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VYRIAUSIOJO LIETUVOS IŠLAISVINIMO KOMITETO

SEIMAS
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimas įvyko Čikagoje 1970 m. gruo
džio 5-6 d. d. Seimo atstovams 10 vai. ryto
susirinkus Bismarck viešbutyje, buvo susi
tarta tuojau vykti į ALT surengtąją pro
testo demonstraciją Simo Kudirkos išdavi
mo reikalu. Posėdžiai buvo pradėti tik
11.30 vai.
Seimą atidarė Vliko pirmininkas dr. Juo
zas Kęstutis Valiūnas. Vyskupui Vincentui
Brizgiui sukalbėjus maldą. Algirdas Kasulaitis perskaitė velionies Mykolo Krupavi
čiaus, mirusio Seimo išvakarėse (gruodžio
4 d.), testamento ištrauką. Velionis pagerb
tas minutės susikaupimu. Po Vliko pirmi
ninko žodžio Seimo pirmininku buvo pa
kviestas Mečys Mackevičius, jo pavaduoto
ju — Algirdas Kasulaitis. Jie pirmininka
vo pasikeisdami. Sekretoriais buvo Kęstu
tis Miklas ir Juozas Jurevičius. Mandatų
komisijon išrinkti: dr. Jonas Valaitis, dr.
Balys Paliokas ir Jonas Bertašius. Nutari
mų komisiją sudarė: dr. Kazys Šidlauskas.
Juozas Skorubskas, Kazys Oželis. Teodoras
Blinstrubas ir Leonas Prapuolenis.
Dalyvavo 44 Seimo atstovai ir 45 svečiai.
žodžiu Seimą sveikino: dr. Petras Daužvardis, Lietuvos Gen. Konsulas, Lietuvos
Atstovo Juozo Kajecko ir savo vardu, Sta
sys Barzdukas — Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės, Eugenijus Bartkus — Ameri
kos Lietuvių Tarybos, A. Dzirvonas —
Balto, Kazys Kleiva — Pasaulio Lietuvių
Katalikų Bendrijos, Kęstutis Miklas —
BATUN, A. Juškevičius — Čikagos Ramovėnų, Vytautas Volertas — JAV Lietuvių
Bendruomenės, Martynas Gudelis — ..Nau
jienų“ dienraščio ir kun. dr. Juozas Prunskis — „Draugo“ dienraščio vardu.

Raštu Seimą sveikino: Stasys rx>zoraitis
— Lietuvos Diplomatinės Tarnybos vardu.
Anatolis Grišonas — Lietuvos Atstovas
Urugvajuje. Vincas Balickas — Lietuvos
Atstovas Londone, dr. Jonas Žmuidzinas —
Lietuvos Generalinis Konsulas Toronte,
Anicetas Simutis — Lietuvos Generalinis
Konsulas New Yorke, dr. Julius Bielskis —
Lietuvos Konsulas Los Angeles, generolas
Stasys Dirmantas — Lietuvos Karo Vete
ranų, Mečys Mackevičius — Lietuvių Tei
sininkų, St. Balzekas — Lietuvių Kultūros
Muziejaus vardu, Š. A. Liet. Studentų Są
junga, iš Paryžiaus Adolfas Venskus,
Krikščionių Demokratų Europinės Tarybos
pirmininkas.

Po to iškilo klausimas dėl Vliko statuto,
kurio kai kuriuos straipsnius buvo pakei
tusi Vliko taryba. Neaiškumui ištirti buvo
išrinkta komisija iš dr. Broniaus Nemicko,
dr. Vlado Šimaičo. dr. Kazio Šidlausko.
Broniaus Bieliuko ir Zigmo Dailidkos. Ko
misijai pasiūlius, gruodžio 6 d. posėdyje
statuto 28 str. buvo pakeistas ta prasme,
kad Vliko statutą gali keisti tik Seimas,
bet ne taryba.
Jurgis Valaitis. Vliko finansų tvarkyto
jas, pateikė apžvalginį pranešimą apie Vli
ko tarybos ir valdybos praėjusių metų
veiklą. Zenonas Jurys, Tautos Fondo vice
pirmininkas. kalbėjo apie Tautos Fondą
apskritai, o Stasys Banelis. Kanados Fon
do atstovybės pirmininkas, — apie jo va
dovaujamos atstovybės veiklą Kanadoje.
Pažymėtina, kad Kanada Vliko veiklai per
metus surinko 8.476.45 dol. Tautos Fondo
duomenys bus pateikti atskirai. Po prane-

Sušvelnintos bausmės
Sov. Sąjunga abiems mirti nuteistiems
žydams pakeitė sprendimą į 15 metų kieto
režimo darbo stovyklą. Kitiems nuteistie
siems sumažintas bausmės metų skaičius.
Gen. Franko visiems šešiems nuteistie
siems mirti baskams bausmę sumažino iki
30 m. kalėjimo.

Žydų bylos
Sov. Sąjungoje baigta svarstyti byla 11
žydų, kurie buvo pakaltinti birželio mėn.
norėję Leningrade pagrobti lėktuvą.
Du nuteisti mirti, devyni didelėmis ka
lėjimo bausmėmis.
Laisvojo pasaulio žydai, o taip pat ir ki
ti aukštieji žmonės reiškia protestą dėl teis
mo sprendimo ar prašo pasigailėti nuteis
tųjų mirti.
Sov. Sąjungoje dar ir daugiau būsią žy
dų bylų. Tokios bylos esančios numatomos
Rygoje (Latvijoje) ir Kišiniove (sovietinė
je Moldavijoje).

šeši nuteisti mirti
Eurgose, Ispanijoje, šeši baskų naciona
listai nuteisti mirti.
Kiti kaltinamieji nuteisti kalėti.
Nuteistieji buvo kaltinami nužudę polici
jos viršininką ir įvairiais teroro veiksmais.

Suimti įtariamieji
Montrealyje suimti 4 vyrai, kurie įtaria
mi pagrobę ministerį Laportę (jis buvo ras
tas nužudytas).

Piktai puolamas Solženicynas
„Pravda“ užsipuolė Nobelio premijos
laureatą Solženicyną, kuris užsieniuose bu
vęs pasirinktas ne dėl jo talento, bet dėl
to. kad juodinęs sovietinį gyvenimą — „ap
juodino savo gimtosios žemės didvyriškus
darbus ir pasiekimus“.
Kartu buvo užsipulti ir kiti. Amalrikas
esąs ..pusmokslis šmeižikas“, poetas Jevtušenka — dirbtinis poetas.

Blogiausi nedarbo metai
Britanija gruodžio mėn. turėjo 619.809
bedarbius, ir tai laikoma blogiausiais ne
darbo metais nuo 1940 metų.

Nenori automobilių
Fiato pastatytas automobilių fabrikas
Sov. Sąjungoje jau leidžia savo gaminius

PRAŠĖSI PEILIO

JAV Pakrančių sargybų pranešime pažy
mėta, kad rusams atiduodamas Simas Ku
dirka prašė peilio nusižudyti.
Transporto sekretoriaus pranešime reiš
kiama mintis, kad nebūtų prasmės teisti į
S. Kudirkos išdavimo reikalą įmaišytuo
sius adm. EUį ar kpt. Browną. Laivo vadas
laikomas neatsakingu už tai, kad S. Kudir
rinką. Žiguli pavadinti tie automobiliąi, ir ka buvo grąžintas, bet jis esąs kaltas, kad
jų kaina yra 2.500 svarų.
leido rusams ateiti į savo laivą.
Bet „Literaturnaja gazeta“ sukėlė įdo
mų ginčą, ar reikėtų be jokių varžymų leis
ti visiems pirkti automobilius. Tada mies
„DAILY NEWS“ SPĖLIOJIMAS
tuose būsiąs didelis susigrūdimas gatvėse,
New Yorko „Daily News“ gruodžio 9 d.
kaip Vakarų kraštuose.
išsispausdino Amerikos ' žvejybos reikalus
tvarkančios įstaigos pareigūno latvio Brie
ze kongreso užsienių reikalų pakomitečiui
Gomulkos vieta Gierekui
Gruodžio 20 d. Lenkijos komunistų par pareikštą spėjimą, kad Simas Kudirka gal
tijos pirmojo sekretoriaus pareigas iš Go būtų galėjęs daug ką pasakyti amerikie
čiams.
mulkos perėmė Gierekas.
Savo spėjimą jis remia tuo, kad S. Ku
Oficialiai tvirtinama, kad Gomulka
smarkiai serga, dėl to ir pasitraukęs. Bet dirka, kurį jis matė laive, yra labai inteli
su juo kartu dar pasitraukė 4 partijos cen gentiškas, moka penkias kalbas, be to, dir
tro komiteto prezidiumo (politbiuro) na bo tokiame laive, kuris yra tikras sovieti
riai.
nio laivyno nervų centras, nes yra skirtas
Pasikeitimas įvyko dėl riaušių. Gierekas ne tik žvejoti, bet ir šnipinėti.
S. Kudirka jau bent metus ruošęsis pa
jau pareiškė, kad ekonominė politika buvo
negera, ir pažadėjo mažiausiai atlygina bėgti. Tarp amerikiečių laive paliktųjų jo
miems ir šeimas turintiems darbininkams dokumentų buvo surastas ir toks 1969 m.
geresnius atlyginimus.
lapkričio 29 d. atžymėtas raštelis:
„Oloje gimęs žmogus negali įvertinti, kas
Riaušės iš tiesų buvusios dides"ės negu
iš pradžių buvo tvirtinta. Vien Dancige yra laisvė. Žmogus, kuris visą gyvenimą
(Gdanske) žuvę apie 300.
badavo, negali numalšinti savo alkio. Mirti
Rusai davę suprasti, kad Lenkija bus už laisvę yra verta rizikuoti“.
okupuota, jei pati tuoj pat nesusitvarkys.
Lenkijos pasienyje kariuomenė buvusi tel
kiama Rusijoje, Rytų Vokietijoje ir Čeko
DEMONSTRACIJA TELEVIZIJOJE
slovakijoje.
Vašingtone gruodžio 11 d. įvyko de
Kol lenkijos spauda kalba apie naują vy monstracija Simo Kudirkos išdavimo rei
riausybės ir partijos aparato stilių ir nau kalu. Jos vaizdai buvo tą patį vakarą ma
ją dialogą tarp vyriausybės ir tautos, Sov. tomi Vašingtono televizijoje.
(ELTA)
Sąjunga didina grūdų pristatymą. Lenkija
kasdien gaudavo po 2.000 tonų grūdų, o
dabar gauna po 4.000 tonų.
E. ARMANIENĖ Į TURKIJĄ
Adv. E. Armanienė gruodžio 5 d. išskrido
į Turkiją. Ten ji giliau susipažins su Bra
Iki gyvos galvos
Dusseldorfe, V. Vokietijoje, nuteistas iki žinskų bylos padėtimi ir apie tai informuos
(ELTA)
gyvos galvos iš Brazilijos atgabentasis Vliką.
Franzas Stanglis, buvęs Treblinkos kon
centracijos stovyklos Lenkijoje komendan
TELEGRAMOS IR LAIŠKAI
tas, pripažintas kaltu už 400.000 žydų su
JAV lietuviai siuntė šimtus telegramų,
naikinimą.
laiškų vyriausybei ir Kongreso atstovams,
reikalaudami lietuvio Simono Kudirkos iš
Kainos užšaldomos
Lenkijos ministeris pirm. Cyrankiewi- davimo klausimą iškelti JAV Kongrese.
czius pasitraukė. Jis paskirtas prezidentu. Eltos žiniomis, kai kurie atstovai šį klausi
Ministeriu pirm, paskirtas buvęs jo pava mą jau iškėlė lapkričio 30 d. ir kitomis die
duotojas Jaroszewiczius. ekonominių rei nomis. Prez. Niksonas lapkričio 30 d. įsakė
(ELTA)
kalų specialistas. Prezidento vietą ligi šiol reikalą skubiai ištirti.
laikė užėmęs marš. Spychalskis.
ORDINAS RYGOS MIESTUI
Ee kita ko, Jeroszewiczius. buvęs moky
Maskva apdovanojo Rygos miestą Leni
tojas, pastarojo karo metu buvo išsitarna
no ordinu už penkmečio plano gerą įvyk
vęs iki generolo.
Naujoji vyriausybė tuojau paskelbė, kad dymą.
naujosios prekių kainos nebus keičiamos
dvejus metus. Išeitų, kad streikus pradėjusieji uostų darbininkai nieko nelaimėjo. Eradfordo Vyties klubo narius, jų šeimas
ir prietelius sveikina linkėdama
Bet pažadėta tuojau pat pagerinti padėtį
džiaugsmo ir laimės 1971 metais,
pačių neturtingiausių sluoksnių, kas vy
ir laimės 1971 metais.
riausybei kainuosią apie 7 milijardus zlo
tų, maždaug tiek pat, kiek per metus išleiVyties Klubo Valdyt’.
įdžiama policijai ir saugumui išlaikyti.

SEPTYNIOS
Bražinskai laisvi
Bražinskai išvažiuos iš Turkijos į JAV
tuojau pat, kai tik sutvarkys dokumentus,
kaip praneša Reuterio agentūra.
Turkijos teismas atmetė visus kaltini
mus jiems. JAV jie turi giminių.
Kitomis žiniomis, jie grąžinami Sov. Są
jungai kaip atpildas už tai, kad nuteistie
siems dviems žydams dovanota gyvybė.

