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Suglaudinti 
gretas

Niekur nėra taip jaučiama laiko tėkmė, 
kaip išeivijos gyvenime. Su kiekvienais 
praėjusiais metais pranyksta ir mūsų lie
tuviškojo kultūrinio ir tautinio gyvenimo 
dalelė. Pasenusioms nebeatjaunėtd, išėju
siems nebegrįžti...

Europoje likusiųjų lietuvių skaičius, pa
lyginti, nėra didelis' ir imponuojantis. To
dėl kiekvienas pasitraukimas, kiekvienas 
nubyrėjimas yra didžiai nuostolingas ir ap
gailėtinas.

Nors ir turėdami labai ribotą intelektua
linių pajėgų kiekį, Europos lietuviai, dirb
dami vieningai, vis dėlto iki šiol dar suge
bėjo išsilaikyti svetimųjų jūroje ir išsaugo
ta kai kurias savo tautines tvirtoves. Taip 
Vokietijoje laikosi vienintelė pasaulyje lie
tuvių Vasario 16 gimnazija, Italijoje šv. 
Kazimiero kolegija, Anglijoje vienintelis 
Europoj lietuviškas savaitraštis ir, tur būt. 
daugiausia lietuviškų knygų išleidęs Ni
dos Knygų Klubas.

Šitos savaitės kronikoje paskelbta žinutė, 
kad ilgametis šio laikraščio ir knygų klubo 
tvarkytoj as-redaktorius pasitraukia — išei
na į pensiją. Stambi, patyrusi lietuviška 
pajėga prilėtina savo žingsnius, nors, tikė
kime, iš kultūrinių bei literatūrinių barų 
visiškai nepasitraukia. Likusiems reikės 
daugiau pasitempti, labiau gretas suglau
dinti.

Europos Lietuvis, pradėdamas naujus 
metus, ryžtasi ir toliau pasilikti šio konti
nento lietuvių laikraščiu tikra to žodžio 
prasme. Bet kad laikraštis būtų įdomus ir 
galėtų išsilaikyti, jam reikia dviejų būti
nų dalykų: skaitytojų ir bendradarbių. 
Tad šia proga kviečiami visi lietuviai ri
kiuotis į skaitytojų šeimyną, kad jos skai
čius nesumažėtų iki pavojingos ribos. Laik
raščio likimas yra skaitytojų rankose!

O kiekvienas, kuris sugeba valdyti 
plunksną, kviečiamas įsijungti į bendra
darbių eiles. Mūsų laikraštyje ir toliau tu
ri atsispindėti lietuviškasis gyvenimas, iš
eivijos problemos ir rūpesčiai, o už vis la
biau Europos lietuvių veidas.

Europos Lietuvis iki šiol neatstovavo 
vienai kuriai politinei ar ideologinei gru
pei — jis buvo visų lietuvių laikraštis. To
kiu pasilieka ir toliau. Todėl visi dabarti
niai ir buvusieji bendradarbiai maloniai 
kviečiami remti savo rašiniais E. Lietuvį ir 
ateityje. O taip pat mielai laukiama naujų 
bendradarbių talka. Kiekviena nauja ko
respondencija. kiekviena nauja idėja ar 
sumanymas, kiekvienas praeities prisimi
nimų pluoštas praturtins mūsų laikraštį ir 
padarys jį įdomesnį.

Leidėjai

PAŠA įJL YJi
— Ugandos prez. Aminas nupirko 300 bri

tų gamintų dviračių už 7.000 svarų naudo
tis ne tarnybos metu savo kareiviams.

— Karingųjų IRA grupės vadas Airijos 
respublikoje buvo nuteistas 6 mėn. kalėti, 
bet tos grupės nariai nelaiką jau jo vadu 
ar kankiniu, nors jis kalėjime paskelbė ba
do streiką: išsirinkę naują vadą ir norį ko
voti politinėmis, o ne teroro priemonėmis.

