o šiaip Juozu. Jis buvo negražus, ir 
mes su Irka jam buvom davusios Apuoko 
vardą. Tą vakarą buvo daug mokytojų ir 
tarnautojų. Juozas grojo be galo gražiai ir 
dainavo gražiai. Buvo pakviesta padavėja 
iš valgyklos, kuri aptarnavo mus maistu. 
Juozas parūpino visko, nes buvo koopera
tyvo vedėjas. Po šokių nuėjau į virtuvę. 
Išgirdusi žingsnius, pasislėpiau už spintos. 
Įėjo Vytukas su mok. Juozu. Tas jam sako: 
„Vytuk, ji tau per sena, ta Helga. Be to, aš 
su ja draugauju, man tinka jinai (aš 10 
metų vyresnis, bet vedęs). Mano žmona 
serga, o ji visko pergyvenus“.

Aš iššokau iš už spintos ir apšaukiau jį 
melagiu. Jis man metė priekaištą, kad ne
tinka jauną vaiką suvedžioti.

Tuo tarpu prasidėjo mergaičių valsas. 
Vytą išvedė šokti padavėja Onutė, kuri tu
rėjo 5 m. dukrą ir pati buvo 26 m. amžiaus. 
Po šokio jie buvo atsisėdę prie mūsų, pas
kui vėl išėjo ir po to abu dingo. O Juozas 
triumfavo.

Aš ten nepraleidau nė vieno šokio. Dau
giausia sukaus su Stasium, kuris dirbo 
girininkijoje. Apuokas irgi siuto. Leidaus 
ir apsikabinti ir juokiaus, iš viso vaidinau 
linksmą — mokėdavau taip pažvelgti į akis 
ir gražių žodžių pratarti, nors širdis buvo 
šalta.

Vytukas daugiau jau nebelaukdavo. Jį 
matydavau dažnai su Onute. Jis pasveikin
davo mane šaltai. Mokykloje nekreipė dė
mesio į mane ir nesikalbėdavo, o Apuokas 
mane vis daugiau kamuodavo. Rašydavo 
laiškus užsigėręs, vakarais belsdavos į lan
gą. O kaip mokytojas mokėdavo be galo 
romantiškai rašyti.

Onutė nuo Vyto laukė kūdikio. Už iš
eikvojimą ji papuolė į kalėjimą ir buvo iš
vežta į Vilnių. Vytas rūpinosi kūdikiu, ku
ris gimė kalėjime. Ji grįžo 1948 m. labai 
išblyškusi. Mačiau dar kelis kartus su Vy
tu. Sūnus mirė.

Po sūnaus mirties Vytas baigė mokytis 
ir vedė labai gražią 18 m. mergaitę. Jis su
brendo, sustorėjo, pasidarė negražus. Po 
metų žmona pametė jį.

Man Apuokas ir Stasys neduodavo ra
mybės. Vieną naktį apsigalvojau sau: pa
liksiu, sakau, čia savo jaunystės ašaras, 
eisiu, paliksiu Apuokus. Nejaugi aš nesusi- 
kursiu naujo gyvenimo? Ar aš tik verta 
Apuoko, kuris turi savo šeimą ir kurio 
kalbos kaip visų senių. Dar jis ir toks įky
rus — vis žada žudytis. Prirašys laiškų, 
rodos, jei nepažintum, jis nuo dangaus 
žvaigždes atneštų. Taip nusistačiusi, atsi
sveikinau drauges ir vieną naktį išėjau, ry
šulėliu nešina. Ėjau Žemaitijos link. Ten 
turėjau pažįstamų, sakiau, pabūsiu pas 
juos. Viskas gerai pasisekė. Po savaitės iš
keliavau į Kauną. Gavau vietą. Stefutės 
teta gyveno Batakiuose, tai ten dažnai nu
važiuodavau. Vieną naktį atėjo sužeistas 
Albinas. Mano šventa pareiga buvo jį gel
bėti. Aš jo laukdavau ir kartu bijodavau 
jo žvilgsnio. Jo kalba buvo graži — išsi- 
auklėjęs žmogus. Vyras, kurio, rodos, ir 
mirtis negalėjo palaužti, nes, rodos, ji tu
rėjo jo bijoti. Sutikdavau jį įvairiose vieto
se.

Kartą, 1948 m. pabaigoje, mudu ilgai 
kalbėjomės. Klausiau, ar jis tikisi išvysti 
naują Lietuvą, ar kova neš vaisius. Tikėti 
ir netikėti, atsakinėjo jis. Daug žuvo drau
gų, bet geriau kovoje žūti. Stefutės nebėr, 
tėvai Sibire, tėvynė užimta. Amerikiečiai 
neateis, o išeitis beliko — mirtis.

Galvojau sau, kad negalėsiu jo mylėti,

reikia pagalbos
Džiovininkų ir sergančiųjų skaičius lie

tuviuose po karo audros ir bėgimo laiko
tarpiu buvo gana didelis. Nuovargis, alkis, 
visokiausi pergyvenimai ne vieną nuvedė 
prie karsto lentos. Kiti šiaip taip pergyve
no savo ligas, gydėsi ilgus metus ligoninė
se ir sanatorijose, bet į Ameriką, kur ti
kėjosi geresnės duonos, negalėjo nuvykti. 
Jais iš pradžių buvo rūpintasi, o šiandien, 
gaudami mažiausią rentą, jie sirguliuoja 
ir tapo apatiški. Kai kurie mūsų veikėjai 
tvirtina, kad kai Balfas nustojo remti žmo
nes, tai prapuolė lietuviai. Nėra ko čia ste
bėtis, ir gaila, kad Balfas taip nusistatė. 
Tai yra mūsų tautos dalis, kuriai reikia 
paramos, nors ji vien tik simboliška būtų. 
Bėgimo laikotarpiu žmonės prarado svei
katą, tapo bedarbiais, laukė ir laukia iš sa
viškių paramos, o kai ji nutrūko, tai, ap
kartę dėl savo likimo, tie žmonės nustojo 
dalyvauti lietuviuose, o dabar tikriausiai 
gyvena kokiam nors pigiam kambariuke, 
vieniši, laukdami paskutinės dienos.