Šimo sekė paklausimai ir vyko gyvos dis
kusijos.
Po trumpos pietų pertraukos pranešimus
apie jėgų telkimą Lietuvos laisvinimo už
daviniams vykdyti pateikė dr. Kazys Kar
velis ir Algis Gečys. Pranešimuose buvo iš
kelta daug naujų ir pozityvių pasiūlymų.
Gruodžio 5 d. vakare vyko Seimo atsto
vų pobūvis su svečiais, koncertas ir banke
tas. Prieš vakarienę įvykusiame koncerte
dainavo solistė Prudencija Bičkienė, fortepionu palydėjo prof. Vladas Jakubėnas.
Banketo metu kalbėjo Vliko pirm. dr. J. K.
Valiūnas ir Simo Kudirkos įvykio liudinin
kas Robertas Brieze. Dalyviai pranešimus
išklausė ypač susikaupę. Banketą pravedė
Kazys Oželis.
Gruodžio 6 d. Seimo posėdyje Stasys Dzikas, Vliko Valdybos sekretorius, kalbėjo
apie Vliko numatytas 1971 metams veiklos
gaires. Su dėmesiu išklausyta prof. dr. Bro
niaus Kaslo paskaita apie tarptautinę pa
dėtį ir Lietuvos bylą. Po pranešimo ir pa
skaitos sekė išsamūs Seimo atstovų pasi
sakymai bei diskusijos. Priimta visa eilė
nutarimų.
Į Seimą atvykęs naujasis ALT pirminin
kas dr. Kazys Bobelis, pasveikinęs Seimo
dalyvius, iškėlė kai kuriuos nesklandumus
tarp ALTos. Vliko ir bendruomenės, de
dant pastangas kuo plačiau išryškinti Simo
Kudirkos tragediją.
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas tarė bai
giamąjį žodį. Jis džiaugėsi pozityviais Sei
mo atliktais darbais, darniu klausimų
svarstymu, padėkojo čikagiškiams už Sei
mo, koncerto ir banketo organizacinę ruo
šą.
Seimas baigtas sugiedojus Tautos himną.
(ELTA)

dienos

Kvietimas vieningai dirbti
Vliko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, Vli
ko Seimą atidarant, gruodžio 5 d. Čikagoje.
Bismarck viešbutyje, savo žodyje pažymė
jo: „Vilkas nuo pat savo veiklos pradžios
turi pagrindinį uždavinį — kovoti už Lie
tuvos nepriklausomybę, t. y. už Lietuvos
demokratinio suverenumo vykdymo atsta
tymą ir sovietų okupacinio režimo pašali
nimą. Mes negalime pasakyti, kada tai
įvyks, tačiau mes esame tikri, kad tai neiš
vengiamai įvyks, nors sovietinis okupan
tas visais garsiakalbiais nuolat kartoja pa-

PASA ULYJE
— Naujoji prez. Allendės vadovaujamoji
Čilės vyriausybė savo ambasadorium į
Prancūziją siunčia poetą Pablą Nerudą.
Stalino premijos laureatą. Oksfordo uni
versiteto garbės daktarą ir kartu su Pablu
Picassu ir Pauliu Robesonu apdovanotąjį
sovietine taikos premija.
— Britanijoje vyko partizaninis karas
prieš elektros valdybos įstaigas ir elektri
nėse dirbančiuosius: plytomis buvo daužo
mi įstaigų langai, verčiami pro išdaužytus
langus išdvėsę viščiukai, kurie neturėjo ši
lumos, net mėšlas, gadinami valdybos par
eigūnų automobiliai, grasinama ne tik
jiems, bet ir jų šeimoms, kai kurios par
duotuvės buvo išsikabinusios skelbimus,
kad elektrinėse dirbantiesiems niekas ne
parduodama, valgyklose jiems neduodama
valgyti, net užpuolami patys žmonės.
— Čekoslovakas norėjo vidaus tarnybai
naudojamą lėktuvą priversti skristi į Aust
riją, bet buvęs keleivių suimtas.
— Oklahomoje, JAV, už išprievartavimą
negras nuteistas 1.500 metų kalėti.
— Britanijoje gyvenantiems gali būti
įdomus Maskvos radijo korespondento Lon
done Vladimiro Dunajevo pranešimas
elektros jėgainių dalinio streiko metu: mi
lijonai britų reiškia protestą, kad valdžia
atsisako pradėti tartis su jėgainių darbi
ninkais!

— Italų Fiato pastatytame ir jau pradė
jusiame darbą automobilių fabrike prie
Volgos, Sov. Sąjungoje, užsienio technikai
(pradėjo vokiečiai, prisidėjo anglai ir ame
rikiečiai) buvo pradėję streiką dėl atosto
gų, bet ginčas buvęs išspręstas (rusų dar
bininkai neprisidėję).
— Dabar miręs britų feldmaršalas lor
das Slimas karo metu daugiausia pasireiš
kė Burmoje, ir apie jį pasakojama, kad
prieš vieną mūšį jis aplankęs savo dali
nius, o ta proga vienas seržantas panorėjęs
įsiteikti ir pasakęs: „Visi mes žygiuosime
paskui tamstą“, bet Slimas pataisęs jį: „Nepadarykit klaidos, seržante: tą dieną jūs
būsite toli prieky manęs“.
— Britanijos didžiausi degtukų gaminto
jai, turėdami galvoje, kad gamybos kaštai
brangsta, už 3 penus pardavinėjamon dėžutėn dės nebe 44 degtukus, bet 41.
— Apie 20 skalikų Britanijoje per dar
žą ir virtuvę įsivijo lapę į seno ūkininko
salonėlį ir sudraskė ją į gabalėlius.
— Kai Italijoje pradėjo veikti naujai
priimtasis skyrybų įstatymas, vien Romos
mieste pirmąją dieną buvo paduoti 543
prašymai tos rūšies byloms svarstyti.
— Alsdorfe netoli Aacheno, Vokietijoje,
su pertraukomis pustrečių metų tęsėsi talidomido sužalotų vaikų byla, iš viso 283
dienas, kainavo 684.000 svarų, ir dar galo
nematyti, dėl to gynėjai paprašė nutraukti
svarstymą, nes tą vaistą gaminusi firma
sutiko sumokėti nukentėjusiems apie 12 su
puse milijonų svarų, ir 5 su puse milijo
nus prideda labdaros organizacijos, ir dar
nukentėjusiems suaugusiems bus šiek tiekpamokėta.
— Tanzanijoje nauju vedybų įstatymu
merginai leidžiamas ištekėti amžius — 15
metų (teismas galės leisti ir 14 m. am
žiaus).
— Jungtinių Tautų aukštasis komisaras
pabėgėlių reikalams princas Sadruddinas
Chanas gauna metams 33.500 atlyginimo,
bet jis yra vienas didžiųjų pasaulio tur
tuolių, tai tą savo atlyginimą vis įneša į
pabėgėliams remti fondą.
— Kažkoks prancūzas turėjo rankraštį
istoriškos de Gaulle'io kalbos, pasakytos
1940 m. ir pradedamos sakiniu „Prancūzi
ja pralaimėjo mūšį, bet ji nepralaimėjo
karo“, ir norėjo jį parduoti būtinai į užsie
nį ir būtinai už gryną pinigą, kad neliktu
jo pasielgimo pėdsakų, bet gaulle'istai at
siuntė pas jį prancūzą, apsimetusį argenti
niečių, kuris sumokėjo 30.000 svarų, ir do
kumentas dabar buvo padovanotas buvu
sio prezidento labai vertintiems laisvės ko
votojams. o tą reikalą sutvarkę asmenys
per radiją pasakė1 apie buvusį rankraščio
savininką, kad tai Judas, kuris už 30 sidab
rinių išduoda Prancūziją.

šauliui, kad pavergtieji lietuviai esą pa-;
tenkinti sovietine okupanto tvarka, esą pa
tenkinti tomis okupanto malonės galimybė
mis, kuriomis pavergtajai mūsų tautai šiuo
metu lemta vystyti savo kultūrinę bei dva
sinę pažangą“.
•
Dr. Valiūnas toliau priminė paskutinių
dviejų mėnesių įvykius — tėvo ir sūnaus,
Bražinskų ir Simo Kudirkos žygį. Tie įvy
kiai „patvirtina tai, ką mes visą laiką skel
bėme, būtent, kad Lietuvoje laisvės nėra ir
mūsų tauta tebegyvena rusų kalėjime. Tiė.
įvykiai dar liudijo, jog lietuviai, dideliam
reikalui esant, dirba vieningai. Šis mūsų
vieningumas turi būt pradžia darniai, ben
drai talkai“. Paminėjęs santykius su kraš-'
tu, dr. Valiūnas teigė, kad šiame bare lai
mėjęs lietuvio šaltas protas, ir tenka pasi
džiaugti, kad priešui nepavyko mūsų taip
suskaldyti, kaip jis troško, šiandien mūsų
veikla, bendradarbiaujant su kraštu, sklan
desnė, tačiau tai nereiškia, jog neturime“
būti budrūs.
Vlikui 1970 metais pavyko laimėti kon
krečių vaisių. Vienas jų tai radijo translia
cijų Sibiro lietuviams pradžia. Vlikas dirba
Europos politiniuose baruose, kur labiau
siai tenka pabrėžti Vak. Vokietijos-Sovietų“
Sąjungos sutarties pasirašymo iškeltusklausimus, be to, pasiruošimą artėjančiai
Europos saugumo konferencijai. Šiais me
tais dr. Valiūnas kelis kartus lankėsi Euro
poje, Australijoje aplankė lietuvių telki
nius, buvo ir Filipinuose.
Vlikas rūpinasi lietuvišką jaunimą
įtraukti į Lietuvos laisvinimo darbą. Čia
dr. Valiūnas pasidžiaugė to jaunimo politi
niu budrumu bei sielojimusi Lietuvos rei
kalais. Jaunimas buvo pasiuntęs delegačių
ją į Vašingtoną, jis su vyresniaisiais orga
nizavo demonstracijas, kalbėjo televizijoje,
rūpinosi, kad didžioji spauda plačiau skelbi
tų apie tragišką Kudirkos įvykį, Valiūnas
dar kėlė reikalą pagyvinti mūsų bendra
darbiavimą su latviais ir su estais.
Tai, kas lietuviams išeivijoje nebuvo
lengva pasiekti, tai, Valiūno žodžiais, „atli
ko vienas pasiryžęs lietuvis, Simas Kudir
ka, pralaužęs spaudos bei televizijos tylos
sąmokslą prieš Lietuvą. Ryšium su Brązinskų ir Kudirkos įvykiais turime pasaulį
plačiai informuoti apie Lietuvą, jos dabar
tinę padėtį“.
........ • , •
Dr. Valiūnas savo žodį baigė, viso laisvo
jo pasaulio lietuvius prašydamas dar daugiąu, rimtai ir vieningai dirbti.
(ELTA)

VLIKO PROTESTAS
Vlikas lapkričio 24 d. pasiuntė JAV prer
zidentui R. M. Nixonui tokio turinio tele
gramą:
„Mes šiandien patyrėme apie labai svar
bų klausimą — jis liečia lietuvį jūrininką,
vakar (lapkr. 23) prašiusį globos pasilikti
šiame krašte. Atrodo, kad amerikiečių
įstaigos jam atsakė tą politinę globą ir jis
buvo perduotas sovietams.
Tas nelaimingas incidentas įvyko ties
Massachusetts valstijos pakraščiais ir tu
rėjo ryšio su Pakraščių Sargybos lajyii
.Vigilant“.
.
.
Šis amerikiečių įstaigų veiksmas teikia
didelį smūgį ne tik Amerikos lietuviams,
bet ir visoms laisvę gerbiančioms tautoms
šiame krašte ir užsieny, šis žygis yra1 su
krėtęs mūsų pasitikėjimą J. A. Valstijomis
— laisvės saugotojomis.
Mes pagarbiai prašome Tamstą, p. Prezi
dente, pavesti atitinkamoms įstaigoms kiek
galima skubiau ištirti šį žiaurų nutarimą“.
(ELTA)

GAMYKLA PADEDA KOLŪKIAMS...
Rokiškio ūkio mašinų gamyklos kolekty
vas. kaip rašo „Tiesa“, padeda Giros ir
Ždanovo kolūkiams sėjos, derliaus nuėmi
mo metu ir kitais atvejais. Neseniai Ždanovo kolūkiui kolektyvas išbetonavo karvidės
grindis. įrengė automatinį girdymą, me
chanizavo mėšlo pašalinima. Darbai.atsėjo
25 tūkst. rublių.
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EUROPOS LIETUVIS