— Zanzibare (Afrika) 11 žmonių nuteis
ta mirti, ir jie bus sušaudyti, kad iš tos 
salos kontrabandos būdu gabeno svetur 
prieskoninius gvazdikus.

— Ekskursuodami po Švediją, nuo rug
sėjo mėn. apie 30 lenkų pasiprašė politinio 
prieglobsčio.

— Britų aktorius Richard Burton nese
niai filmuose yra vaidinęs Trockį ir Jugo
slavijos prez. Titą, o dabar vaidins Muso
linį.

— Iš Malawio į Zambiją pabėgo apie 
19.000 Jehovos liudininkų, stovyklose ne
maža jų ten nusimaitinusių miršta, bet ge
riau jie mirsią, o namo negrįšiu, nes buvę 
žiauriai persekiojami.

— Britanijoje, kai jau buvo sunaikinta 
839 kiaulės, 140 galvijų, 182 avys ir 1 ožka, 
tada paaiškėjo, kad tai ne nagų ir snukio 
liga, bet reta kiaulių liga, kuri įsimeta vis 
į naujus ūkius.

— New Yorko policija tikrina savo kad
rus, norėdama išsiaiškinti, kaip atsitiko, 
kad iš jos sandėlių dingo prieš 10 metų ten 
padėtasis heroinas, juodojoje rinkoje galįs 
kainuoti apie 7 mil. svarų.

— Jungtinių Tautų apskaičiavimu, iš 85 
pasaulio miestų pats brangiausias gyventi 
yra Japonijos sostinė Tokijas.

— Rio de Janeiro sugriuvo parduotuvei 
pastatytas naujas dviaukštis pastatas, kai 
buvo daug pirkėjų, ir ne mažiau kaip 100 
būsiąs žuvęs.

— Į Odesą gruodžio 20 d. atplaukė lai
vas su Amerikoje pirktaisiais kviečiais šių 
met'ų nederliui išlyginti — 36.500 tonų.

— Mirė 84 m. amžiaus Andrejus Tupole- 
vas, garsusis sovietinių lėktuvų konstruk
torius.

SU KUO BUS TARIAMASI HELSINKYJE ?
Britanijos parlamento žemieji rūmai 

svarstė Europos saugumo konferenci
jos klausimą.

Be kitų, kalbą pasakė ir Geoffrey 
Stewart-Smith, pareiškęs susirūpinimą 
savo krašto ir paties parlamento ryto
jum. Jis neturįs giminių nei Rytų Eu
ropos kraštuose, nei Rusijoje, savo ki
šenių neprisikimšęs pelnais iš Rytų- 
Vakarų prekybos. Viena, ką turįs, tai 
gerą jausmą anoms tautoms.

Pateikiame jo kalbos ištraukų.
„Britanija, labai ligotas Rooseveltas ir 

Stalinas anuomet, Jaltos susitikimo mete, 
nusprendė, kas turi būti padaryta“, kalbė
jo G. Stewart-Smith. „Aš priminsiu šiems 
rūmams, kas iš tikro buvo sutarta 1945 m. 
vasario mėn.: „Tvarkos atstatymas Euro
poje ir tautinės ekonomijos atkūrimas pri
valo būti įgyvendintas tokiu vyksmu, kuris 
įgalintų išlaisvintas tautas... susikurti de
mokratines institucijas pagal savo pasirin- 
Kimą. Tai yra Atlanto Chartos dėsnis — 
teisė tautoms pasirinkti valdymo formą, 
sūrioje jie nori gyventi — atstatyti tų tau
tų suverenines teises ir savivaldą“.