Ne ką geriau ir su seneliais. Tiesa, Vo
kietijoj yra Vechtos senelių prieglaudoje 
lietuvių senelių būrys. Jų ryškiausias at
stovas yra Motuzas. Tą senelių prieglaudą 
laikas nuo laiko aplanko Hamburge gy
venantis dekanas Šarka. Tai vienas iš dau
giausia lietuvių socialinei globai nusipel
nęs katalikų dvasiškis Vokietijoj, kuris sa
vo paskutinį skatiką atiduotų vargan pa
tekusiam lietuviui.

Ateity senelių skaičius Vokietijoj nema
žės. Daugelis, būdami vidutinio amžiaus, 
nedrįso išvykti kur nors kitur, arba svei
kata jiems neleido, o jų vaikai ne vienu at
veju išvyko, palikdami tėvus. Prieš dvejus 
metus įsikūrė Vokietijoj šalpos organiza
cija „Labdara“. Jinai jau planuoja įsteigti 
lietuvių senelių prieglaudą, bet darbas 
kažkaip nesiseka. Kodėl? Atsiprašau „Lab
daros“ valdybą, kad aš tą vidaus klausimą 
iškeliu į viešumą, nes mano socialinė są
žinė neleidžia tai nutylėti. Vokietijos Lie
tuvių Bendruomenę, Katalikų pasauliečių 
tarybą bei kitas lietuviškas organizacijas 
užvaldę žmonės žiūri į „Labdarą“, kaip į 
kokį išmislą, jų politiniams bei bendruo-

meniniams tikslams trukdyti organizaciją. 
Jie „Labdaros“, kuri yra grynai lietuvių sa
višalpos organizacija, neremia, ignoruoja 
ją ir jos žmones, ir jų pasekėjai nesirašo 
nariais. Gaila, net ir žiauru, kad taip dar 
ir dabar lietuviuose yra. O senelių prie
glauda yra viena iš svarbiausių uždavinių 
lietuviams čia Vokietijoj. Ne kartą man 
teko keliauti su evangelikų vicesenjoru 
kun. Urdze į pamaldas. Seneliai, vaikų ly
dimi, vos galintieji paeiti, atvyksta į pa
maldas. Čia reikia pagalvoti, kiek mūsų 
tarpe yra tokių žmonių, kurie neturi vai
kų, vieniši, užmiršti, vokiečių kalbos neį
kertantieji. Deja, kai kuriose apylinkėse 
nėra nė katalikų kunigo, kuris jais galėtų 
rūpintis, nes lietuviai buvo visada tikintys 
žmonės, o vyresnieji kunigu pasitiki. Kad 
mūsų seneliai nenori eiti į vokiečių sene
lių prieglaudas, tai ne paslaptis, nes ten iš 
jų bus pasišaipoma dėl jų vokiečių kalbos 
nemokėjimo, o vokiečių liaudyje su tole
rancija kitataučiams ne taip jau toli nuei
ta. Todėl aš siūlyčiau: lietuviai, į talką, pa
dėkite kilniam „Labdaros“ tikslui lietuvių 
senelių prieglaudą įsteigti, nes mes visi bū
sime seni ir tikrai norėsime savųjų tarpe 
praleisti paskutinius gyvenimo metus.

Labai sudėtinga ir sunki problema yra 
su mūsų amerikiečių kariniuose daliniuose 
dirbančiais vyrais. Tų vyrų ateitis yra 
žiauri, tai ne paslaptis. Į kuopas, taip mes 
lietuviai tuos dalinius vadiname, ėjo vy
rai, kurie karo audros buvo nublokšti į Vo
kietiją. Ten jie rado darbo, šiokį tokį at
lyginimą. Bet kas ilgainiui įvyko? Vyrai, 
būdami vieniši, be šeimų, pradėjo gerti, o 
jų gėrimas dabar jau yra chroniškas. Di
džiausia dauguma laisvu laiku sėdi kanti
nėse prie konjako ir panašių gėrimų. Gy
venimas pasidarė nuobodus, lietuviškų pa
rengimų jau nebe tiek daug, o jie irgi ne
sibaigia be konjako. Alkoholikai, kurie 
normaliose sąlygose būtų prieglaudose, li
goninėse. Džiugu, kad paskutiniu laiku kai 
kurie kuopų vadai nepriima jaunų žmonių 
į jas, nes jau turi patyrimo. Mėginama kai 
kuriuos išgelbėti nuo konjako, siunčiant į 
kitas lietuviškas įstaigas, kur nėra tiek

bet jutau jame kažką tokio. Aš gi šioje 
žemėje nieko neturėjau. O mudu abu ly
dėjo mirtis kiekviename pasisukime. Tai 
aš nesigailėjau laiko jam. Aš nebijau mir
ti kartu.

Aš buvau našlė, laisva, jauna, ilgėjaus 
būti motina. Tai susitarėme su Albinu su
situokti bažnyčioje. Tai atlikome 1948 m. 
pradžioje. Sutartoje vietoje draugai mus 
saugojo. Prisiekėme meilę. Gavau iš jo 
dovaną rožančių, kurį teta jam davė kaip 
motinos palikimą. Žinojau, koks mūsų li
kimas, bet mylėjau jį stipriai, kaip kiti sa
ko, banditą. Bet niekas nežinojo, kad aš už 
jo ištekėjau. Žiedą nešiojau, išeidavau, 
draugės teiraudavos, klausdavo, ar kava
lierių turiu.

Slinko laikas, ir aš laukiau kūdikio. Ži
nojau, kad kur gimdysiu, ten priešų ne
bus.

Aš tokį vyrą pirmą kartą sutikau. Jis 
mokėjo kovoti, jis mokėjo moterį gerbti ir 
mylėti. Jo žodžiai man skambėdavo kaip 
daina.

Tame name, kur gyvenau, buvo kaimy
nas Algis, vyras 28 m., tylus, mandagus. 
Dar kartu gyveno seserys merginos ir se
nyva moteris su 8 sūnumis. Ji buvo nete
kėjusi, jos vaikai vogdavo, dažnai lanky
davosi milicija. Virtuvė buvo bendra, ir jai 
viskas rūpėdavo. Algį ji juokaudama klaus
davo, ar ne jis būsiąs mano vaiko tėvas.