Šviesus dokumentas
Kai pasibaigė karas, lietuviai pabėgėliai,
kaip ir visi kiti, rinkosi į stovyklas, kuriose
pradėtos kurti ir mokyklos, vėliau gimnazi
jos ir kitos specialios mokyklos. Kur tik
susirinko būrelis lietuvių su šeimomis, at
sirado bent vienas lietuvis mokytojas, ir
ten pradėjo dirbti lietuviškoji vargo mo
kykla.
Pažymėtina dar ir tai, kad mokytojams
labai daug padėjo tėvai ir vietos lietuviš
kųjų stovyklų komitetai. Atsimenu, kad
lietuviai patys pirmieji ėmėsi organizuoti
lietuviškųjų mokyklų. Gal būt, dėl to, kad
jie labai vertino savo priaugantį atžalyną,
o gal kad pergyveno savosios spaudos
draudimą, o gal prisiminė vargo mokyklą,
kai motulė savo meilutį mokė iš maldakny
gės, pasisodinusi jį prie ratelio.
Vincentas Liulevičius surinko žinias apie
tas, pasakyčiau, vargo mokyklas, ir Kultū
rai Remti Draugija išleido 640 puslapių
gražiai įrištą ir su daugybe fotografijų
knygą — LIETUVIŲ ŠVIETIMAS VOKIE
TIJOJE.
Šios knygos pasirodymas yra labai dide
lis įnašas į lietuvių kultūros istoriją. Kny
ga ypač bus naudinga tiems, kurie ta isto
rija domėsis.
Pasirodo, kad Vokietijoje anais DP sto
vyklavimo laikais buvo susiorganizavę
daugiau kaip 40 vaikų darželių, 60 pradžios
mokyklų ir 40 gimnazijų ar progimnazijų.
Be to, veikė 3 aukštesnės prekybos mokyk
los, vieni vaikų auklėtojų kursai, lietuvių
jūrų mokykla, DP universitetas Hamburge,
keletas auto vairuotojams kursų, du liau
dies universitetai, dailės studija, amatų
mokykla, pradžios mokyklų mokytojų kur
sai ar dar daug čia nepažymėtų mokyklų.
O lietuviai klierikai buvo prisiglaudę Eichstaetto kunigų seminarijoje.
Atskiras skyrelis yra ir apie lietuvių mo
kyklas ir kitą kultūrinį veikimą Austrijo
je.
Sunki padėtis buvo pabėgėlių-tremtinių,
bet nelengvesnė ir besiorganizuojančių lie
tuviškų mokyklų. Stovyklų globėjai —
Unrra dažnokai nesuprato lietuvių noro
organizuoti savas mokyklas ir joms ne tik
kad nepadėjo, bet kartais net trukdė.
Dabar pažiūrėkime ir prisiminkime, kaip
tos lietuviškosios vargo mokyklos pradėjo
savo darbą:
„Prie tuščių suolų sėdėjo 24 vaikai, —

rašo viena mokytoja, — pas mokytoją ant
stalo gulėjo gero žmogaus paskolintas el
ementorius, o prie lentos — kreidos gaba
liukas. Tai buvo ir viskas. Bet ne, dar bu
vo geri norai ir pasiryžimas, ir pradžiai to
užteko“ (109 psl.). „Savo iniciatyva, — ra
šoma kitoje vietoje, — vieno bloko antra
me aukšte radau be durų ir be langų patal
pą, kurios pusė lietaus metu likdavo sausa.
Čia ir nutariau įrengti mokyklą“ (165 psl.).
„Darbo sąlygos buvo sunkios. Mokslas bu
vo pradėtas pašiūrėje. Pačioje taip vadina
moje klasėje buvo tamsu ir visiškai neati
tiko mokyklinių reikalavimų. Iš vieno kla
sės šono buvo virtuvė, kurioje girdėdavosi
Ištisą dieną triukšmas. Klasės sienos buvo
iš plonų lentelių, pilnos visokiausių plyšių,
ir taip iš virtuvės eidavo visokiausi kvapai
ir dūmai į mūsų mažo, netinkamo gyvenimui, barakėlio vargo klasę“ (218 psl.).
Pilna knyga tokių aprašymų. Ir šiandien,
jau po daugelio metų, kai mes viens ge
riau, kits blogiau įsikūrėme, kai mūsų vai
kai lanko gerai šio krašto aprūpintas mo
kyklas, sunku ir įsivaizduoti, ypač tiems,
kurie tose vargo mokyklose nemokė ir ne
simokė, kiek ten buvo aukos.
Tačiau buvo širdžiai ir malonių momen
tų, kada mūsų globėjai — Unrra suprato
mus ir padėjo mums. Žinome visą eilę
Unrros direktorių ir gerovės karininkų,
kurie mūsų besikuriančioms mokykloms iš
tiesė pagalbos ranką.
„Per porą dienų sužvejojus mokyklinių
suolų ir gavus patalpas, birželio 17 dieną
buvo atidaryta mokykla, o po dviejų dienų
ir vaikų darželis. Tai padarė nepaprastą
įspūdį anglams: anglų komendantas tiek
stovyklos komendantui, tiek mokyklos ve
dėjui padėkojo, o Unrros tarnautoja Mrs.
Heney net apsiašarojo, nes, pasak jos, iš
keliolikos tūkstančių įvairių tautybių pa
bėgėlių tik lietuviai sukūrė savo švietimo
židinį“ (455 psl.).
Buvo ir tikrai gražių ir pasigėrėtinų
vaizdelių, kurie tiesiog prašosi filmų apa
rato.
„Pirmąją darbo dieną, — rašo mokyto
jai, — gimnazija turėjo malonią staigme
ną: tą dieną Baltijos tautų stovykloje lan
kėsi JAV vyr. pajėgų Europoje vadas gen.
Eisenhoweris. Pirmas visų mokinių susi
rinkimas ir pasirodymas įvyko stovyklos
aikštėje, kur buvo laukiama garbingojo

KAZIMIERAS BARĖNAS

PROTINGI
LIETUVIAI
Kostas neturėjo nuomonės. Jeigu tau bus ge
riau, sakė jis, tai eik. O kas čia žino, ar bus geriau?
Pailgės kelionių laikas, tai jau aišku, nes Liūlio siu
vykla toli. Vadinas, sutrumpės poilsio laikas. Bet
jeigu prievaizdo šūkavimas fabrike toks atgrasus,
kas gi atsitiks, jei Veronika išbandys? Iš fabriko jau
išbėgiojo daugumas iš Vokietijos atvežtųjų darbi
ninkų — išėjo ieškoti geriau apmokamų darbų. Jei
gu Veronika išeis ir sugrįš, ji galės ir toliau krapš
tytis prie tų verpimo mašinų, nes dabar verpėjos tie
siog maldaujamos bent valandą ilgiau padirbėti.
Veronika linko į Liūlio siuvyklą. Kelionės pa
ilgės, tiesa, bet kojos pailsės- O jei pasisektų jai iš
tverti ir išmokti, tai ką Kostas pasakytų po trejų ar
penkerių ar dėšimties metų, žiūrėdamas į užrašą vir
šuj siuvyklos, kuriame matytų jos pavardę? Žinoma,
ji negalės įrašyti, tegu ir angliškai: Veronikos šventarienės siuvykla. Toks įrašas atrodytų keistas. Kas
ta šventarienė ar šventaris? Nors ji matė medžiagų
parduotuvę su Margolio pavarde virš durų, bet su
Šventariene, tur būt, nieko neišeis. Su įsitvirtinusiais
krašto gyvenime Margeliais ji nesusilygins, bet žodį
„Veronica“ galėtų įrašyti savo įmonės pavadinime.
Štai ji matė kirpyklų pavadinimuose Annės ir Margaretos vardus. Matyt, tų vardų romantika traukia
žmones.
Kostui vis atrodė, kad tasai ieškojimas protin
gų lietuvių nežmoniškai skamba. Veronika teisino
Liūlį. Jis gi nemokytas, tas siuvėjas. Matyt, jo žody
ne protingas reiškia gabų, sumanų, norintį ir galintį
išmokti amato. Jeigu jis tą žodį suprastų kaip reikia,
tai skelbime jo nerašytų. Juk ir taip aišku, kad be
protis nepajėgs siūti kelnių. Bepročiai laikomi ligo
ninėse, o fabrikuose dar sutiksi puspročių —- didelių
ir smulkesnių vyrų ir moterų, kurie nešiojasi vaiko
smegenis. Ar senoji Lilė, kuri dirba toj pačioj salei
su Veronika, nėra pusprotė? Jei ji prakalbės, tai
tuoj ir nukalbės. Arba didysis Alanas, kuris atėjo
dirbti keltuve? Niekada nepaprašys pasitraukti nuo
kelio, kai jis tempia pintinę: arba sustos ir stovės,
arba su savo važma atsidurs žmogui ant kojų. Ar
protingas žmogus šitaip darytų? Dar keletas metų,
ir kas patikrins savo parašu, kad Veronika nebus
panaši į Lilę? Su kuo sutapsi...
— Eisiu, — nusprendė ji. — Eisiu ir paban
dysiu, — ir pirmadienio rytą ji pasiprašė, kad porai
valandų išleistų iš darbo, šventojo Martyno gatvę
ji surado be vargo. O kur dabar ta Liūlio siuvykla

svečio. Prie gimnazijos prisidėjo pra
džios mokykla ir vaikų darželis. Pasi
rodžius gen. Eisėnhoweriui, mokiniai sukė
lė triukšmingas ovacijas. Lietuviškas valio
svečiams taip patiko, jog kai kurie iš jų pa
tys ėmė kilnoti kepures ir kažką panašaus
rėkti. Svečiams priartėjus, mokiniai pasi
leido eilutėmis bėgti į priekį ir, ratu apsu
pę besišypsantį svečią, įteikė jam gyvų gė
lių puokštę. Jį lydėjusiam 3-čios armijos
vadui gen. Patonui ir kitiems aukštiems
karininkams, matyt, taip pat šis vaikų nu
meris patiko. Kažkas juokdamasis pasakė,
kad gen. Eisenhoweris niekuomet nebuvo
apsuptas priešų, šį kartą pateko į lietuvių
mokinių ratą“ (430 psl.).
Nors V. Liulevičius ir labai kruopščiai
rinko žinutes apie lietuvių švietimą Vokie
tijoje, tačiau liko ir neįrašytų, gal nepaste
bėtų, mokyklų. Atsimenu, kad kai tik ka
ras pasibaigė, tuojau lietuviai su šeimomis
pradėjo rinktis į Haffkrugo pušynėlį, Bal
tijos pakrantėje. Čia buvo ir mokytojų.
Tučtuojau jie ėmė organizuoti mokyklą. Ir
iš karto susirinko apie 20 mokinių. Mokyk
la neturėjo patalpų, tai darbą pradėjo pu
šelių pavėsyje. Vėliau gavo palapinę.
Knygoje pasigedau ir Neustadto, kurs
yra šiaurės Vokietijoje, Šlezvigo-Holsteino
provincijoje. Ši stovykla nebuvo tokia jau
eilinė, kad liktų užmiršta. Pabėgėliai buvo
įkurdinti jūrų karo laivyno kareivinėse.
Čia buvo suvažiavę daug intelektualų, čia
žinomas muzikas Valteris Banaitis suorga
nizavo ar ne didžiausią ir geriausią meno
ansamblį visoje šiaurės Vokietijoje, čia
buvo spausdinamos knygos ir leidžiami
žurnalai, čia veikė pradžios mokykla, į čia
atsikėlė iš Luebeko lietuvių gimnazija, ku
rią tada lankė 130 mokinių, čia įvyko ir
anglų zonos pradžios mokyklų mokytojų
konferencija 1948 metais, kurioje dalyvavo
36 mokytojai.
Reikia manyti, kad yra ir dar kelios sto
vyklos su mokyklomis praleistos. Bet tai
vis tiek šis trūkumėlis nemažina knygos
vertės.
Knyga kietais viršeliais, atspausdinta ge
rame popieriuje ir daro malonų įspūdį.
Išleista tik 1000 egzempliorių.
Vik. Ignaitis
ČEMPIONAS A. BARKAUSKAS

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LIKO SKOLŲ

Norimas yra Andriaus Mirono slapyvar
dis. A. Mironas yra laimėjęs 3 „Dirvos“
novelės konkursus ir Norimu pasirašęs ke
lias savo išleistąsias knygas.

Per „Darbininką“ Lietuvių katalikų kop
lyčios komitetas paskelbė, kad dar esą
E. CINZAS IR JO KNYGOS
15.000 dolerių skolos, padarytų statant Ro
Belgijoje gyvenantis rašytojas Edv. Cin
mos požemyje lietuvių koplyčią.
zas pasikalbėjime su „Neprikl. Lietuvos“
(Kanada) korespondentu R. Šileriu pasisa
ATIDEDAMAS KONKURSAS
kė, kad turi parašęs ar rašo šias knygas:
„Laisvosios Lietuvos“ ir LAS vietininki- „Raudonojo arklio vasarą“ ir „Mėlynakį
jos JAV meno paveikslų konkursas atide žydą“.
damas 6 mėnesiams.
JAV Mackaus fondo leidykla dar šiais
metais išleis jo romaną „Brolio Mykolo
ROMANO KONKURSO KOMISIJA
gatvę“. Sekančią rašytojas sakosi bandy
„Draugo“ dienraščio šiemetinę geriau
siąs išleisti Vilniuje.
siam romanui premijuoti. komisiją sudaro
Jonas Aistis, J. Blekaitis, A. Sužiedėlis ir
LIETUVIS GEOGRAFAS
A. Vaičiulaitis.
JAV Kento universitete (Ohio) nuo šių
mokslo metų Amerikos ir Kanados geogra
BILIJARDININKAS JOE BALSIS
fiją pradėjo dėstyti magistras Mindaugas
Minersvillėje (JAV) gyvenąs Joe Balsis Matulionis.
yra vienas geriausių bilijardo žaidėjų
Dabar jis ruošiasi doktoratui.
Amerikoje. Turėdamas vos 12 metų, jis
laimėjo jaunių pirmenybes, o 1946 m. buvo
A. VALAITYTĖ TELEVIZIJOJE
Amerikos armijos čempionu.
Vokiečių televizijoje dainavo vadinamų
Jis ir dabar visur kviečiamas parodyti jų „šlagerių“ dainininkė Anelė Valaitytė.
savo talentą įvairiuose bilijardo suvažiavi
muose.
KLUBO LEIDINIAI
JAV Lietuviškos knygos klubas per 20
STUDIJUOJA IR DĖSTO LIETUVIŲ
metų išleido 101 knygą.
KALBĄ

Amerikos lietuvis Leonas Šulcas jau keleri metai studijuoja mediciną Vienoje,
Austrijoje. Jis turi įsigijęs medicinos kan
didato laipsnį, bet studijas tęsia toliau
doktoratui įsigyti.
L. Šulcas jau treti metai dėsto lietuvių
kalbą Vienos indoeuropiečių institute.
MIRĖ V. ŠAUDZIS

Filadelfijoje spalio mėn. mirė 76 m. pik.
Vincas Šaudzis, atsistatančios Lietuvos ka
riuomenės savanoris- kūrėjas, dviejų Vy
čio kryžiaus ordinų kavalierius, nepriklau
somybės kovų dalyvis.
R. ARBAITĖS PARODA

Pagarsėjusi amerikiečių spaudoje už dai
lės darbus 15 m. amžiaus Rasa Arbaitė da
bar dalyvaus su savo kūriniais jai skirtoje
parodoje, ruošiamoje lietuvių gydytojų
žmonų vieneto Lietuvių namuose Detroite.