„Europoje niekada nebus taikos, kol ne
bus pasiekta Jaltos nutarime nubrėžtųjų 
tikslų... Tvirtinu, kad komunistinė rusiš
koji valstybė paskelbė karą kiekvienai ne- 
Komunistinei valstybei 1917 m. ir iš tiesų 
šitiems rūmams ir viskam, už ką jie pasi
sako, ir tos valstybės vadai niekada nebu
vo susvyravę dėl šių savo strateginių tiks
lų... Šaltasis karas dar nepasibaigė. Jo 
,niršis tebesitęsia, ir bijau labai galimo da
lyko, kad jis mūsų tautoms dar vis tęsis. 
Tas vakarietis politinis vadas, kuris rimtai 
laikosi nuomonės, kad šaltasis karas jau 
pasibaigė, apgaudinėja save ir, dar blogiau, 
apgaudinėja laisvojo pasaulio tautas.

„Tikrai gali būti pasikeitimų, ir mes tu
rimą būti budrūs, sutikdami juos. SSRS

ALSEIKA KALBA
.„Tiesa“ (Nr. 295, 1972) paskelbė prane

šimus iš spaudos konferencijos, kuriuos pa
darė neseniai į Tarybų Lietuvą sugrįžęs 
Vytautas Alseika.

„Šiandieną aš norėčiau kiek plačiau pa
aiškinti čia susirinkusiems tuos įvykius ir 
aplinkybes, kurie turėjo įtakos mano apsi
sprendimui ir papasakoti, kas tokie yra 
vadinamieji vaduotuojai, lietuviškosios re
akcinės emigracijos lyderiai ir ką jie neša 
mano tautai. Esu įsitikinęs, jog mano pa
tirtis gali padėti sužinoti tiesą apie kai 
kurių svetimų mūsų tėvynei jėgų veiklą“.

Jau iš šitos įžangos matyti, kad V. Alsei
ka turi specialų uždavinį: įvaryti galimai 
didesnį kylį tarp išeivių visuomenės ir jos 
politinių vadų. Iš tolimesnių citatų tai ypa
čiai išryškėja.

Prisipažinęs, kad dirbdamas VLIK-e su
sipažino su įvairiais konfidencialiais doku
mentais ir kad tą medžiagą jis numatąs 
panaudoti ruošiamai knygai, jis teigia, kad 
VLIK-o politinė platforma pagrįsta ne mei
le gimtajam kraštui, o akla neapykanta so
cialistinei santvarkai ir kad M. Krupavi
čius ir J. K. Valiūnas esą pareiškę, jog 
„susidėtų ir su velniu, jeigu šis padėtų su
grąžinti prieškarinę santvarką Lietuvoje“.

V. Alseika teigia, kad emigrantų organi
zacijas priglaudusių didžiųjų šalių oficia- 
■iems sluoksniams mažiausia rūpi lietuvių 
tautos reikalai. „Turiu faktų teigti, (kad 
VLlK-as nuo pat savo veiklos užsienyje 
pradžios buvo ir yra naudojamas įvairių 
užsienio žvalgybų interesams“.

Toliau jis pasakoja, kaip 1946-1948 m. 
pulk. A. šova su gen. Plechavičium važinė- 
ję po DP stovyklas, parinkdami lietuvius 
amerikiečių žvalgybos uždaviniams ir kaip 
M. Krupavičius ir V. Sidzikauskas 1949 m. 
lankęsi Vašingtone ii- užmezgę ryšius su 
JAV žvalgybos atstovais. „VLIK-o veikėjai 
tiesiog dalyvavo, ruošiant emigrantus šni
pinėjimui ir diversijomis Tarybų Lietuvos 
teritorijoje. Būtent jie inspiravo ir kurstė 
nacionalistinį ginkluotą pogrindį Lietuvoje 
ir atsakingi už šimtus žuvusių ir suklaidin
tų žmonių“.

Sąryšyje su žvalgybos veikla ir rezisten
cija, dar minimos K. Žalkausko, P. Karve
lio, J. Glemžos pavardės. JAV žvalgyba ir 
kitos tarnybos buvusios atidariusios VLIK- 
ui specialią sąskaitą. „Gaunamas savo veik
lai lėšas, kaip matote iš mano pateiktų do
kumentų, VLIK-as laikė Vakarų Vokietijos 
ir Šveicarijos bankuose. Dėl galimybės nau
dotis jomis vyko aštrios rietenos“.