Rudens ir žiemos vakarais sėdėdavom 
virtuvėje, virdavomės vakarienę. Antosė. 
ta 8 vaikų motina, sėdi sau tokia stora, jai 
ant kelių šunelis. Kiti irgi šnekasi, juo
kauja. Apie Algį žinojau, kad jis šoferis, 
bet apie save jis niekados nekalbėdavo. 
Bet jis man malkų parūpindavo, padėdavo 
užnešti, iš viso atjautė mane. Tuo metu 
ta Antosė, kaip daugiavaikė, gavo Tarybų 
Sąjungos didvyrės motinos medalį.

Laukėme Kalėdų, ruošėmės. Algio sesuo 
Birutė buvo 35 m. amžiaus moteris. Kur 
jos vyras, ji niekados nepasakojo. Turėjo 
9 m. amžiaus dukrelę Otiliją, gražią, pro
tingą mergaitę. Danutė, kita Algio sesuo, 
26 m. amžiaus, stora ir nerangi. Kartą li
goninėje ji sumaišė adatas ar tabletes. 
MGB kapitonui kartą davė tablečių nuo 
viduriavimo, kad tas nespėjo bėgti.

Apie politiką kalbėdavomės mažai. Al
gis parveždavo ir kai ką maisto. Tai mes 
penkiese ir valgydavome prie vieno stalo. 
Algis Otiliją. Birutės dukrą, mylėjo. Juo
kaudavo, išdykaudavo su ja, padėdavo jai 
pamokas paruošti ir pavėžindavo ją.

Gruodžio 23 d. man reikėjo jau skubiai 
vykti naktį į ligoninę gimdyti. Visi man 
padėjo. Algis nuvežė. Pergyvenau, kad Al
bino neteks matyti. Prie gimdymo ir Da
nutė atėjo. 1949 m. XII. 24 rytą gimė man 
dukra. Lankytojų buvo daug. Kai grįžau į 
namus, kaimynai gražiai viską padarė. An
tosė, žiūrėdama į mažytės lovytę, šūkavo, 
kad mergytės akys panašios į Algio. Anto- 
sei sakiau, kad medalio dar negausiu, bet 
džiaugiuosi, kad dukrą turiu. Apie Albiną, 
aišku, niekam nieko negalėjau pasakyti. 
Aš tik viena rūpinausi, kur jis yra, ar gy
vas, (Bus daugiau)

daug progų išgerti. Kyla kita problema: 
kas atsitiks su tais vyrais, kai jie išeis iš 
tarnybos ir gaus rentas? Pasakyti, kad gy
vens, kaip kiekvienas rentininkas, lengvas 
atsakymas, bet šiai kategorijai jis netinka. 
Tikriausiai jie keliaus į alkoholikų įstai
gas. o kaip statistikos rodo, labai maža al
koholikų visai išgydoma. Būtų ir senelių 
prieglaudos, bet jos tikriausiai jų nepriims, 
o lietuviškų senelių prieglaudų su patyru
siais daktarais neturime... Problema be ga
lo, o išeičiai rasti reikia labai daug ką ap
galvoti ir daryti teigiamus sprendimus.

Lietuviai nutyli tuos, kurie serga psichi
nėmis ligomis. Dar šiuo klausimu neradau 
lietuvių spaudoj nieko. Bet ne paslaptis, 
kad pokario metu karo pergyvenimai ir vi
si vargai atsiliepė į žmones. Nerasi Vokie
tijoj psichiatrinės ligoninės, kur neguli 
mūsų tautiečių. Statistikos, deja, neturiu, 
bet. kiek sužinojau, tai labai didelis skai
čius. Kai kalbėjau su šioje srityje dirban
čiais lietuviais daktarais, tai jie man aiš
kino, kad psichines ligas beveik visais at
vejais galima vaistais išgydyti. Bet dauge
lis turi pasilikti tose prieglaudose, kadan
gi nėra žmonių, kurie juos priimtų, o taip 
yra ir su lietuviais. Vėl reikia minėti de
kaną šarką. Jis savo atsakomybe jau yra 
išėmęs iš tokių ligoninių keletą tautiečių. 
Be to, reikia paminėti ir evangelikų vice- 
senjorą kun. Urdzę, kuris savo vedamuose 
Pabaltiečių Krikščionių Studentų Sąjungos 
namuose yra priglaudęs keletą tokių lat
vių, su kuriais jam sekasi tvarkytis. Kun. 
Urdzė tuo reikalu jau buvo kreipęsis į lie
tuvišką visuomenę. 1954 m. rugpiūčio mėn. 
buvo latvių, lietuvių ir estų pastangomis 
įsteigta draugija „Christlicher Jugendhof 
e. V.“, kuri vokiečių „Innere Mission“ tar
pininkaujant gavo kurorte Reutlerhof, Ba-

AKYS IR AUSYS
SOVIETŲ KELIONĖS Į UŽSIENĮ

Paryžiaus „Selection“ žurnale sausio 
mėn. numeryje išspausdintame straipsnyje 
„Kodėl aš pabėgau iš SSRS“ iš Sov. Sąjun
gos pabėgęs rašytojas Anatolijus Kuzneco
vas rašo:

„1961 m. sausio mėn. ruošiausi į savo 
pirmąją kelionę į užsienį. Aš buvau narys 
rašytojų delegacijos, kuri vyko į Prancūzi
ją. Tai buvo svarbus įvykis, nes iš Sovietų 
S-gos leidžiama išvykti tik tiems žmonėms, 
kurie niekuomet neturėjo jokių profesinių 
ar politinių nesusipratimų, kurie niekuo
met nėra buvę pas psichiatrą ir nebuvo 
teisti. Kas svarbiausia, tai kad kelionės 
dokumentų reikia laukti daug mėnesių, rei
kia pristatyti daugybę rekomendacijų ir 
gauti misteriškų autoritetų sutikimą. Nu
veikęs visas tas kliūts, aš buvau bededąs 
savo lagaminą, kai atvyko du KGB vyrai. 
Jie truputį pajuokavo, pakalbėjo kiek apie 
literatūrą ir tiesiai paskelbė vizito tikslą:

— Jums, tur būt, aišku, ko mes atėjome. 
Kaip paprastai, vienas iš mūsų draugų ly
dės jūsų delegaciją, bet vienas negalės vis
ko prižiūrėti, todėl jūs turėsite jam padėti. 
Stenkitės būti atviromis akimis, gerai bu
dėti, kad niekas nepaspruktų ir ten nepasi
liktų. Žiūrėkite, kas su kuo kalbasi ir kaip 
elgiasi.