Londone (Kanada) Arvydas Barkauskas
IŠKRITO IŠ KONKURSO
išsikovojo Kanados valstybės čempiono
„Dirvos“ metinio novelės konkurso komi
vardą rutulio stūmime ir antrą vietą disko sija išmetė iš kandidatų sąrašo novelę „Ty
metime jaunuolių grupėje (iki 21 metų kiai Nemunėlis teka“, pasirašytą Norimo
amžiaus).
slapyvardžiu.

šv. Martyno gatvėje? Gatvė, tiesa, iš pradžių nukrė
— Aš dabar fabrike gaunu arti penkių svarų.
tė pasibaisėjimu: didžiuliai sandėliai, sunkvežimiai
— Fabrike? Aš tau, motere, pasakysiu, kad
prie jų durų, niūrūs pastatai išdaužytais ir lentomis fabrike tu ir po dešimt metų gausi arti penkių svarų.
užkalinėtais langais. Liūlys, Liūlys, — ji kartojo sau O pas mane po dešimt metų gausi dešimt svarų. Aš
siuvėjo pavardę, skaitinėdama užrašus, štai jau ga pradėjau nuo šilingo į dieną, o dabar tu pažiūrėk, —■
las gatvės, o Liūlio nematyti. Turi būti 131 numeris, mostelėjo jis ranka į lango pusę, kur stovėjo trys siu
o ji stovi jau ties 211. Liūlys, Liūlys... Numeriai vamosios mašinos, kitam pasieny — dar dvi kitoklaidina Veroniką — ties kai kuriais namais jie di kiosdeli, o kai kur jos akys nesuranda nieko. Grįždama — Stasiau, ar išardei? — šūktelėjo jis pasikalbėjimo
ji sustoja ties kiekvienu pastatu. 131 numeris, ma klausiusiam berniukui. — Tai, va, koks pas mane
tyt, užrašytas ties didžiulio sandėlio durimis, kurios pinigas. Aš — ponas. Pradėjau nuo šilingo, o šian
dabar sustumtos į vieną pusę. Čia iškabėlių prikali dien manęs už tūkstantį nepaimsi. Per visą langą ei
nėta ties galine siena, šalia kurios yra laiptai į viršų. na mano pavardė, ir manęs pigiai nepaimsi.
Vienoj įrašyta: John Loler, tailor. Ji pakelia akis į
Kol jis kalbėjo, Veronika svarstė visas galimy
viršų: trečiojo aukšto lange didelis įrašas su tuo pa bes- Iš tiesų senio už tūkstantį nepaimsi. Jeigu net ir
čiu suveju Loler.
po dešimt metų pradės jai ateiti dešimt svarų kas
Veronika dabar jau suabejoja, ar eiti į vidų. Vi savaitė...
sa gatvė atrodo lyg oats orakeikčiausias visų užmirš
— Tu pažiūrėk į Antaną, — nutraukė jos
tas užkampis- Vaikščiodama ji nesutiko nė vieno svarstymus Liūlys. — Ar tu ne nuo šilingo pradėjai?
žmogaus praeinančio. Du vvrai triūsėsi prie to san Na, matai. O kiek dabar gauni? Dvylika svarų, ar
dėlio, kurio durvs atdaros. Bet jeigu ji dabar grįžtų ne? Padirbsi metus — pridėsiu, dar metus, paskui
su niekuo nepasikalbėjusi, tai gailėtųsi pačios kelio dar metus, ir išeis daugiau kaip fabrike. Tada man
nės.
ne tik padėkosi, bet ir ranką pabučiuosi, kaip savo
Viduj ūžė mašinos, ir i Veronikos barbenimą tėvui. Fabrikas? Kas tas fabrikas? Varinėja visus iš
niekas neatsakė. Įsidrąsinusi ji pravėrė duris — ne vieno galo į kitą. Aš buvau ir fabrike, žinau, kiek
toliese stovėjo vienmarškinis pats Liulvs. nasikabi- sveria maišas cukraus. Airis rėkia ant tavęs, o tu
nęs ant kaklo mata. Jis ir atsigrįžo į Veroniką, Bur skubini. Gerai, jei airis iki pirmadienio išsipagirioja
noj jis laikė užgesusį cigarą.
ir nepiktas. O taip tai kaip žvėris.
— Barbenu, barbenu, o niekas neatsiliepia, —
— Jei truputį daugiau pinigų, aš ateičiau, —
paėjusi į Liuli, pasiteisino Veronika, nes senio veido nutraukė jį Veronika.
išraiška rodė io norą išgirsti ko ji čia įsiveržė.
— Pinigų, pinigų! Tu man pasakyk, ar moki
— Na, ar tu atėjai kelnių? — paklausė Liūlys. siūlą įverti į adatą? Jei moki, tai gerai, greičiau gau
— Neatsimenu. — nmtiesė iis ranką, — kur mačiau si daugiau pinigų. Ar moki guziką įsiūti — greit ir
ta motere. Ar ne mec abudu nėrėm po stikliuką Savi- gerai ir kad gražiai atrodytų? Tu žiūrėk, Antanas
šalninėj. kai suvažiavo tie visi naujieji?
viską moka. Jis tave pamokys. O kai tu mokėsi..— Ne, pone Liūly. Mes šeštadienį kalbėjom Stasius jau moka ir guziką įsiūti, bet gauna no de
apie darbą.
šimt šilingu per dieną. Piteris, kampinis, trečius me
— Na. susimaišiau. Darbo? Ką tu moki? Ar tus dirba, jis ir išardo ir susiuva...
adatą moki įverti? Taip, dabar atsimenu. Aš tau ža
— Gerai, pirmadienį ateisiu, — paskubėjo Ve
dėjau duoti darbą. Dar klausiau, ar turi vvra. Ateik, ronika apsispręsti, dėl to sunkia širdim grįžo į na
sėsk ir dirbk. Matau, kad nemoki, bet aš iš tavęs pa mus. Jei po dešimt metų gaus ir po dešimt svarų,
darysiu siuvėją. Antanai, ateik čia. — pašaukė jis bet kiek ji praras dabar? Gerai, jei po metų pridės
nuo mašinos pagyvenusį praplikusį vyrą. —- Moterė dešimtį šilingų, jei po kitų dar dešimtį... Viena viltis
nori darbo, o aš iai žadėjau- Kiek tu nori pinigų? — išmoks ji amato ir pasidarys nepriklausoma. Vil
Daug neprašyk. Dėl pinigu susitarsim, aš žinau.
tis ta tolima ir brangiai jai kaštuos kas metai, bet
Pasisveikinusi su meistru Antanu, Veronika at senis tiesą sako, kad fabrike ir po dešimt metų ji
sakė:
turės pasitenkinti mažiausiu, niekas jos nepamatys
— Kiek aš noriu? Kuo daugiau, tuo geriau.
ir neišskirs. Ji gaus, tur būt, tiek pat, kiek ir senoji
— Aš tau duosiu tris svarus ir penkiolika. Tu Lilė, ir mažiau už Alaną, kuris sunkiai veža. Ji gal
man patinki, motere. Jeigu nepatiktum, tai sakyčiau: net ir mažiau gaus už Lilę. Kas matė, kad svetimša
duodu tris ir dešimt. Bet tu man patinki, ir aš tau iš lis iškiltų labiau už vietinį? Veronika nežino tokio
karto tiek mokėsiu. Ne šilingą siūlau į dieną, kaip atsitikimo.
man žydas.
— Nieko nebus! — šūktelėjo Veronika.
(Bus daugiau)
— O ko tu norėtum, motere?

Naujųjų Metų kelias

Pradedame Naujus Metus. Sveikinimai,
linkėjimai — vis tuo pačiu „Laimingų Nau
jų Metų!“.
Laimė! Koks brangus ir koks retas daik
tas!
Daugelio mūsų jau pečiai palinkę, akys
įdubusios nuo didelės ir sunkios metų naš
tos, kurią nešame nuo savo gimimo dienos.
Kiek tos laimės turėjome? Kiek tų laimin
gų dienų turėjome? Kiek jų turime dabar?
Ir ar visi?
Savo skaudžia patirtimi pajutome, kad
laimė nėra pasislėpusi žemiškose gėrybėse.
Mūsų laimingos dienos dingo kaip dūmas.
Bet juk laimė turėtų būt pastovi, nesunai
kinama praeinančių gyvenimo audrų.
Tai gal ieškome laimės ten, kur jos nėra?
***

Vašingtono Meno Galerijoje yra klasiko
dail. Lotto (miręs 1556) kalėdinis paveiks
las: Marija ir Juozapas, parpuolę ant ke
lių, garbina Kūdikėlį Jėzų, angelų būrelis
gieda Garbė Dievui Aukštybėse, o visų už
pakalyje aiškiai šviečia Jėzus, bet jau pri
kaltas prie Kryžiaus.
Nekaltas Kūdikėlis — ir tragiška jo gy
venimo pabaiga! Gimimas ir mirtis! Koks
baisus suderinimas! Koks žiaurus sudrumstimas kalėdinio džiaugsmo!
Deja! Gyvenmas yra toks.
***

Švenčių metu linksminomės. Ir gerai pa
darėme!
Dabar laikas pagalvoti, ką reiškia tie
„Naujieji Laimingieji Metai“. Užeikime
jiems iš užpakalio. Ar kartais ant jų nuga
ros nėra kortelės su užrašu: „Mes esame
tavo Paskutiniai Metai“.
Tai nėra koks žiaurumas, kaip ir aname
dail. Lotto paveiksle. Kas turi pradžią, tas
turi ir pabaigą. Tik klausimas: laimingą ar
nelaimingą pabaigą?
Nenuostabu tad, kad pirmą sekmadienį
po Naujų Metų Bažnyčia primena mums
šv. Pauliaus žodžius (plg. Efez. 1,3-18),
kas yra žmogus, koks jis turi būti, kad jo
Nauji Metai — ir gal paskutiniai — būtų
laimingi ir laimingai baigtųsi. Kitaip sa
kant, kokiu keliu eiti, kad rastume laimę.
***

Savosios sielos išganymas yra pats svar
busis ir pagrindinis žmogaus gyvenimo
tikslas. Ir kelias į tikrąją laimę!
Norime ar nenorime. Nei užsimiršimu,
nei apsileidimu, nei pasiteisinimu — Dievo
ir sielos nepanaikinsime, pirmaeilio savo
gyvenimo tikslo nepakeisime. Gyvename,
kad savo sielą išganytume arba pražudytume. Pasirinkimas yra mūsų pačių.
Ir tai yra toks svarbus reikalas, kad
Kristus mus įspėja: „Ką padėtų žmogui, jei
jis laimėtu viso pasaulį, c savo sielai kęstų
nuostolį“. (Mato 16. 26).
Čia ir glūdi mūsų visų laimė ar nelaimė
Čia ir yra išsipildymas mūsų linkėjimų ir
troškimų būti laimingais. Kaip smagu ži
noti, kad mums skirta nesunaikinama ir
amžina laimė!
Lotto paveiksle kryžius remažina ka’ėdinio džiaugsmo. Naujųjų Metu slapta ko-telė su užrašu: „Mes paskutiniai tavo Me
tai“, nemažina mūsų laimės, nes mes girdi
me tolumoje Kristaus žodžius: „Būk ištiki
mas iki mirties, o aš tau duosiu gyvenimo
vainiką“ (Apr. 2, 10).
A. J. S.
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EUROPOS LIETUVIS
GUTMANO IR BUDRECKO NUOTYKIS

Liet, diena Lebenstedte

Jei komunistinės santvarkos krašte pa
vaizduosi elgetą, tai gali būti skaudžiai nu
baustas. Tai patyrė du Vilniaus studentai,
Amiramas Gutmanas ir Algirdas Budreckas. Jų skundą paskelbė „Komj. Tiesos"
laikraštis (Nr. 122). Pasirodo, abu studen
tai atostogavo Rygoje, abu turėjo kai ku
riuos pomėgius (okup. Lietuvos spaudoje
naudojama įsipilietinusi sąvoka — „hobi“),
būtent, fotografuoti ir filmuoti.
Bevaikščiojančius Rygos gatvėmis, vil
niškius studentus pagavusi „kūrybinė eks
tazė“. Algirdas Budreckas su savo filminiu
aparatu fiksavo štai kokį abiejų atpasako
tą vaizdą: „Aš, Gutmanas, rinkau nuo že
mės cigarečių nuorūkas ir jas rūkiau, iš
šiukšlių dėžės išėmiau popiergalius, juos su
apetitu valgiau... Atsisėdau aikštėje prie
stulpo, prie kojų pasidėjau kepurę ir, var
tydamas akis, pradėjau panosėje kažką
murmėti“. Taigi abu vaizdavo elgetų gyve
nimą, tačiau vėliau nusiskundė: matyt, ne
pakankamai tai pažinoję, nes praeiviai ne
buvę patenkint, ir... prisistatę milicininkai
vilniečių poelgį, matyt, laikė viešosios tvar
kos pažeidimu, ir abu buvo nubausti po
penkiolika parų.
Maža to, į Vilnių sugrįžę, jie susidūrė su
draugų atšiaurumu. Juos pašalino iš kom
jaunimo, ir nieko nepadėjo aiškinimai, kad
jie nekalti, kad jie, menininkai, buvę sa
vosios „hobi“ aukos... Dabar jie per spau
dą prašo užtarimo, nori grįžti vėl į komjau
nimą ir sutinka su bet kokia bausme, iš
skyrus pašalinimą iš organizacijos... ( E)