Tačiau visos VLIK-o pastangos nuėjusios 
niekais. Jau buvęs jo pirmininkas A. Tri
makas tatai pripažinęs, o vicepirmininkas 
M. Graikas tiesiog pasakęs, kad „VLIK-as 
geriausiu atveju tėra tik čirškianti gramo
fono plokštelė“.

Stebėdamas nepaliaujamas vadų riete
nas, V. Alseika įsitikinęs, kad jiems rūpį 
ne emigrantų ir tautos reikalai, o vien tik

yra vadovai Varšuvos Pakto, kuris yra di
džiausia ir pati baisiausia karo mašina, 
kokią tik pasaulis yra kada nors matęs. 
Koks teisingas buvo valstybės pasekreto- 
rius užsienio ir britų bendruomenės kraštų 
reikalams, kai antradienį Paryžiuje sakė: 
Mes turime būti atsargūs dėl atoslūgio 
supratimų. Atoslūgio dar nepasiekta. Gal 
bus pasiekta, bet iki šiol dar nepasiekta.

„Komunistinės vyriausybės kovoja ne 
vien tik su nekomunistiniu pasauliu. Jos 
kovoja ir su savo pačių žmonėmis. Joms 

'reikalingos koncentracijos stovyklos. Joms 
prisireikia kitaip galvojančius sukišti į be
protnamius. Piotras Jąikiras kaip tik prieš 
keletą dienų Sov. Sąjungoje buvo palauž
tas raudonojo geštapo. Rusų imperija kaip 
tik kontroliuoja didelius Rytų ir Vidurio 
Europos plotus.

„Kas šios dienos debatus daro ypač 
reikšmingus, tai faktas, kad po keleto die
nų mes pradėsime naują savo tarptautinių 
reikalų tarpsnį, kai įsijungsime į Europą. 
Aš esu aistringai betikįs, kad jeigu mes no
rime būti europiečiai, tai privalome ištisai 
būti europiečiai, ne pusiau europiečiai. Mes 
nenorime tos lengviausios galimybės — tu
rėti reikalų vien su Vakarų Europa. Yra 
taip pat ir Rytų Europa. Mes privalome 
atsisakyti nurašyti visą Vidurio ir Rytų Eu
ropą, tarytum tai būtų koks ledynas. Šį ry
tą mes čia diskutuojame likimą ne mažiau 
kaip 132 milijonų europiečių... Politinė ad
ministracija t'ų kraštų, kuriuos esu užsimi
nęs, yra prieš darbininkų klasę ir naudo
janti represijas. Dauguma jų ir yra iš viso 
tik dėl to, kad Raudonoji Armija tarp 1945 
ir 1948 m. prieš žmonių valią jas ten pa
statė.

„Po kurio laiko, ypačiai po Stalino mir
ties, darbininkai —- ne kapitalistai ir ban
kininkai, bet darbininkai sukilo Rytų Vo
kietijoje. Darbininkai, ne kas kite, sukilo

-
jų pačių asmeniniai interesai. „Negailes
tinga, grubi, šmeižtų kupina vieša ir slapta 
kova dėl vadovavimo antitarybinei emigra
cijai, dėl pinigo, dėl asmeninės naudos vy
ko per visą VLIK-o istoriją ir tebevyksta 
dabar".

Pagaliau jis nurodo priežastis, padėjusias 
jam apsispręsti naujame kelyje. „Man di
delį įspūdį padarė Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais kryptis — ji mane įgalino 
suprasti, kad gimtasis kraštas, eidamas so
cializmo keliu, neužmiršta dorų, nors ir 
Klystančių emigrantų, jog Tarybų valdžia 
humaniškai supranta, vertina mūsų emi
gracijos padėtį bei jos sunkumus“.