Policija gaudo 
Degrelle

Kas gi tas Degrelle yra? Kas čia jį be
gali atsiminti! Trumpą laiką jis buvo vo
kiečių nacių gubernatorius Belgijai, o sa
vo ruožtu — Belgijos fašistų vadas. Belgai 
kaip karo nusikaltėlį jį nuteisė mirti, bet 
jis saugią prieglaudą jau buvo susiradęs 
Ispanijoje, kuri nesutiko jo išduoti. Tai jis 
Ispanijoje ne tik šiltai gyveno, bet ir tur
tėjo, nes vadovavo savo sukurtai didžiulei 
statybininkų bendrovei.

Gyveno ir būtų gyvenęs, jei būtų laikę
sis Ispanijos reikalavimo nepolitikuoti. Is
panijai dėl jo buvo šiokių tokių nepatogu
mų, jei ne prieš kitus kraštus, tai bent 
prieš Belgiją. Bet dabar jau Ispanijos poli
cija paieško jo, o jis dingo. Praeitų metų 
rudenį vakariniame Madrido laikraštyje jis 
išspausdino savo atsiminimų su pasigyri
mais, kad jis esąs „paskutinysis pasaulyje 
fašistų vadas“. Leonas Degrelle dėl to buvo 
įspėtas. Greit Ispanija susilaukė ir kito su 
Degrelle susijusio įvykio. Mat, jo duktė iš
tekėjo už žymaus ispanų turtuolio, ir į tas 
vestuves suplaukė ligi tol ramiai laikęsi 
žymūs fašistai iš visur. Jaunesnieji Franko 
bendradarbiai norėtų, kad jų kraštas būtų 
priimtas į Europos Ekonominę Bendruome
nę, bet va tau! I pačią Ispaniją kreivai žiū
rima, o dabar čia dar tas Degrelle daro ne
malonumus!

Galų gale Degrelle perpildė taurę. Jis bu
vo pakviestas į policiją, ir vyriausybė žadė
jo pranešti jam, kad jis jau nepageidauja
mas krašte, jei neklauso. Mat, jis pradėjo 
duoti pasikalbėjimus laikraščiams ir tuo 
būdu politikuoti.

Policijon jis neprisistatė. Kai policininkai 
buvo nusiųsti suimti, Degrelle buvo dingęs. 
Kur? Niekas jo niekur nelaukia, jam sunku 
būtų surasti kraštą, kuris norėtų jį priimti. 
Bet vis tiek jis dingo ir kažkur slapstosi, 
jeigu kas nors nėra jo nužudę". Tokia gali
mybė irgi yra, nes po karo ne kartą buvo 
kėsintasi į jo gyvybę. 

varijoj, už dyką 30 hektarų žemės su 3 na
mais. Buvo jau paruošti planai naujiems 
pastatams ir dirbtuvėms, ir Bavarijos vy
riausybė paskyrė lėšų įrengimams. Reikė
jo tik tautiečiams prisidėti. 1954 m. lietu
viai įsigijo ir Gimnazijos pastatus, taigi 
turėjo kitų problemų. Kun. Urdzė su tal
kininkais vyko per lietuviškas kolonijas, 
kuopas, ragino žmones pasidaryti savaran
kiškais, tame ūkyje įtaisyti daržininkystę, 
gyvulininkystę, dirbtuves. Seselės ten galė
jo dirbti. Šioje vietoje būtų priėmę psi
chiatrinėse ligoninėse pagijusius tautie
čius. Bet, deja, niekas neprisidėjo. Iki 1959 
metų ūkis buvo tos draugijos rankose, bu
vo nupirkta traktorių ir ūkio mašinų, o te
ko viską su nuostoliais parduoti. Liko 
8.000 DM skolos. Dėl tos skolos beveik visi 
draugijos nariai pabėgo, liko tik tiek, kiek 
skolų turinčiai draugijai leidžiama egzis
tuoti. Tai buvo visai rimtas rūpestis mūsų 
tautiečiais, bet dabar šaukštai po pietų. 
Panašių galimybių turime ir šiandien. Tik 
reikia iniciatyvos. Psichiškai sergantieji, 
pakliuvę tarp tautiečių, randa bendrą kal
bą, pasveiksta. Panašus eksperimentas 
vykdomas kun. Urdzės brolio, kuris prie 
bažnytinio centro Oldenburge įrengė dirb
tuves, ir jose dirba 60 psichiškai sergan
čių vietinių vokiečių. Galėtų ten ir lietu
viai rasti prieglobstį, bet, deja, niekas tuo 
nesidomi.

Šį straipsnį rašau norėdamas, kad lietu
viškoji visuomenė išsijudintų ir pradėtų 
apie tai kalbėti ir rašyti. Gal iš tų diskusi
jų išeis kas nors pozityvaus.

Tikriausiai yra ir kituose kraštuose pa
našių problemų, todėl būtų džiugu, kad ir 
jie prisidėtų savo sumanymais.

res

— Ne, — atsakiau, — aš neapsiimu tai 
daryti. Tegul kas kitas tai atlieka.

— Kiti jau sutiko.
— Aš nenoriu.
— Tada kam ta jūsų kelionė?
Aš sujaudintas tylėjau. Tie vyrai man iš

aiškino, kad yra tokia taisyklė: jokia gru
pė negali apsieiti be „draugo“ iš KGB ir 
be jo bendradarbių savanorių“.

„Mūsų delegacija buvo sudaryta iš pen
kiolikos rašytojų ir Maskvos laikraščių 
žurnalistų. Kai Leningrade buvo ištrauk
tas mūsų laivo inkaras, vienas žurnalistu 
man pasisakė, kad esąs KGB akis. Tai bu
vo grubus kvailys, kuris mus šnipinėjo at
virai ir akiplėšiškai. Bet aš irgi pastebėjau, 
kad kai kurie rašytojai atidžiai klausėsi ir 
žvalgėsi. Vadinas, delegacijoje buvo bent 
penki savanoriai bendradarbiai, kurių 
skaičiuje ir aš.