Salzgitteryje gyvena apie porą tūkstan dolf Schmidt pabrėžė, kad tą pačią dieną ir
čių žmonių iš Lietuvos. Ne visi jie yra lie Rumunijos vokiečiai turi savo dieną. Jis
tuviai, nors dauguma kalba puikiai lietu pasakė, kad visos nukentėjusios tautos turi
viškai. Čia žmonės darbininkai. Vieni jų pasitikėti Dievu, kuris yra Viešpats visų
dirba plieno liejyklose, kiti fabrikuose, o tautų. Jis vienas gali mums padėti. Perda
dar kiti kaip amatininkai. Atsirado jie čia vė nuoširdžiausius sveikinimus visų tikin
vieni karo metu, o kiti pokariniais laikais. čiųjų vardu.
Visi neblogai įsikūrę. Dauguma gyvena
Po sveikinimų buvo kun. dr. Petro Celienuosavuose butuose ar namuose. Jaunes šiaus paskaita, kurioje prelegentas nurodė,
nieji yra labai veržlūs ir siekia savo gyve kad lietuvių tauta su savo gražia kalba ir
nimą nuolat gerinti. Jie yra aktyviausi ir tautine sąmone turi viską, kas reikalinga
pasilikusiems padėti savo siuntiniais. Čia Lietuvos nepriklausomam gyvenimui. Jis
išeina Lietuvos vokiečių mėnesinis laikraš pažymėjo, kad Amerikos lietuviai savo vie
tėlis „Heimatstimme". kuris mielai ir pa ningumu ir tautiniu susipratimu yra labai
lankiai rašo apie Lietuvą ir lietuvius. Mū prisidėję, kad Amerikos prezidentas pripa
sų tautiečius lietuvių spausdintas žodis pa žino Lietuvą de iure et de facto, o vėliau ir
siekia iš Anglijos ir iš užjūrio. Bendruome organizuojant Lietuvai pirmąją pagalbą po
nės narius aplanko reguliariai „Krašto Val baisaus pirmojo pasaulinio karo. Dabar
dybos Informacijos“ ir „Aušros Vartai“ prelegentas paragino visus vieningai laiky
Dauguma gauna nemaža spaudos propa tis ir vienas kitam pagelbėti ištverti sveti
gandinių laikraščių iš Rytų Berlyno ir Lie mame krašte.
tuvos. Mūsų tautiečiai nusiperka lietuviškų
Antrąją minėjimo dalį atliko mūsų jau
plokštelių iš Amerikos ir dovanų gauna.
nieji
menininkai: solistai Izabelė ŠrederieVieną kartą per mėnesį atvyksta čia lietu
viai kunigai ir atlaiko gimtąja kalba pa nė, dainuojanti sopranu, ir Herbertas, pasimaldas: katalikams — dek. V. Šarka, evan reikšdamas kaip sodrus bosas. Jie abu su
gelikams — Senj. kun. Geležinis. Lietuviai dainavo šias dainas ir šlagerius: Ant ma
kelis kartus per metus susirenka pasižmo rių krantelio. Oi, kas sodai do sodeliai, Sė
nėti, pabendrauti. Būna čia Kalėdų eglutė džiu po langeliu, šoki trypki, bernužėli;
vaikams, Lietuvos Nepriklausomybės mi Brahmso lopšinę, Du sag, warum willst du
nėjimas, surengiama Motinos diena, pager von mir gehen, Schlies deine Augen, Sybobiami mirusieji ir žuvusieji, jau antrą kar ney, Sony Boy, Dich erkenne ich mit verbundeten Augen. Šį vyrą su žmona palydė
tą rengiama Lietuvių diena.
1970 m. Lietuvių diena vėl pradedama jo pianinu ir akordeonu muzikas Kurt Te
pamaldomis Šv. Juozapo bažnyčioje. Pa lemann.
KIEK UŽDIRBA PROFESORIAI?
Kvintetas „Baltija“ čia yra labai mėgia
maldas laiko du kunigai: dr. P. Celiešius ir
Sov. Sąjungos „Ekonomičeskaja Gazeta“
dek. V. Šarka Kristaus Karaliaus garbei. mas ir laukiamas vienetas. Jis čia dainavo
visas dainas, kurias tik galėjo. Visos dainos skaitytojams, kurie klausė, kiek uždirba
Ta tema sako pamokslą kunigas svečias.
Po pamaldų susirenkame į erdvią mo buvo lengvos, žodžiai suprantami ir pake- profesoriai, tiesiogia neatsakė. Laikraštis
kyklos didžiąją salę, kuri išpuošta gėlėmis. liantieji susirinkusiųjų nuotaikas ir iš paminėjo tik 1956 m. Sov. ministrų tarybos
Lietuvos ir Vokietijos vėliavomis ir pa reikšti jaunų vyrų gana garsiai ir aiškiai. potvarkį dėl profesorių ir mokslo persona
ruošta dideliam pobūviui. Sekmadienis — Jiems sekėsi dainuoti ir laimėti pakartoti lo pensijų. Aukščiausia pensija profesoriui
mirusiųjų minėjimo diena Šiaurės Vokieti nai visų smpatijas. Jie dainavo: Kokiais esanti 160 rublių, docentui 80 rb. Išeina,
joje — traukia žmones į kapines. Mūsų keliais bekeliaučiau, Juokias žali medžiai, kad alga turėtų būti 400 rb. per mėnesį, o
žmonės lanko savo mirusiųjų kapus ir sku Mes susitikom tuomet. Pilki keliai, Karių docentui 200.
Jaunas gydytojas gauna ne daugiau kaip
ba į iškilmingą lietuvių aktą. Čia randa jau daina, Tris dienas, tris naktis. Priedo plonemaža savųjų ir kelis svečius. Salė, gra jantieji gavo klaipėdiečių dainą — apie 110 rb, o kvalifikuoto darbininko alga yra
kiek didesnė.
žiai papuošta, maloniai visus nuteikia. Klaipėdos vynelį.
Solistai buvo laimingi, nes juos publika
Garbingoje vietoje spindi mūsų tautos her
bas „Vytis“. Jis išreiškia visos mūsų tautos gražiai pasveikino, nuoširdžiai jiems padė
AUKSO IR BRONZOS MEDALIAI
siekimą: kovoti su blogiu, su priespauda, kojo ir prašė vėl apsilankyti su lietuviška
Kaune suruoštosios asmeninės bokso pir
daina. Jie, kaip ir kvinteto dalyviai, buvo
siekiant laisvės.
menybės pasibaigė. Finalo puslengviame
Minėjimą pradeda Kazys Masiliūnas, il pagerbti gėlėmis. Kiekvienas programos svoryje kaunietis Algimantas Zurza, nuga
dalyvis
gavo
po
keletą
gyvų
gėlių.
Jas
nu

gametis Lebenstedto gyventojas ir buvęs
lėjęs taškų rezultatu astrachanietį B. Kuzapylinkės valdybos narys. Tą garbę suteikė pirko mūsų moterys I. Olišauskienė, Gu- necovą,. tapo Sov. Sąjungos čempionu su
caitienė
ir
Flinderienė.
Gėles
įteikė
Roma
jam pirmininkė Izabelė Olišauskienė. Jis
aukso medaliu.
pasveikino visus susirinkusius, nusakė Flinderytė. Kvinteto dalyviams ji suteikė
Vidutinio svorio finale kaunietis Juozas
prasmę šio iškilmingo posėdžio ir prašė pa bučinį.
Juocevičius nugalėjo leningradietį A. PanKrašto
Valdybos
vardu
visus
Lietuvių
gerbti mirusius bei žuvusius tautiečius. Vi
kratovą ir taip pat laimėjo čempiono var
si atsistojo ir sugiedojo Lietuvos himną. dienos dalyvius pasveikino ir svečiams pa dą ir aukso medalį.
Taip prasidėjo oficiali minėjimo dalis. Pas dėkojo kun. V. Šarka. Jis pažymėjo, kad
kiau sekė kitataučių sveikinimai, šv. Juo Lebenstedto lietuviai yra labai vieningi ir
zapo parapijos valdybos pirmininkas Cy- moka savo parengimams tinkamą formą
PREZIDENTŲ ATLYGINIMAI
ron pasveikino lietuvius kaip darbščius ir suteikti. Išreiškė viltį, kad mūsų lietuviš
Amerikos prezidentas į metus gauna 200
inteligentiškus žmones, prisidėjusius prie kieji parengimai bus dar geriau lankomi ir
gerovės kėlimo Salzgitterio mieste ir apy materialiai remiami. Jis paragino visus bū tūkstančių dolerių algos. Bet kai kurie biz
linkėje, padėkojo lietuviams ir jų dvasinin ti tauriais sąmoningais lietuviais, kurie nių ir bendrovių prezidentai ar direkto
kams už nuolatinį savo tautiečių aptarna skaito lietuvišką knygą, prenumeruoja liet, riai gauna daugiau. Pavyzdžiui, General
vimą ir išreiškė visai lietuvių tautai simpa laikraštį, lanko savo pamaldas ir gerbia ne Motors bendrovės prezidentas 1969 m. ga
tijas bei geriausius linkėjimus. Kun. V. tik savo žmones, bet sugeba ir su kitais vo 790 tūkstančių algos, H. Ford II, Fordo
Šarkai įteikė dovanu knygą, reprezentacinį kultūrinius ryšius palaikyti. Jis pasiūlė ir Motors bendrovės pirmininkas, 515 tūks
leidinį „Sal’gitter“. Ukrainiečiu kunigas N. sekančiais metais surengti tokią „lietuviu tančiu per metus. Kitų bendrovių vadovai
Iwanciw sveikinimo kalboje prisiminė ben diena . Lebenstedte“. Iškilmės baigtos dai gauna tarp 600 ir 450 tūkstančiu dolerių.
drus istorinius laikus, kurie brangūs na „Lietuva brangi, mano Tėvyne“.
Po iškilmių svečiai ir dalyviai susirinko padėkota mūsų programos atlikėjams už
abiems tautoms. Jis pareiškė visų ukrai
niečių vardu lietuviams solidarumą ir ge pasikalbėti — nuoširdžiai pabendrauti prie I gerą patarnavimą mūsų bendruomenei.
(Aušros Vartai)
riausius linkėjimus ateičiai. Klebonas Ru stiklo arbatos ar kavos. Čia buvo dar sykį I

Anglikonai veikia
turi balsavimo teisių. Nuo dabar lietuvių
kilmės nariai-rėmėjai. išbuvę klube dvejus
metus, taps pilnateisiais, tikraisiais nariais.
Išrinkus naują Valdybą 1971 metams ir
užbaigus susirinkimą, visi nariai susėdo
prie dar senos Valdybos parūpintų vaišių
stalo. Susirinkimu gyvai domėjosi iš Ro
mos atvykęs, dabar po Čikagos apylinkės
lietuvius besisukinėjus kun. Urbaitis, kuris
visus informuoja apie naują saleziečių bu
veinę „Vytėnus“ Romoje, kviesdamas ga
linčius apsilankyti.
Naujoji Chicagos Anglijos Lietuvių Klu
bo Valdyba po savaitės buvo susirinkusi
pirmo posėdžio. Pasiskirstyta pareigomis:
Anatolijus Lakas — pirm., Balys Sebasti
jonas — vicepirm., Jadvyga Lakienė —
sekretorė, Justinas Šidlauskas — kasinin
kas, Bronius Blekys — parengimų vado
vas, Antanas Končius — inventoriaus glo
bėjas, Vladas Paliulionis — narys ypatin
giems reikalams. Revizijos Komisiją suda
ro: Leonas Venckus — pirm., nariai Juozas
Šlajus ir Bronius Kuras.
Aptariant tolimesnę klubo veiklą, pasi
sakyta. kad ir toliau būtų leidžiamas biu
letenis Anglikonas. Jį redaguoti pakviestas
sutiko L. Venckus, o VI. Paliulionis apsi
ėmė administracinį darbą. Provizoriniame
Klubo veiklos plane naujoji Valdyba užak
centavo kultūrinius parengimus. Jei tik
sąlygos leis, numatoma 1971 m. rudenį Chi
cagos Čiurlionio galerijoje surengti Didž.
Britanijoje gyvenančių lietuvių dailininku
meno parodą, kad būtų supažindinti Chica
gos lietuviai su Anglijos lietuvių d-ilininChicagos Anglijos Lietuvių Klubo 1971nietų Valdyba ir Revizijos Komisija. Iš Kai kų kūryba.
rės į dešinę sėdi: A. Lakas, J. Lakienė, B.Sebastijonas, J. Šidlauskas, stovi: L. Venc
kus, J. Šlajus, A. Končius, Br. Blekys, Br.Kuras ir VI. Paliulionis.
L. Venckus

Chicagos Anglijos Lietuvių Klubo narių
metinis susirinkimas įvyko lapkričio 29 d.
Lietuvos Vyčių salėje. Jam pirmininkavo
A. Lakas, sekretoriais buvo S. Juozapavi
čius ir J. Šlajus. Valdybos pranešimus darė
1970 metų Valdybes pirm. J. Jokubka, sekr.
V. Palubeckas ir kasininkė J. Aukščiūnienė.
Buvo perskaitytas iš Didž. Brit. Lietuvių
klubo gautas laiškas su trijų asmenų, da
bar jau klubo direktoriais pasivadinusių,
parašais. Jie painformavo, kad bent šiuo
metu jie nepritaria abiejų „anglikonų“ klu
bų apsijungimui. Kaip žinoma, prieš metus
Chicagos Anglijos Liet. Klubo nariai vien

balsiai pasisakė už apsijungimą ir niekuo
met tam nesipriešino, tačiau po dabartinio
Britanijos klubo direktorių atsisakymo apsijungimas neįvyks.
Petras Beinarauskas, kaip Revizijos kom.
pirmininkas, padarė platesnį pranešimą iš
klubo veiklos, kas sukėlė gana linksmas
diskusijas.
Susirinkimas dalinai pakeitė ir papildė
Klubo įstatus. Nutarta Revizijos komisiją
rinkti, kaip ir Valdybą, vienerių metų ka
dencijai. Tokiu būdu panaikinta ikišiolinė
rotacinė sistema. Taip pat pakeistas įstatų
skyrius dėl narių-rėmėjų. kuriais gali būti
bet kurios tautybės žmonės, tačiau jie ne-
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LIETUVOJE
MIRĖ AR NUMARINTAS?