Spaudos konferencijos dalyviams V. Al
seika duoda aiškiai suprasti, kad šitame 
„sugrįžimo“ kelyje jis esąs ne vienas. „Aš 
pažįstu daug savo aplinkos žmonių, kurie 
giliai nusivylę amerikietišku gyvenimo bū
du ir politine emigrantų veikla, kurie su 
dėmesiu ir net meile žvelgia į kūrybines 
Krašto pastangas. Jie supranta, kad fizinis 
ir dvasinis emigrantų atitrūkimas nuo sa
vo krašto gali tik vesti į nutautėjimą, į 
Kryptį, priešišką tautos lūkesčiams, socia
linei žmonių pažangai“.

Antroje konferencijos dalyje V. Alseika 
atsakė į klausimus.

Pirmiausia papasakojo, kaip ir kokiais 
keliais atsidūrė Lietuvoje ir įvykdė „savo 
seną pasiryžimą apsigyventi Vilniuje“.

Toliau pasakoja savo įspūdžius iš apsi
lankymų įvairiose Lietuvos vietose. Ypa
čiai džiaugiasi kaimo pakilimu. „Tarybų 
Lietuvos kaimas yra turtingas, žmonės t'u- 
ri gerą uždarbį, daug pinigų, perka viso
kias mašinas, tame tarpe ir automobilius 
ir, kas man atrodo labai svarbu, plačiai 
naudojasi kultūros gėrybėmis — lanko 
miestų teatrus, perka daug knygų, moko
si“.

Paklaustas ką numatąs parašyti, pasisa
kė, kad svajojęs parašyti dvi knygas: vie
ną apie lietuviškosios emigracijos gyveni
mą, o kitą apie JAV, kurioje tikisi „at
skleisti dar nežinomus Tarybų Lietuvos 
skaitytojui šios šalies gyvenimo puslapius“.

Užbaigdama šios konferencijos aprašy
mą, kuris pavadintas „Kam tarnauja lie
tuvių reakcinė emigracija?“, ELTA deda 
tokį prierašą:

„Spaudos konferencijoj dalyvavusiems 
žurnalistams, rašytojams, mokslininkams, 
visuomenės atstovams buvo išplatintas V. 
Alseikos pareiškimo spaudai pilnas tekstas 
bei dokumentų kopijų rinkinys, kuriame 
skelbiami VLIK-o protokolai ir instrukci
jos, šios organizacijos veikėjų laiškai ir ki
ta medžiaga. Konferencijos metu buvo eks
ponuojami originalūs VLIK-o dokumentai 
ir jų fotografijos“.

Spaudos konferencija baigta. Nesantaikos 
obuolys mestas. Ar ims dėl jo varžytis lie
tuviai išeiviai ir jų organizacijos — paro
dys ateitis.

Vengrijoje. Vieninteliai režimo draugai bu
vo slaptoji policija ir rusai. Tas pat atsiti
ko su lenkais Poznanėje 1956 m. Liaudis, o 
ne kas kita rėmė Dubčeką 1968 m. Vėl Len
kijoje 1970 m. gruodyje — uostų darbinin
kai, ir jie vis tebėra neramūs. Žmonės pa
judėjo Lietuvoje ir Ukrainoje šiais metais. 
Parlamentas turi be galo daug įrodymų 
apie masinį antirežiminį nusiteikimą, nuo 
Zacharovo Rusijoje iki Dubčeko Čekoslo
vakijoje. Tos tautos numalšinamos teroru, 
arba, gal tiksliau būtų pasakyti, grasini
mais teroru.

„Svarstydami Europos saugumą, susidu
riame su pačiu keisčiausiu ir pavojingu 
mišiniu žiauraus rusiškojo imperializmo, 
padailinto plonu marksistinės-leninistinės 
ideologijos Skiediniu. Sovietai jau daug me
tų neatlaidžiai perša tą konferenciją. Sa
kau, kad jų siekimas yra ne kas nors šiaip 
sau. o noras išlaikyti ir įteisinti savo kont
rolę Vidurio ir Rytų Europoje. Jie nori iš
stumti Jungtines Valstybes iš Europos ir 
padidinti savo įtaką visoje Vakarų Europo
je, sutartinai veikdami su tomis Vakarų 
politinėmis partijomis, kurios yra pakan
kamai lengvatekės...