Sugrįžus iš Paryžiaus, man buvo įsakyta 
parašyti raportą. Kad jis neprieštarautų 
„draugo“ pranešimui, aš laužiau galvą, kad 
įsivaizduočiau, ką jis galėjo parašyti. Atsi
miniau, kad vieną dieną jis buvo pažalia
vęs iš baimės, kai vienas mūsų atvyko į 
autobusą pavėlavęs. Aš aprašiau šį atsi
tikimą ir daugelį kitų panašių su smulk
menomis. Pusę savo raporto paskyriau sau, 
kas buvo privaloma: kur buvau, ką suti
kau ir apie ką buvo kalbama“.

Toks atpasakojimas yra labai reikšmin
gas ypač dabar, kai sovietai stengiasi plės
ti ryšius su lietuviais užsienyje. Neįmano
ma, kad KGB lietuviams, vykstantiems į 
užsienį, darytų išimtis ir taikytų kitas są
lygas. (1. a.)

HANS GEWECKE NUBAUSTAS

Jau praeitų metų kovo 4 d. ir lapkričio 
4 d. „E. L.“ skiltyse buvo rašyta, kad už 
žydų žudynes teisiami Hans Gewecke, 63 
m. amžiaus, buvęs vokiečių civilinės val
džios komisaras Šiauliuose, ir štabo virši
ninkas Ewald Bub, 58 m. amžiaus, kurie 
1943 m. birželio 6 d. be teismo sprendimo 
Šiaulių gete pakorė žydų tautybės kepėją 
Bezalelį Masowieckį, kuris buvo geto sar
gybos sugautas įsinešant gabalą duonos ir 
keletą cigarečių.

Dabar, sausio 27 d., teismas paskelbė sa
vo sprendimą, pripažindamas Hansą Ge
wecke kaltu, ir nubaudė ketveriais su puse 
metų kalėjimo, o Ewald Bub dėl senasties 
liko nenubaustas.

Valstybės gynėjas reikalavo Geweckę nu
bausti dešimčia metų kalėjimo, šešeriems 
metams susiaurinant pilietines . teises, o 
Ewald Bub nutraukti bylą. Prisiekusiųjų 
teismo pirmininkas pareiškė, kad iš liudi
ninkų parodymų paaiškėjo, jog kepėją Be
zalelį Masowieckj pakarti įsakymas atėjo 
iš komisaro tarnybinės įstaigos. Žydų, de
legacija kreipėsi su prašymu į Ewaldą Bu
bą, kad sulaikytų bausmės vykdymą, bet 
tas pasakė, kad jis nesąs srities komisa
ras. Teismas Geweckei pritaikė švelninan
čias aplinkybes tik dėl to, kad už maisto 
vogimą karo metais buvo išleistas griež
tas centrinės valdžios įsakymas.

Teismas užtruko nuo 1969 m. gegužės 5 
d. iki 1970 m. sausio 27 d., t. y. nepilnus 9 
mėnesius laiko. Per tą laiką teismas turėjo 
64 dienas viešų posėdžių, du kartus buvo 
nuvykęs į Izraelį, po kartą į JAV ir į Lie
tuvą, Šiaulius, ir ten apžiūrėjo buvusį ge
tą „Kaukazas“, kuriame buvo pakartas Be- 
zalelis Masowieckis.

J. Pyragas
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Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 13 šil. V. Re- 
meikis, 12 šil. F. Jasiulis, 10 šil. J. Pakal
nis, 5 šil. O. Ramonienė, po 3 šil. A. Varka- 
laitė, A. Rimdzevičius, S. štarka, K. Le- 
vinskas, E. Kaupytė, P. Miklovas, J. Vili
mas ir K. Zdramys.

LONDONAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 21 d., šeštadienį, 7 vai. vak., 
Didž. Britanijos Liet. B-nės Valdyba ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės šventės 
minėjimą Liet. Sporto ir Socialinio Klubo 
salėje (345 A Victoria Park Rd., E.9) su 
tokia programa:

Kun. dr. K. A. Matulaičio, MIC, invoka- 
cija, Liet. Atstovo V. Balicko žodis, ekono
misto A. B. Pusarausko paskaita.

Meninėj daly: dainuos solistė B. Valte- 
rienė, akomp. Mrs. Valton, deklamuos E. 
Jakutienė iš Edinburgho, J. Parulis su sū
num duos muzikos.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti minėjime.

EKSKURSIJA Į 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.

NOTTINQHAMAS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

Vasario 21 d., 6 vai. punktualiai, Ukrai
niečių klubo salėje, 30 Bentinck Rd., ren
giamas Nepriklausomybės šventės minėji
mas.

Programoje: kun. S. Matulio paskaita.
Meninė dalis: Coventrio Gražinos mėgė

jų vaidybos grupė parodys Laimučio šval- 
kaus vieno veiksmo komediją „Metai mu
ša“, o vietos skautų grupė, vadovaujama 
EI. Damaševičiūtės ir akomponuojant P. 
Viržintui, pasirodys su tautiniais šokiais.

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

Kviečiami Nottinghamo ir apylinkių lie
tuviai kuo gausiau dalyvauti, {ėjimas tik 
2/6. Prašoma prisilaikyti punktualumo.

DBLS Skyriaus Valdyba

DBLS SUSIRINKIMAS
Kovo 1 d„ sekmadienį, 12 vai., tuojau po 

pamaldų, Jaunimo Židiny (16 Hound Rd.) 
kviečiamas DBLS skyriaus visuotinis na
rių susirinkimas.

Darbotvarkėje: atstovo rinkimai į visuo
tinį DBLS suvažiavimą Londonan, taip pat 
LNB akcininkų įgaliojimai ir pageidavi
mai suvažiavimui ir kiti klausimai.

Skyriaus Valdyba

„ŠALTINIS“ IŠEINA
Vasario 16 skiriamas žurnalo „Šaltinio“ 

numeris išeis vasario 19 dieną.

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

KIPRO PETRAUSKO PLOKŠTELĖ
Lithuanian Arts Club išleistąją Kipro 

Petrausko dainų ir arijų plokštelę galima 
užsisakyti: R. Baublys, 55, Ringmer Avė., 
London. S.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.