„Darbininkas“ gruodžio 4 d. rašo:
„Atkreiptina dėmesio į laikraščio žinutę:
„šis ruduo okupuotos Lietuvos lituanis
tams mokslininkams labai nelaimingas. Ne
seniai pranešėm apie Jurgio Lebedžio ir
Juozo Senkaus mirtis, kai vėl reikia apgai
lestauti Jono Kazlausko ir Kazio Umbraso
netekimą“.
Pateikęs žinių apie J. Kazlauską ir K.
Umbrasą, laikraštis toliau šitaip dar rašo:
„Dėl Umbraso neturim čia jokių papil
domų žinių. Dėl prof. Kazlausko — Euro
poj buvo gauta žinių, kad prof. Kazlauskas
buvo suimtas, išvežtas į Rusiją ir netoli
Maskvos įkištas į bepročių namus. Per po
rą savaičių jis turėjo būti ten likviduotas.
„Jeigu žinia yra tikra, J. Kazlauskas bus
atsidūręs eilėje tų intelektualų, kuriuos
Sovietai laužo arba koncentracijos lage
riuose, arba bepročių namuose, arba MVD
kamerose“.
PROF. J. KAZLAUSKAS PRIGĖRĖ

Vilniaus universiteto profesorius kalbi
ninkas Jonas Kazlauskas (gimęs 1930 m.)
dingo spalio 8 d., o lapkričio 17 d. jo lavo
nas buvo surastas Neries upėje, Vingio par
ko rajone. „Tiesa“ praneša: „Tardymas nu
statė, kad J. Kazlauskas mirė nuo mecha
ninės asfikcijos, prigerdamas vandenyje“.
NAUJI DARBO KLASĖS PAPILDYMAI

Kaip jau buvo skelbta, šiemet daug abi
turientų nepateko į aukštąsias Lietuvos
mokyklas. Dabar jie eina dirbti į pramonės
įmones. „Sovietskaja Litva“ (spalio 22 d.)
rašo, kad į Vilniaus mašinų dalių fabriką
„kasdieną mūsų kolektyvas priima naujus
darbo klasės papildymus. Prie staklių atei
na jaunuolės ir jaunuoliai, ką tik baigę
mokyklas arba profesines technikos mo
kyklas“.
(ELTA)
NAUJAS KINO TEATRAS

Nidoje pastatytas plačiaekranis kino te
atras, pavadintas kuršių vardu „Agila“. Jis
turi 350 vietų, didelę sceną koncertams ir
kambarių kultūrinių ratelių darbui.
GERŲ BATŲ PAVYZDŽIAI

„Tiesa“ rašo, kad Kauno „Raudonojo
spalio“ 68 naujųjų batų modelių pavyz
džiai, nuvežti į Maskvą, gavo aukščiausią
įvertinimą „labai gerai“. Iš to skaičiaus 12
modelių batų buvo pripažinti kaip atitinką
„geriausius pasaulinius pavyzdžius“.
Numatoma sekančiais metais pradėti
juos gaminti. Bet „Tiesa“ palinki „Raudo
najam spaliui“, kad batai neprarastų gerų
jų savybių masinėje gamyboje.
APDIRBAMIEJI AKMENYS

„Tiesoje“ straipsnelyje „Prakalbinkim
nebylų akmenėlį“ rašoma, kad „meliorato
riai, sausindami laukus, išrenka iš jų ir ak
menis. Vien šiais metais jie turi realizuoti
300 tūkstančių kubinių metrų akmenų“.
Tie surinktieji Lietuvos akmenys su
sprogdinami, ir apdorotas kubinis metras
akmens kainuoja 18 rublių, ir naudojamas
statyboms.
MENINĖS GIMNASTIKOS ČEMPIONĖS

Lietuvos meninės gimnastikos čempionės
vardą išsikovojo Vilniaus moksleivė Liuda
Leonaitė, antroji — V. Ponomariova, o tre
čioji taip pat Vilniaus moksleivė Ina Rut
kauskaitė.
ANTROJI INKSTO TRANSPLANTACIJA

Alytaus vidurinės mokyklos mokiniui J.
Semaškai, kuris 8 metus sirgo chroniniu
inkstų nepakankamumu, Vilniuje, vado
vaujant prof. A. Marcinkevičiui, buvo per
sodintas svetimas inkstas.
Tai yra antroji inksto transplantacija
Vilniaus ligoninėje.
LENINO ORDINAS VILNIUI

Vilniaus miestas gavo Lenino ordiną, nes
darbininkai pavyzdingai įvykdė penkine
čio plano užduotis.
šiais metais, kaip iš „Tiesos“ matyti, Le
nino ordinai atiteko daugeliui miestų.
MASKVOS TEATRAS PANEVĖŽYJE

Maskvos V. Majakovskio akademinis te
atras buvo atvykęs į Panevėžį ir parodė
Euripido tragediją „Medėją“.
FILMAS APIE KIAULES

Lietuvoje pastatytas mokslo populiarini
mo filmas ap'e kiaules — „Lietuves balto
sios“.
Jame pasako’ama. kaip buvo išauginta
nauja Lietuvos baltųjų kiaulių veislė. Jos
esančios produWinros, nes vieno apsiparšiavimo metu kiaulė atveda 12 paršelių. Po
dviejų mėnesiu tie baltieji paršeliai jav
sveria 20 ar daugiau kg, o šimtą kg svorio
pasiekia per 175 dienas. Kontrolinio penė
jimo duomenimis. tai yra greičiausiai au
ganti kiaulių veislė.
IŠPLĖSTA LIGONINĖ

Skuodo rajono centrinė ligoninė išplėsta
iki 160 lovų.
RAMINAMI VARTOTOJAI

„Tiesoje“ gruodžio 2 d. lengvosios'pra
monės ministro pavaduotojas E. Gutaus

kas ramina lietuvius, kurie skundžiasi, kad
kai kur trūksta parduotuvėse šiltos avaly
nės ir didesnių moteriškų kojinių. Jis sako,
kad jau yra padidėjusi gamyba, bet 1971 m.
dar geriau būsią.
VILKAI UŽPUOLĖ AVIS

Vilkai buvo užpuolę Tauragės mėsos
kombinato avių kaimenę.
Pastebėjęs vilkus, sargas rėkė, stukseno
lazda, o jo šuniukas piktai lojo. Bet vilkai,
kaip „Tiesa“ rašo, išsijuosę darbavosi ir
papiovė 5 avis, o 9 sunkiai sužeidė.
POGRINDIS VILNIUJE

„Draugas“ rašo, kad į Sovietų Sąjungos
pogrindžio spaudą buvo įsitraukusi ir Lie
tuva. 1970 m. liepos mėn. „Sovietskaja Litva“ dienraštis paskelbė, kad Vilniuje buvo
suimta grupė mokytojų ir bibliotekininkų,
kurie multiplikavo „Samizdato“ leidinius.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
SUVAŽIAVIMAS NOTTINGHAME

Perskaičius „E. L." 48 nr. apie DBLB ir
S. Kasparo veiklą, iškyla minčių ir dėl
naujai steigiamosios „Anglijos Lietuvių
Katalikų Bendrijos“.
Atrodytų viskas gerai. Kuo daugiau or
ganizacijų, tuo daugiau išsiblaškiusių lie
tuvių įtraukiama į aktyvias eiles.
Bet gruodžio 5 d. Nottinghame įvykusia
me steigiamajame suvažiavime pateiktieji
įstatai kelia abejonių.
Steigiama ne dar viena eilinė organizaci
ja, bet tokia, kuri apimtų visas kitas po
savo sparnu.
Jau turime tokias dvi organizacijas —
DBLS ir DBLB. Ir tarp šių dviejų jau
vyksta trynimasis. Kaip skaitėme mūsų
spaudoje, DBLB ar tik jos skyriaus pirmi
ninkas net viešai juodina DBLS veiklą ir,
atrodytų, visą veikimą norėtų perimti į sa
vo rankas, šitoks pavyzdys nėra labai pa
drąsinantis, ir tektų manyti, kad trečioji
tokio masto organizacija nieko nepadėtų, o
gal net nueitų tuo pačiu keliu.
Pagal įstatus, pateiktus šiam suvažiavi
mui, būtų steigiami keturi padaliniai (Lon
done, Midlande, Manchesteryje ir Bradforde), kurių valdomasis organas būtų suda
rytas iš dviejų renkamų parapijos atstovų,
vieno atstovo iš bet kokios toje apylinkėje
esančios organizacijos ar klubo, vietos
DELS atstovo ir vietos kapeliono.
Tai būtų lyg koordinacinis komitetas, bet
ką jis veiktų ir koordinuotų — neaišku.
Organizacijų atstovai ir be šių naujų
pareigų yra apkrauti darbu. Argi mūsų
dvasiškija jau taip užsiėmusi, kad nepajė.
gia pati atlikti savo pareigų?
Neaišku, kaip į tokį koordinacinį organą
reaguotų kolonijos, kurios jau turi koordi
nacinius komitetus. Gal tik turėtų pirmi
ninkavimą perduoti vietos kapelionui, ir
reikalas būtų užbaigtas.
To paties suvažiavimo metu buvo bando
mas įsteigti Fondas. Aukos, mirusiųjų pa
liktas turtas turėtų pereiti šio Fondo ži
nion. Kokiems tikslams jis būtų panaudo
tas — irgi neaišku. Be to, fondo steigimo
mintis užšoka DBLS Tarybos projektui
įsteigti Anglijoje Lietuvos Fondą, kuriuo
galėtų pasinaudoti tiktai Nepriklausoma
Lietuva. Turint du fondus, vėl iškiltų ne
susipratimų. Be to, kuris naudingesnis Lie
tuvai, galime patys spręsti.
Bendrijos nariais būtų visi lietuviai ka
talikai ir tuo būdu būtų įtraukti į sąrašus
ir atstovaujami be sutikimo, ši organizaci
ja, kaip ir Bendruomenė, be vargo turėtų
tūkstančius narių ir atrodytų tikras Angli
jos lietuviams reprezentuojantis organas.
Keista, kad į šią katalikišką organizaciją
priimami ir nekatalikai lietuviai. Jie būtų
lyg ryšininkai. Ryšininkai su kuo? Jeigu
įteigiama katalikų organizacija, kam ver
buoti nekatalikai? Be abejo, tai dar dau-.
giau patvirtina mano mintį, kad šios orga
nizacijos veikimas yra numatomas plates
nėje negu vien religinė plotmėje.
Nenoriu šmeižti mūsų dvasiškijos. Noriu
tik priminti nemalonų faktą, kad jau Lie
tuvos atgimimo (Kudirkos. Basanavičiaus)
’aikais bažnyčia ir tauta nėjo tuo pačiu ke
liu. Neužteko būti geru patriotu, reikėjo
iar būti geru kataliku, kad nebūtum dvaūškijos išvadintas ciciliku ar pirmeiva.
Bažnyčia neskiria tautybių. Jos tikslas jau
tuo labai senų laiku yra surasti kuo daūnau Rcmai pasekėjų ir tuo būdu jėgos ir
‘Urte. Tautos tikslas — būti laisvai ir tą
aisvę išlaikyti.
Šios kuriamosios organizacijos tikslus ir
misijas, kaip ir anksčiau, užtenkamai pajė
giai gali atlikti bažnytiniai komite’ai. ypač
šiais laikais, kai ne tik mūsų tarpe, bet ir
■i-arre pasaulyje Bažnyčios įtaka ir pase
kėjų skaičius mažėja.
Jeigu norima steigti kokia religinė orga
nizacija, ar ne geriau būtų įsteigti krikščio
nių demokratų partiją, kuri, nors ir mažes
nė, kaip aukščiau minėtoji, būtų pajėgesnė,
nes turėtų narius, kuriems tas reikalas
daugiau prie širdies. O darbo lietuviškuose
baruose užteks visiems su kaupu.
Todėl nemaišykime lietuvybės ir katali
kybės. Pakol kas yra gražūs santykiai, kam
jais rizikuoti?
H. Gasperas
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika
TAUTOS FONDUI AUKOJO