„Laikausi nuomonės, kad Britanijos vy
riausybė padarė klaidą 1945 m., pasitikė
dama Sov. Sąjunga. Esu įsitikinęs, kad 
Eritanijos vyriausybė labai suklys, jei 1973

SEPTYNIOS DIENOS
Parlamento pirmininkė

Vakarų Vokietijos parlamento pirminin
ke išrinkta socialdemokratų partijos atsto
vė Annemarie Renger.

Krūmų gaisrai
Viktorijos valstijoj^ (Australija) tūks

tančius akrų žemės nusiaubė krūmų gais
rai, kurie, policijos teigimu, bent kai kur, 
buvo tyčia pradėti.

Neduos kviečių
Australijos naujoji vyriausybė pasiryžu

si daugiau nebeparduotl kviečių mažumos 
valdomai Rodezijai.

Tuo ji prisidėsianti prie Jungtinių Tautų 
Rodezijai numatytųjų sankcijų.

Dvigubai tiek
Britanijos užsienio reikalų min. Douglas- 

Home priminė parlamentui, kad Varšuvos 
pakto sąjunga turi dvigubai tiek karių ir 
ginklų kaip NATO.

Varšuvos pakto armijos turi 13.000 tanr 
kų, NATO 5.000. Varšuvo pakto armijos 
turi dvigubai artilerijos ir karių vien cent
riniame fronte, dėl to, kai šitaip yra, sunt 
ku būtų susitarti ir dėl sumažinimo, nepa-: 
kenkiant Vakarams.

Medvedevas į Britaniją
Sov. Sąjungos mokslininkas genetikas 

žores Medvedevas pasiprašė, kad jam bū? 
tų leista metus dirbti atitinkamame insti
tute Britanijoje, Londone.

Jis, žmona ir sūnus gavo dokumentus iš
važiuoti, bet jau keliamos abejonės, ar 
jiems bus leista grįžti, nes Medvedevas yra 
vienas vadinamųjų nukrypėlių, 1970 m. ke
liolika dienų pralaikytas psichiatrinėje li
goninėje ir iš jos išleistas, kai rusų ir už
sienio mokslininkai pradėjo protestuoti.

Tunisas nenori sąjungos su Libija
Kalbėdamas miniai tunisiečių, Libijos 

prez. Gadafis pasiūlė sudaryti Libijos-Tu- 
niso sąjungą.

Tuniso prez. Bourguiba atmetė tokį pa
siūlymą, nes Libijoje dar esą labai atsili
kusių žmonių, gyvenančių akmens amžių.

Sumažinamas gamybos planas
Sov. Sąjunga yra numačiusi plataus var

tojimo prekių gamybą 1973 m. padidinti ke
turiais ir puse procentų.

Pagal penkmečio planą turėjo būti pa
didinta dvigubai tiek. Manoma, kad ma
žinti bus privertę rimti 1972 m. ekonomi
niai sunkumai, ypač nederlius.

Popiežius tiki taikos galimybėmis
Popiežius Paulius pareiškė nusivylimą, 

kad nesiseka pasitarimai dėl taikos Viet
name.

Jis tiki, kad pasaulyje taika yra galima.

Areštai Jugoslavijoje
Prokuratūros viršininkas paskelbė vie

šumai, kad Jugoslavijoje, siekiant ideolo
ginės drausmės, nuo spalio mėn. buvo areš
tuotas 131 politiškai įtartinas pilietis.

Betikrinant politinę ištikimybę, daug 
kur pakeisti aukštieji pareigūnai.

Mirė Trumanas
Mirė H. S. Trumanas, pokario metais bu

vęs JAV prezidentas. 

m. susigundys patvirtinti Jaltos konferen
cijos nutarimų pažeidimą“.