MIRĖ V. GRIGAITIS
Vincas Grigaitis, savanoris kūrėjas, ko

vose sužeistas, 68 m. amžiaus, vasario 6 d. 
eismo nelaimėje sunkiai sužeistas, neatga
vęs sąmonės mirė vasario 12 d.

Lietuvių bažnyčioje bus pašarvotas va
sario 18 d., 7 vai. vakare. Laidojamas va
sario 19 d. iš Lietuvių bažnyčios. Gedulin
gos pamaldos vasario 19 d., 9 vai. ryto, Lie
tuvių bažnyčioje.

Laidojamas lietuviškose kapinėse.

SOCIALDEMOKRATAI JUDA
LSDP organizacijos Didž. Britanijoje ko

miteto pirm. K. Tamošiūnas, pasitaręs su 
kai kurdais nariais, siekdamas atgaivinti 
organizacijos veiklą, sudarė laikinąjį ko
mitetą, kuris dirbs, iki bus pravesti nauji 
rinkimai.

Laikinasis komitetas pasiskirstė pareigo
mis taip: pirm. K. Tamošiūnas, sekr. J. Vil
činskas, ižd. V. Motuzą.

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 šokiiĮ ir ki
ta, ir visa tai išpildys Nottinghamo, Man
chesterio 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

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

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DELS 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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — vasario 22 d., 12 vai.
NOTTINGHAM — vasario 22 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
KETTERING — vasario 22 d„ 12 vai.
BIRMINGHAMAS — kovo 1 d., 11 vai., 21

Park Rd., Moseley, B. 13. Iš vakaro ir po 
pamaldų parapijiečių lankymas.

NOTTINGHAM AS — kovo 1 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

COVENTRY —• kovo 8 d., 12.45 vai., St. 
Elizabeth's. Prieš pamaldas ir po jų pa
rapijiečių lankymas.

DERBY — kovo 15 d„ 11 vai., Bridge Gate.
LONDON — Vakarų Londone, 1 Court

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

PAIEŠKOJIMAI
KORSAKAS Julius, Alberto sūnus, gi

męs 1919 m. Lietuvoje, pats ar žinantieji 
apie jį prašomi rašyti „Europos Lietuvio“
Administracijai.

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, 
saulę ir apmokėtą kelionę. Belieka tik 

pirktis maistą ir vyną.
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės:

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

Tel. Coventry 27582 
(skambinti galima bet kuriuo laiku)

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 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 
smulkesnių žinių gauna atskirai.

MIRĖ INŽ. A. TAMAŠAUSKAS
Lietuvoje širdies infarktu sausio 1 d. mi

rė inž. Algirdas Tamašauskas. Palaidotas 
Petrašiūnų kapinėse.

SKAUTŲ VADAS
Korespondeciniu būdu naujuoju Austra

lijos Rajono lietuvių skautų vadu išrinktas 
skautininkas Aleksandras Jakštas.

VAKARAS DAVĖ PELNO
Praeitų metų gale, kaip jau buvo rašyta, 

Čikagos Anglijos Lietuvių Klubas suruošė 
literatūros vakarą. Į tą vakarą buvo nuva
žiavę Anglijoje gyvenantieji rašytojai kun. 
J. Kuzmickis-Gailius ir V. šlaitas. Klubas 
apmokėjo rašytojų keliones 800 dol., ir dar 
jam kasoje liko apie pora šimtų dolerių 
pelno.

Be kita ko, Klubas išsirinko naują val
dybą, kurios pirmininkas yra Jonas Aukš- 
čiūnas.

V. PERMINĄS DETROITE
Tolko stovykloje Vokietijoje gyvenęs, 

dėl to daliai Anglijos lietuvių pažįstamas 
Viktoras Perminąs yra įsikūręs Detroite, 
JAV, ten dirba pramonėje, aktyviai daly
vauja visuomeniniame gyvenime — yra 
lietuvių klubo pirmininkas, o taip pat 
spaudoje reiškiasi eilėraščiais.

Jam dabar sukako 60 m. amžiaus.

VOKIETIJA
VASARIO 16 MINĖJIMAS 

HUETTENFELDE
Vasario 21 d., 15 vai., Huettenfelde, Ren- 

nhofo pilies salėje, įvyks Vasario 16 minė
jimas, kurio metu pagrindinę kalbą pasa
kys Fed. Vokietijos parlamento narys prof, 
dr. Schatschabel iš Mannheimo. Meninę 
programą atliks Vasario 16 gimnazijos mo
kiniai, Baltijos kvartetas iš Nordrhein - 
Westfall,jos ir styginis kvartetas iš Mann
heimo.

PAMINKLO ATIDENGIMAS 
E. SIMONAIČIUI

Mažosios Lietuvos kovotojui a.a. Erdmo- 
nui Simonaičiui paminklo atidengimo iš
kilmės bus vasario 21 d., šeštadienį, 14 v., 
Huettenfeldo kapinėse.

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ

Ar ne geriau būtų kitoks 
kalendorius?

1969 m. mano kalendorius buvo blogai 
sulipdytas. Spalio 1 d. nuplėšiant, išbyrėjo 
visi lapukai.

Ar nebūtų geriau kalendorių pakeisti 
knygos forma? Daug geriau būtų susigau
dyti visokias datas ir pabraukti tas, kurios 
žmogui reikalingos.

K. Z., Anglija 
r*****************************

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.

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!

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

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

Manchester

Lietuvių šalpos d-ja „Labdara“ Vokieti
joje baigė metus beveik dvigubai padidė
jusiu narių skaičiumi. Pradžioje metų tu
rėjo 28, o baigė su 54, iš jų 12 gyvena už
sieniuose. Buvo laukiama žymesnio prie
auglio.

Pradininkai ramina save viltimi, kad 
pritarimas augs d-jai plačiau veikiant. Jei 
atsiminsime, kad Vokietijos lietuvių bend
ruomenė turi apie 800 narių, tai d-jai jau 
priklauso 5% visų narių. O oficialiose vo
kiečių statistikose rašoma, kad pamaldas 
bažnyčiose taip pat lanko tik apie 5-7% 
visų tikinčiųjų, tai nenusimename ir mes. 
Norime tikėti, jog medžiaginei gerovei di
dėjant, pasiturintieji lietuviai vis dažniau 
pagalvos, kad DM 1 aukodami per mėnesį 
moksleivijai šelpti, jie tikrai nebankrutuos. 
O juk nario mokestį ir sudaro tos DM 12.