20 svarų — DBLS Gloucesterio Skyrius,
po 5 svarus — B. Williams, L. Pogožinskas
ir J. J., po 2 svarus — P. Miliauskas, K.
Vitkus ir S. Štarka, po 1 svarą — B. Šimė
nas, A. Silnickas. A. Vitkevičius, J. Gudai
tis, S. B. ir Š„ 12 šil. — J. Z. po 10 šil. —
P. Saliūnas, P. Urbonas. T. Zubovas. J. Bugenis, R. Karalius, V. Kačergis, V. Sriubas.
J. V„ A. C. ir J. M.
B. Šimėnas surinko iš Leeds apylinkės
lietuvių pagal aukų lapą iš viso 17 sv. ir
17 šil.
Visiems išvardytiems ir tiems, kurie au
kojo smulkesnėmis sumomis, nuoširdžiai
dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

LONDONAS
PARAFUOS KAUKIŲ BALIUS

Londono Šv. Kazimiero parapijos komi
tetas rengia parapijos Kaukių Balių sausio
9 d. (šeštadienį) Londono Sporto ir Socia
linio Klubo salėje (345A Victoria Park Ro
ad, London, E. 9).
Pradžia 7,30 vai. v. Baliui muzika bus
Gintaro kapelos. Kaina 7/6 d.
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba rengia minėjimą vasario
13 d. (šeštadienį), 7.30 vai. v., Londono
Sporto ir Socialinio Klubo salėje (345A
Victoria Park Rd., London, E. 9).
Smulkesnė minėjimo programa bus pa
skelbta vėliau.
D. B. L. B-nės Krašto Valdyba

BIRMINQHAMAS
MIRĖ B. MOZŪRAS

Mirė Mozūras Balys, gimęs 1910 m. spa
lio 25 d. Užėniškių kaime, Zarasų apylin
kėje. Mirė gruodžio 8 d., palaidotas gruo
džio 14 d. Birminghamo Vitton kapinėse.
Lietuviškas apeigas atliko kun. dr. S. Ma
tulis iš Nottinghamo. Palydėti atsilankė ne
maža tautiečių iš arti ir toli.
Maža mūsų čia tėra likę, bet per 1970 m.
antrąjį pusmetį iš mūsų tarpo atsiskyrė
jau antras asmuo. Balys Mozūras buvo
viengungis, jokių artimų čia neturėjo.
Baly, tebūna tau lengva Anglijos žemė,
kuria mes tave užbėrėm Vittone.
J. šateikis

tvarkis, kuriuo buvo likviduota ir Lietuvių
Skautų Sąjunga ir konfiskuotas jos turtas.
Pirmosios Sovietų okupacijos, 1940-1941,
metais ir vokiečių okupacijos, 1941-1944,
metų laikotarpiu Kaune, Marijampolėje ir
kitur slaptai veikė paskiri skautų vienetai.
1944 m. tūkstančiams lietuvių palikus tė
vynę, nemažas skautų skaičius atsidūrė
įvairiuose vakarų Europos kraštuose. Ypač
didelis skaičius pateko į Vokietiją. Karui
pasibaigus, čia netrukus pradėjo stovyklo
se kurtis ir skautų ir skaučių vienetai.
1945 m. gruodžio mėn. Detmolde įvyko
pirmasis atkuriamasis skautų suvažiavi
mas su 99 dalyviais. Pirmasis Lietuvių
Skautų Brolijos vienetas buvo Margio drvė Oldenburge, įsteigta 1945.VII. 26. 1946
m. atgaivintas „Skautų Aidas“. Tais pat
metais Augsburge įvyko antrasis Liet.
Skautų Sąjungos suvažiavimas.
Per ketverius metus Vokietijoje įsikūrė
daug įvairių skautų vienetų, tuntų, vietininkijų, atskirų draugovių, būrelių, kurie
smarkiai veikė.
Pradėjus lietuviams emigruoti, didžiau
sia dalis lietuvių skautų susitelkė JAV, Ka
nadoje, Australijoje. Anglijoje ir kitur.
Nors skaičius sumažėjo, tačiau skautybės
liepsna ir toliau rusena — vyksta sąskry
džiai, subuvimai, ypač vasaros skautų sto
vyklos, kurios skautaujančiam jaunimui
tapo viena populiariausių priemonių jauni
mui išlaikyti savo lietuviškam ratelyje ir
organizuotą. Jis ir po 25 metų dar nepabi
ro: toliau tęsiamas organizacinis veikimas,
auklėjamas ir ugdomas jaunimas po lietu
viška ir skautiška vėliava, kad liktų akty
vus lietuviškos visuomenės darbuose vi
suose laisvuose kraštuose.
Šiais metais minima SJ^iutų Sąjungos
tremtyje 25 metų atsikūrimo sukaktis. Šiai
sukakčiai atžymėti įvyksta 1971 m. liepos
17-30 d. d. Europoje skautų ir skaučių ben
dra stovykla Vokietijoje. Į šią jubiliejinę
stovyklą, kaip gautosios žinios rodo, žada
suvažiuoti iš Amerikos, Kanados ir kitų
kraštų skautu vadovybės ir pavieniai skau
tai ir skautės. I šią stovyklą gausiai suskris
skautai ir iš Vokietijos ir Anglijos.
Kviečiami visi ko gausiau dalyvauti, tin
kamai pasiruošti ir ląiku užsiregistruoti.
Prisiminkime — skautai sąžiningai savo
pareigas atlieka. Atlikime ir mes.
N. Metų proga sveikinu ir linkiu visoms
ir visiems sėkmės.
Budėkime.
s. Juozas Maslauskas

Liet. Skautų Brolijos Vyriausiojo
Skautininko Atstovas Europoje

PADĖKA

Visiems dėkoju, kurie Mozūrą Balį lan
kė ligoninėje ir taip gausiai atsilankė lai
dojant, ypač už patarnavimus kun. dr. S.
Matuliui, S. čereškevičiui, A. Kiečiui, Van
dai Poldmienei, Andriukaitienei, B. Valterienei ir kitiems.
Gerai pasirodėme prieš kitataučius, kad
galėjome tokį vienišą Mozūrą Balį su pui
kiomis gėlėmis, vainikais ir gražiu būriu
tautiečių palydėti jį į amžino poilsio vietą.
Visiems dalyvavusiems lietuviškas ačiū!
E. Linkevičienė

ROCHDALE
AUKOS

A. a. Jono Kutkaus šeimai padėti Rochdalės šalpos rateliui yra prisiuntė aukų: J.
Krušinskas — 10 sv., Derbio lietuviai per
V. Sližienę — 23.17.0 sv.. Balfas per G. Zinkuvienę — 20.12.3 sv.. Coventrio Moterų
D-ja „Gražina“ — 10 sv., L. L. M. Sambū
ris „Dainava“ — 15 sv. ir Birminghamo lie
tuviai per E. Valterienę — 10.3.0 sv.
Visiems aukojusiems Šalpos ratelis ir
Kutkaus šeima reiškia nuoširdžią padėką.
šalpos Ratelis

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Su pasivėlavimu skubu dar prieš šventes
pas tamstas.
Nei sveikinimų, nei dovanų nespėjau šį
met sutvarkyt.
Vietoj kalėdinių sveikinimų aukojam va
saros stovyklai £5. Tikimės, mūsų bičiu
liai ir pažįstami neužsigaus negavę įprasto
atviruko.
Su geriausiais lietuviškais linkėjimais
visiems
K. B, Valteriai

Nuoširdus skautiškas ačiū!
LSS Rajono Vadija
Sąjūdžio istorija

Nepriklausomos Lietuvos skautų organi
zacija buvo gražiai išaugusi. Jos narių tar
pe buvo ne tik jaunų berniukų ir mergai
čių, bet ir suaugusių vyrų ir moterų. Pas
kutiniais laisvės metais sąjungos narių
skaičius siekė 20.000. Buvo surengta daug
stovyklų, kursų, sąskrydžių. Priauginta
naujų visuomenės ir skautijos vadovų.
Skautų organizacija dirbo didelį jaunimo
auklėjimo darbą.
1940 m. birželio mėn. Lietuvą okupavus
komunistinei Sovietų valdžiai, išleistas po-

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — sausio 17 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — sausio 24 d.. 1 v. p. p.
LEICESTERIS — sausio 10 d., 12 vai.. Sac
red Heart, Mere Rd. Iš vakaro ir po pa
maldų parapijiečių lankymas pagal at
skirus pranešimus.
NOTTINGHAMAS — sausio 10 d., 11.15
vai., Liet. Židinyje.
DERBYS — sausio 17 d., 11 vai , Bridge
Gate.
NOTTINGHAMAS — sausio 17 d„ 11 vai.,
Liet, židinyje.
ECCLES — sausio 10 d.. 12.15 vai.
ROCHDALE — sausio 17 d.. 11.45 vai.
MANCHESTER — sausio 31 d., 11 vai.

VIETA ATOSTOGOMS
Maloniai kviečiame tautiečius praleisti
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas.
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.
Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD
VENTNOR
ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

DOVANA SIELAI IR PROTUI!
LIETUVOS SUKILIMAS 1862-1864 M.
Dr. K. R. Jurgėlos veikalas. Sukilimo
Šimtmečio Sukakčiai Pagerbti. Didedelio formato, 720 psl. Drobės apda
rais. Kaina su persiuntimu £ 4. 5. 0.
DIALOGAS SU LIETUVIAIS — Br.
Raila. 560 psl. Kietais apdarais. £ 3.2.6
A. Baranauskas - The Forest of Anykš
čiai. Anglų ir lietuvių kalbomis. Gera
dovana anglams ir ypač jaunimui. Kiet.
viršl. Iliustruota. Kaina — 35 šilingai.
Taip pat didelis pasirinkimas kitų lei
dinių. Primename, kad jau laikas at
naujinti prenumeratą 1971 metams.

ITALIJA
VADOVYBĖS PASIKEITIMAS
VYTĖNUOSE

Kun. Pranui Gavėnui besiruošiant vykti
misijai į Braziliją, saleziečių centro vado
vybę Frascati-Vytėnuose sutiko perimti
kun. prof. J. Zeliauskas, prieš 18 metų pra
dėjęs pokarinį lietuvių saleziečių veikimą
Italijoj ir 6 metus jam vadovavęs Don Bos
co Castelnuove.
Romos saleziečių provinciolo įvesdintas,
naujasis Vytėnų direktorius, lydimas kun.
Pr. Gavėno, padarė kųrtuazinius vizitus
kardinolui Antonio Samorė. Frascati vys
kupui Luigi Liverzani, Vakarų Europos
Lietuvių vyskupui Ant. Deksniui, Diploma
tinės Tarnybos Šefui min. St. Lozoraičiui.
Pop. Šv. Kazimiero Kolegijos Rektoriui
prel. L. Tulabai, Italijos Krašto LB p-kui
prel. V. Mincevičiui bei kitų institucijų ve
dėjams.

žmogus, turįs galią! Kalbėjo neilgai. Aiški
no Tautos šventės prasmę — tos, kuri vi
sur švenčiama rugsėjo 8 d., Vytautinės. Su
lietuvišku pasididžiavimu aiškino, kaip to
lerantiški buvę lietuviai anais senais lai
kais. kaip nesavanaudiškai valdę plačiąsias
slavų sritis, valdiniams neprimesdami nei
savo kalbos, nei kultūros, nei religijos. O
vėliau, nepriklausomoje Lietuvoje, lietu
viai buvę dideli patriotai, visi buvę pasiry
žę nevengti jokios aukos už tautos valsty
binę nepriklausomybę. Tačiau visais lai
kais lietuviai aukščiau statę tautą už vals
tybę, 1941 m. net ryžęsi valstybę paaukoti,
kad išliktų tauta.
Meninė programa

Ne vienos Vasario 16 gimnazistės rodė
savo meną Wuppertalyje, o reiškėsi taip
pat vietiniai lietuvių dainos ir šokio an
sambliai. Eliza Tamošaitienė su mergaitė
mis buvo paruošusi Lėlių šokį. Sadutę, Rū
telių darželį, Mikitienę ir Blezdingėlę. Ša
lia šokių programos, pranešinėtoja Živilė
Pg
Vilčinskaitė dar padeklamavo B. Brazdžio
nio „Tris vizijas“ ir Joniko „Lietuvaitės
MISIONIERIAI BRAZILIJAI
darželį“. Tautiečiai džiaugėsi savo besimo
Brazilų tautinės vyskupų konferencijos kančiojo atžalyno guvumu, gausiai plojo,
(CNBB) ir Brazilijos vienuolijų konferen nepagailėjo komplimentų. Ypač gyvo įvercijos (CRB) organas SCAI (tarptautinė i tinimo susilaukė naujasis E. Tamošaitienės
Apaštalinio Bendradarbiavimo Tarnyba) kūrinys, dainos ir judesio pynė „Rūtelių
pasiuntė į Vytėnus raštą, kuriuo oficialiai darželis“.
kviečiami kun. Pr. Gavėnas ir kun. St. Ši
Šiaurės Reino Vestfalijos tautinių šokių
leika vykti misionieriais į Sanpaulą pasto
grupė
dar jauna. Platesnei publikai ji pasi
raciniam darbui šv. Juozapo parapijoj.
SCAI dokumentą lydi Brazilijos Darbo bei rodė pirmą kartą. Merginos ir vaikinai su
Socialinio Aprūpinimo ir Užsienio Reika šoko Lenciūgėlį, Mikitą ir Žiogelį. Lenciū
lų ministerijų sutikimas. Dokumente pažy gėlio solistas — buvęs Vasario 16 gimnazis
mėta, kad misionieriai įgalinami dirbti pas tas Edmundas Budrys, šokėjų tarpe buvu
toracinį darbą nuo atvykimo dienos. Bylos siųjų gimnazistų yra ir daugiau. Pvz.. iš jų
nuorašas perduotas Sao Paulo arkivysku tarpo Algis Bacevičius, LB apylinkės pir
mininkas. į repeticijas važinėja apie 150 ki
pijos kurijai.
šie žingsniai padaryti Rio lietuvių Gene lometrų, Irena Šimkevičiūtė apie 100. Bet
ralvikaro prel. Z. Ignatavičiaus ir Sanpau- jie tai atlieka su užsidegimu. Vasario 16
lo šv. Juozapo lietuvių p-jos Klebono prel. gimnazijoje išbūtieji metai pajėgė sukaup
P. Ragažinsko rūpesčiu ir pastangomis, pri ti pakankamai lietuviško idealizmo. Grupei
tariant pačiam kardinolui Angelo Rossi, vadovauja mokytoja O. Goercke iš Bochol
kai anksčiau jis buvo Sanpaulo arkivysku to.
Penki dainininkai, pasivadinę ..Baltijos“
pu, ir dabar, kai užima Tautų Evangelizakvinteto
vardu, Vokietijoje pažįstami jau
vimo Kongregacijos postą Romoj.
plačiai. Jų daina skambėjo ir Šiaurės LiuPg
becke, ir pietų Miunchene, ir vakarų Saarlouise. Kvinteto centre stovi akordeonistas
Vilius Lemkis, o iš jo šalių H. Bertulaitis,
E. Rotkis ir broliai Juozas ir Stasys Jasu
laičiai. Wuppertalyje jie sudainavo 5 dai
SU GIMNAZISTĖMIS I WUPPERTALI nas, publikos buvo šiltai įvertinti.