Buvau nusistatęs šį kartą atversti nau
ją d-jos veiklos lapą, bet, sakoma, kiekvie
nas kalba apie tai, kas jam skauda. O man 
iš tiesų skaudu ir graudu, kad taip maža 
teliko entuziazmo ką nors pradėti ar pra
dėjus paremti. Ligi šiol tik vienas origina
las yra prasitaręs, kad moksleivių šelpimas 
esąs pavyzdingai sutvarkytas ir kad „Lab
dara“ esanti nebereikalinga.

Tą naująjį lapą „Labdaros“ veiklon įra
šo ne artesnieji Vokietijos, bet tolimų už
jūrių broliai lietuviai. Pirmiausia „Labda
rą“ parėmė tokios pat moksleivių šalpos 
„Žiburėlio“ d-jos Detroito skyrius. Pagrin
dinis d-jos „šelpiamasis“ buvo ir pasilieka 
Vasario 16 gimnazija. O pernai d-ja paau
kojo ir „Labdarai“ 100 dolerių. Nuošir
džiais linkėjimais skatindamas d-jos val
dybą, J. Jonynas įstojo d-jon ir pažadėjo 
kasmet mokėti 10 dolerių nario mokesčio. 
Pastoviais rėmėjais pasižadėjo būti buv. 
Vokietijos Bendruomenės Krašto v-bos pir
mininkas prof. P. Zunde, dr. B. Matulionis 
J. Ą. V. ir dr. A. Gerutis su ponia Šveica
rijoje.

LIETUVIŠKI SUSITIKIMAI ŠIAURĖS 
VOKIETIJOJE

Šeimininkė jaukiai priėmė pamažu besi
renkančius svečius pirmajam lietuviškam 
susitikimui 1970 m. sausio mėnesio. Šių 
susitikimų tikslas: atgaivinti lietuvišką 
veiklą, bendradarbiavimą ir informuotis. 
Neužtenka juk oficialių, retų minėjimų ir 
švenčių. Be to, oficialiuose susirinkimuose 
sunku būna išsikalbėti, padiskutuoti tam 
tikromis temomis.

Pirmajam susitikimui buvo numatyta 
pirmiausia išklausyti Pinnebergo apylin
kės LB pirmininkės pranešimą apie tos 
apylinkės 6 narius ir jų veiklą. Ji pranešė, 
kad visi nariai laiku apsimoka nario mo
kestį, kai kurie nariai dažnai sueina, bet 
oficialios veiklos nėra. Į klausimą, kodėl ta 
apylinkė neįsijungia į Hamburgo apylin
kę, buvo gautas atsakymas, kad „mūsų 
įgaliotinis labai kruopščiai mumis rūpina
si. Mes per jį įsigijome tautinius rūbus, 
kai kuriems užsakoma lietuviška spauda. 
Ja gali visi naudotis. Nors ir trys nariai 
beliksim. bet į Hamburgo apylinkę neįsi- 
jungsim!“

Toliau buvo ilgesnis pranešimas vienos 
šeimos, kuri turėjo progos ilgesnį laiką pa
sikalbėti su jaunuoliu, praeitą vasarą su 
grupe lankiusiu dabartinę Lietuvą. Susi
darė vaizdas, kad šis jaunuolis parsivežė 
labai gražius prisiminimus. Jie turėję vi
sišką laisvę, nors su palydovu. Kolūkio 
lankymas paliko didžiausią klaustuką. 
Jam nepaaiškėjo, ar tie žmonės, kurie 
jiems buvo pristatyti, buvo iš miesto, ar 
kaimo. Pastebėta, kad lietuviai yra dideli 
romantikai. Šis jaunuolis pirmą kartą pa
matė Lietuvą ir parsivežė tvirtą įsitikini
mą: „Lietuvybę mes galėsime tik tada iš
laikyti, jeigu dažniau lankysime Lietuvą!“

Susirinkusieji buvo įvairių nuomonių. 
Į šiaurės Vokietiją atvyksta daug tautie
čių, bet retai tetenka su jais pasidalyti 
mintimis. Viena dalyvė papasakojo apie du 
svečius, viena jų buvo iš JAV, Čikagos, 
kita ■— viešnia iš Australijos. Visi manė, 
kad viešnią i Australijos reiktų pasikvies
ti pasikalbėti ir suruošti jai išleistuves. 
Tai ir buvo padaryta vasario mėn. Ham
burge.

Viena pasitarimo dalyvė yra ilgametė 
žurnalistė ir kalbėjo apie Lietuvių Žurna
listų Sąjungą ir jos skyrių Vokietijoje. Vo
kietijos žurnalistų sekcija turi dar tiktai 6 
narius. Laikas sekciją papildyti naujais 
nariais, o jų Vokietijoje netrūksta! Daly
viai pageidavo, kad trečiojo susitikimo me
tu būtų kalbama viena tema, būtent: „Ko
dėl tiek daug žmonių palieka Bažnyčią? 
Ar ši tendencija pastebima ir lietuvių išei
vijoje?“ Dalyvis

MOTERŲ KLUBO KAUKIŲ BALIUS

Tai buvo sausio 17 d. Jau nuo pietų ne 
tik moterys, bet ir vyrai ir jaunimo būre
lis dirbo, plušo visuose Susitikimo namuo
se. Apdėjo stalus kvapniais sumuštiniais, 
dekoratyviai dėstė loterijos fantus, o jau
niausieji karstėsi palubėm — dekoravo 
blizgučiais rūsį —- šokių salę.

18 vai. viskas buvo tip-top! Tik prašau, 
sveteliai! Jau praėjo tie laikai, kad orga
nizacijos pirmininkė ar pirmininkas vie
nas turėjo viską paruošti, po to kalbą pa
sakyti ir susirinkimui pasibaigus, pats sa

1952 m. Čikagoje buvo įsteigtas dr. Vy
dūno šalpos Fondas. Jo paramos susilauk
davo ir Vokietijoje mokslus einantis jau
nimas. Ligi šiol Fondas šelpdavo ir duoda
vo paskolas tiesiogiai. Dabar Fondas nusi
statė teikti paskolas per „Labdarą“, pave
dant jai sutvarkyti formalumus, nes vie
toje lengviau patikrinti paties prašytojo ir 
jo garantijų patikimumą, taip pat išieškoti 
pinigus iš delsiančiųjų grąžinti.

Taip rengiasi daryti ir Mažosios Lietu
vos Bičiulių D-jos Niujorko skyriaus val
dyba ir Niujorko Lietuvių Evangelikų Pa
rapija. Jos pirmininkas kunigas dr. P. Da
gys pranešė, kad d-ja ateityje visas aukas 
šelpiamiems Vokietijoje siųs per „Labda
rą“.

Minėtos organizacijos taip pat nutarė 
įstoti į „Labdarą“ nariais, tuo būdu suda
rydamos precendentą, kad „Labdaros“ na
riais gali būti ne tik asmenys, bet ir juri
diniai vienetai. Tokios galimybės rengėjai 
nebuvo numatę. Bus galima papildyti d-jos 
įstatus.

Bet toliau dar gražiau. Minėtų draugijų 
pavyzdžiu pasekė Niujorko Lietuvių Evan
gelikų Parapijos Moterų ratelis. Kunigas 
dr. P. Dagys su ponia ir A. Bortkevičienė 
pareiškė norą įstoti nariais ir prisiuntė vi
si drauge 60 dolerių nario mokesčio ir au
kų.

„Labdaros“ d-os valdyba nuoširdžiai dė
koja visiems rėmėjams, o ypač naujų ke
lių tiesėj'ui gerbiamajam kunigui dr. P. 
Dagiui.

„Labdaros“ draugijos metinis narių su
sirinkimas šaukiamas vasario 8 d. Štutgar
te. D-jos adresas: Litauischer Hilfsverein 
e. V. „LABDARA“, 7 Stuttgart-Bad Cann
statt, Steinhaldenstr. 147. Bankkonto Nr. 
1 185 168 Staett. Girokasse Stuttgart.

P. Gudelis

lę šluoti... Jau prasigyvenom, ačiū Dievu
liui, iki to, kad visi solidariai dirbam.

Po 18 vai. nedrąsiai pradėjo galvas kai
šioti pirmosios kaukės. Bet apie 20 vai. jau 
visas namas knibždėjo indėnais. Štrausais, 
haremo damom, jūrininkais, macharadžiais 
su turbanais ir visokiais fantastiškais su
tvėrimais. Pirmininkė V. Hermanienė pa
sveikino netikėtai gausiai susirinkusius 
įvairių tautybių svečius ir palinkėjo „links
mo vakaro, gero apetito bei laimės loteri
joje“.

Jaunimas, nieko nelaukdamas, miklino 
rūsy kojas. Jiems Alfredas Hermanas. 
Kostas Karuža buvo rūpestingai paruošę 
šokių muziką. Mūsų jaunimas daug fanta
zijos įdėjo į kostiumus, gražiai atrodė, sve
tingas buvo svečiams. Visi jais grožėjosi, 
todėl ir mes pasipūtėm, kaip povai — di
džiuodamiesi jais. Nemažas būrys jaunų 
„bralių“ latvių buvo atsilankęs, po kelis 
estų, ukrainiečių, vengrų, lenkų ir daug 
vokiečių jaunuolių.

Loterijos bilietai bematant buvo išpirk
ti, o ir bufetas tuštėjo greitu tempu. Net 
pritrūko alučio, nes kas gi galėjo tikėtis 
tokio svečių antplūdžio.

Solistas S. Mauermeyer. palydint Scher
tz, nesibrangindamas dainavo net dviem at
vejais įvairiom kalbom dainų ir arijų iš 
filmų. Svarbiausia, kad jokio atlyginimo 
už tai neėmė. Todėl visi plojo jam. o Vio
leta Hermanaitė įteikė gėlių.

Nuotaika buvo puikiausia. Tai buvo tik
ras tautų draugystės vakaras. Laimė išmė
ginta, bufetas ištuštintas, su daina visi iš
siskirstė patenkinti į namučius.

(Iš Muenchcno Apyl. Vald. Žinių) 
DOVANĖLĖS VAIKAMS

Lebenstadto lietuviai paruošė savo vai
kams dovanėles su kitų pagalba ir padali
jo jas savo vaikams be didesnių ceremoni
jų.

MIRUSIEJI
A.a. Ričardas Radveikis, gim. 1908 m. Ši

lininkuose, Klaipėdos krašte, mirė 1969 m. 
gruodžio 21 d. Sprendlingen/Rheinland.

A.a. Jonas Karpavičius, gim. 1898 m. 
Šukliuose, Vilkaviškio apskr.. mirė 1970 
m. sausio 4 d. Langenhagen senelių prie
glaudoje.

A.a. Antanas Bružys (Anton Broschait), 
gim. 1908 m. Gaurės km., Tauragės apskr., 
mirė sausio 21 d. Husume.

A.a. Petras Augustas Valdemaras Get- 
lingas. gim. 1908 m. Slucke. Rusijoje, mirė 
sausio 20 d. Hamburg-Langenhorn.

A.a. Teodora Sadauskienė-Paškauskaitė 
tragiškai mirė sausio 13 d. Miunchene. Pa
laidota Perlachex- Forst kapinėse. Buvo gi
musi 1912 m. Šiauliuose.

PREMIJA B. PCKELEVIČIŪTEI
Šių metų dienraščio Draugo (JAV) kas

met skelbiamojo romano konkurso laurea
tė yra rašytoja Birutė Pūkelevičiūtė, ku
riai paskirta devynioliktoji Draugo roma
no konkurso premija — 1000 dolerių — už 
romano rankraštį „Rugsėjo šeštadienį“.

Šios premijos mecenatas yra Zigmas 
Umbražiūnas.

GROŽIO KARALIENĖ JAKAVIČIŪTĖ
Pietų Amerikos televizijos programose 

nuolat matoma vaidinant šviesiaplaukė lie
tuvaitė Marcia-Bell Jakavičiūtė.

Pernai Marcia-Bell buvo išrinkta Buenos 
Aires miesto grožio karaliene.
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