VOKIETIJA

Kelionė

Wuppertalio miestas lietuvių tarpe nėra
labai išgarsėjęs. Net ne visi lietuviškieji so
cialistai žino, kad-tai vieno iš socializmo
tėvų, Friedrich Engels, gimtinė. Nemažas
lietuvių būrelis iš įvairių V. Vokietijos
kampų susirinko į Wuppertal) kaip tik ly
giai 150-jam F. Engelso gimtadieniui, 1970
m. lapkričio 28 d. Tačiau klystų, kas many
tų, kad Vokietijos lietuviai čia susirinko
Engelso pagerbti. Tai atliko vokiečių socia
listai jau iš vakaro, savo vado Willy Brandto vedami. Lietuviai rinkosi į Wuppertal)
paminėti savo tautos šventės. Taip buvo
užrašyta kvietimuose.
Aš gyvenu kitame Vokietijos kampe, ta
čiau nenurimstji. kai išgirstu, kad kur nors
didesnis būrys 'lietuvių susibėga į krūvą.
Nuo Kaiserslauterno į Vasario 16 gimnazi
ją nuvažiuojama per valandą, o iš ten ruo
šėsi vykti į Wuppertal; grupė moksleivių.
Mandagiai pasiprašiau grupės vadovo mo
kyt. Vinco Baftųsevičiaus priimamas ke
liauti kartu. Jijs paaiškino, kad šioj kelio
nėj dalyvauja moteriškoji giminė, vis tiek
prižadėjo vietą -ir man. Per miglas, per tirš
tas atsikrapščiau į Romuvos kiemą. Mergi
nos klega, ruošiasi kelionei. Dairausi, vy
riškių. Paaiškėjo, kad jų iš viso būsią 5.
Abu svarbiausieji, šoferis ir grupės vado
vas, barzdoti. Paima ir vieną gimnazistą.
Barzdotas būtų ir tas, jei barzda augtų, o
dabar bent šiaip jau stipriai gauruotas. Vo
kietijos valdybbs reikalų vedėją J. Luko
šių priima į mpteriškiu kelionę ne už tai,
kad jis taip gražiai sidabriškai blondinas,
bet kadangi pažadėjo gražiai aprašyti „Infcrmacijcse“. o', gal net ir „Darbininke“. Aš
padaviau kyšį jr be sunkumų gavau vietą.
Autobusas knibždėte knibžda merginomis.
Visos gražios, Visos jaunos: Kristinos, Ma
rinos, Romanos, Aldonos, Birutės ir kito
kios gražutės. Šefės aureole išsipuošusi mo
kytoja ponia Eliza. Vos pajudėjus vežė
čioms. prasidėjo daina. Ir ji nenutrūko per
5 kelionės valandas. Iš kur tos jaunosios
mergužėlės ir imoka tiek daug lietuviškų
dainų?! Pačių gražiausių! Wuppertalyje te
ko paklaidžioti, bet gerų žmonių dėka vis
dėlto pasisekė surasti Maehlersbecko mau
dyklių salę. Joje jau buvo rengėjai, tiesa,
irgi ne rvupperialiečiai: L. Vilčinskas iš Hageno. šimkeviciai iš Bocholto, o broliai J.
ir S. Jasulaičiai — vietiniai. Iš lėto susirin
ko tautiečiai. Tikrai net ir iš tolimų vieto
vių. Iš viso apie 250.
Kalbos

Rengėjų vardu susirinkusiuosius pasvei
kino Vokietijos LB valdybos atstovybės
Šiaurės Reino Vestfalijos narys L. Vilčins
kas. o man liepė pakalbėti pačios valdybos
vardu. Ką gi padarysi. Esi svečias, tai turi
paklusti. Pakalbėjau, pasidžiaugiau, kad
čia lietuviai tojfię uolūs lietuviškume. Rim
tą kalbą išdrožė žurnalistas Walteris Ba
naitis, atvykęs iš netolimos Bonnos. Apie
Engelsą nė neįužsiminė, bet užsiminė apie
tėvą ir sūnų Bražinskus, pabėgusiems iš engelsinio rojaus į Turkiją. Kalbėjo, kaip

Pasilinksminimas

Koks lietuviškas subuvimas laikomas pa
sisekusiu, jei nėra vaišių ir pasilinksmini
mo! Tokio daikto negali būti, nebuvo jo nė
Wuppertalyje. Šeimininkai gimnazistes ir
kitus svečius pavaišino, o visi buvo pa
kviesti trankiam šokiui. Linksminosi, kaip
kas išmanė, o kas neišmanė, kaip linksmin
tis prie muzikos, baro ir draugų, tai liūdė
jo vienas sau. Žinoma, pasitaikė ir tokių,
bet nedaug.
Kur aš nakvynėlę gausiu — rūpintis ne
teko. Tuo pasirūpino rengėjai. Porą gim
nazisčių pasiėmė tėveliai namo, o visas ki
tas priglaudė Hermanų šeima. Pamigdė, o
rytą ir pavaišino ir net per painų Wupper
talio miestą išlydėjo iki aiškių kelių. Her
manai Vasario 16 gmnazijai nėra ir negali
būti abejingi. Juk ir jų sūnus Artūras ten
įsigijo brandos atestatą. Kelionė atgal buvo
liūdnesnė, mažiau girdėjosi dainų, matėsi
ir vienas kitas liūdnas veidukas, slapčia
riedėjo ašarėlė gaili. Gal likosi kas nors
brangaus Wuppertalyje?... Ką gali senimas
suprasti jaunųjų rūpesčius...
Kun. Bronius Liubinas (ELI)

sakė pamokslą. Jis atkreipė dėmesį į tą
liūdną faktą, kad 10 dienų būvyje laidoja
mas trečias lietuvis. Visi trys buvo išėję
aukštuosius mokslus, visi trys tremtiniai.
Ypač Jasinskas buvo tremtinys. Savo padė
timi jis kartais nusiskųsdavo. Karas iš pa
grindų sugriovė jo gyvenimą, kurio niekad
nebeįstengė atstatyti.
Kapelionas baigė savo pamokslą vokiš
kai! ypač pabrėždamas velionio tremtininkiškumą.
8591 Schwetzingeno lietuvių inžinerijos
kuopos vadas ir Vokietijos lietuvių ben
druomenės pirmininkas mjr. J. K. Valiūnas
savo žodyje nurodė, jog kuopa priėmė ve
lionį 1956 m. kaip dorą tautietį. Per 14 me
tų jis vadovybės viltis pateisino.
Antanas Jasinskas nebuvo užsidaręs sa
vo asmeniniame kiaute, bet aktyviai reiš
kėsi visuomeninėje veikloje — buvo veik
lus bendruomenininkas ir šachmatininkas.
Jo gedi lietuvių kuopa, Bendruomenė ir
Schwetzingeno vokiečių šachmatų klubas.
VLB Garbės teismo pirmininkas diplom.
teis. J. Lukošius iškėlė ypač vieną velionio
dorybę — teisingumą, kuris buvo pagrin
dinė jo būdo savybė. Dėl jos Jasinskas bu
vo renkamas į Vokietijos lietuvių bendruo
menės garbės teismą. Mirė būdamas jos
nariu.
Spręsdamas bylas Garbės teisme, velio
nis labai kruopščiai jas nagrinėjo. Jam bu
vo svetimas bet kuris šališkumas ar par
tiškumas. Sprendimus darė vadovaudama
sis tik savo sąžine.
Atsisveikindamas su savo studijų kolega
ir darbo draugu, J. Lukošius išreiškė viltį,
kad Aukščiausias Teisėjas jam bus ne tik
teisingas, bet ir gailestingas.
Atsisveikinimo žodį vokiečių kalba tarė
Schwetzingeno šachmatų klubo vicepirmi
ninkas dr. rer. pol. Baehrle. Jis užtikrino,
kad Jasinskas šachmatų klube buvo verti
namas, kaip geras žaidėjas ir mielas žmo
gus.
I laidotuves susirinko per 100 žmonių,
daugiausia lietuvių, bet netrūko ir kitatau
čių, kurių tarpe matėsi Bundesgerichtshofo
teisėjas dr. Robert Herr, atvykęs iš Karlsruhes, 549 inžinerijos bataliono vadas pik.
Įeit. Nowicki, 8592 vokiečių inžinerijos kuo
pos vadas mjr. Heyne ir kiti. Darmstadto
2040 LS lietuvių kuopai atstovavo Alf. Ma
žeika.
Vainikus ant kapo padėjo Vokietijos lie
tuvių bendruomenės valdyba. 8591 (Schwe
tzingeno lietuvių), 8592 (Schwetzingeno
vokiečių), 8593 (Kaiserslauterno lietuvių)
ir 2040 (Darmstadto lietuvių) inžinerijos
bei sargybų kuopos. Schwetzingeno šach
matų klubas ir kt.
Po laidojimo apeigų ant kapinių laidotu
vių dalyviai buvo pakviesti į kuopos kantiną stiklo alaus.
(PLB VKV Informac.)

A. GĖRKĖS SUKAKTIS

Vokietijoje, Geesthachte, 80 metų am
žiaus sukaktį atšventė Mažosios Lietuvos
veikėjas ir evangelikų kantorius Augustas
Gėrkė.
MIRĖ V. kuRNATAUSKAS

Vokietijoje, eidamas 73 metus, mirė
evangelikų kunigas Vytautas Kurnatauskas.
Jisai buvo paruošęs evangelikų tikybos
knygą lietuviškai, kurią išleido Lietuvos
Evangelikų Reformatų ir Lietuvos Liutero
nų Bažnyčios tremtyje.

MIRUSIEJI

Diplom. teisininkas Antanas Jasinskas
mirė rugsėjo iš 27 į 28 naktį Schwetzingene. Pirmadienį rytą rastas negyvas savo
kambary — sustojo plakusi širdis.
Buvo gimęs 1906 m. sausio 14 d. Voniškių kaime, Plokščių valse., šakių apskr.
Jurbarke baigė pradžios mokyklą ir „Sau
lės“ gimnazijos 4 klases. Brandos atestatą
įsigijo egzaminų komisijoje prie Švietimo
ministerijos. Eaigė karo mokyklą. Tarnavo
policijoje, teismo antstoliu Grinkišky ir
Rietave, studijavo teisę.
Per pirmąją sovietų okupaciją 1940 m.
gruodžio 31 d. buvo iš tarnybos atleistas.
Milicija ieškojo suimti, bet velioniui su
gausia šeima (žmona ir 4 vaikai) pasisekė
išsislapstyti iki sovietų-vokiečių karo pra
džios. Vokiečių okupacijos metu buvo Za
rasų notaras. 1942 m. įsigijo teisių fakulte
to diplomą ir diplomuoto teisininko vardą,
į Vokietiją atvyko 1944 m. Karui pasibai
gus, advokatavo Detmolde prie anglų ka
riuomenės teismo. Iki pat mirties buvo Lie
tuvių teisininkų užsieny draugijos nariu.
Parašė ir išleido gausiai iliustruotą do
kumentacijos knygutę „Raudonoji žvaigž
dė“ apie bolševikų terorą 1940-1941 m. Lie
tuvoje. Buvo vaikų laikraštėlio „Saulutė“
redakcijos narys.
Nuo 1956 m. pradžios tarnavo lietuvi))
inžinerijos darbo kuopoje Schwetzingene.
Ruošėsi po poros mėnesių išeiti į pensiją.
Priklausė Vokietijos lietuvių bendruo
menei, buvo jos Garbės teismo narys.
Palaidotas spalio 1 d. Schwetzingeno ka
pinėse. Laidojimo apeigas atliko lietuvių
inžinerijos kuopos kapelionas kun. Br. Liu
binas. Kuopos salėje, kurioje yra įrengtas
altorius, buvo atlaikytos gedulingos mišios,
į kurias susirinko gausus būrys kuopos vy
rų. Per pamaldas jie giedojo lietuvių reli
gines giesmes.
Prie kapo duobės kun. Br. Liubinas pa

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
suorganizavusi
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų. kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS
yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti,
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