Priminęs tai, kaip Britanijos parlamente 
buvo neigiamai pasisakyta dėl Čekoslo
vakijos okupacijos, G. Stewart-Smith to
liau sakė:

„Kas sovietiniuose veiksmuose buvo ne
priimtina 1945 ir 1968 m., dabar jau, kaip 
daugumas galvoja, yra visiškai priimtina. 
Kas ir toliau tebėra ištikimas vakarietiš
kiems apsisprendimo, demokratijos ir lais
vės idealams, tam visiškai nepriimtina. Da
bartinės nuolaidos, atrodo, tiesą apverčia 
aukštyn kojomis. Bandydami pasiekti savo 
strateginių tikslų, sovietai susilaukia visur 
pagalbos iš Vakarų...

„Bonnos ir Maskvos ir Bonnos ir Varšu
vos sutarčių Vakarai nelaiko taikos sutar
timis. Sovietai aiškiai gali atidėlioti bet ku
rias taikos sutarties pasirašymą iki bega
lybės ir teo pat metu gali šias sutartis lai
kyti pastoviai įpareigojančiomis... Neišven
giamai bus pripažinta Rytų Vokietija, ir 
dvi Vokietijos ateis į Jungtines Tautas. 
Berlyno siena ir geležinė uždanga lieka, ir 
tie šaudymai, kurie per jas vyksta, laiko
mi priimtinais. Išvedžiotos vielos, kurias 
užminus automatiškai pradeda veikti gink
lai, šaudantieji į bandančius iš krašto iš
trūkti darbininkus...

„Bet ar buvo panaikintas apsijungimo ir 
laisvės dėsnis? Jeigu taip, tai ar nėra tai 
pažeidimas Paryžiaus 1955 m. taikos sutar
ties? Kokių dar nuolaidų pati viena Vaka-

(Nukelta į 4 psl.)

Nemandagus atsakymas
Į Britanijos prašymą padėti išaiškinti, iš 

kur teroristinė IRA organizacija Ulsteryje 
(Šiaurės Airijoje) gauna sovietinės gamy
bos priemones raketoms leisti, Sov. Sąjun
ga atsakiusi nemandagia nota, kurioje, be 
kit'a ko, prikišama, kad Britanija tuo klau
simu varanti šmeižtų kampaniją.

Kekkonenas nebenori prezidentauti
Suomijos prez. Kekkonenui laikas baigti 

prezidentauti baigiasi 1974 m., bet jis jau 
dabar paskubėjo pasisakyti, kad tada ne
besutiksiąs būti renkamas, nes neturįs Sov. 
Sąjungos pakankamo pasitikėjimo: didysis 
Kaimynas vis reikalauja be jo pritarimo 
nevykdyti svarbių dalykų.

Partijos sujudo prašyti jį, kad pasiliktų, 
nes jo buvimas užtikrinąs gerus santykius 
su rusais.

Japonijos gynyba
Japonijos krašto apsaugos tarybos virši

ninkas Kaihara galvoja, kad jo kraštas, 
jei sovietinės pajėgos pultų, su savo 260.000 
armija neatsilaikytų. Dar ir ta armija nuo 
1945 m. niekada neturėjusi manevrų.

Jis galvoja, kad reikia sudaryti milijono 
pusiau karinę miliciją.

Sutartis pasirašyta
Vakarų ir Rytų Vokietijų atstovai pasi

rašė sutartį, kuri, be kita ko, leis abiems 
tiems kraštams stoti į Jungt. Tautas.

Visi skuba pripažinti
Rytų Vokietiją pripažino ir užmezgė su 

ja diplomatinius santykius neutralios vals
tybės Švedija ir Austrija ir NATO sąjun
gai priklausančios Norvegija ir Danija.

Laukia eilės Britanija, Prancūzija ir 
JAV. bet jos palauksiančios, kol abi Vo
kietijos pasikeisiančios diplomatinėmis at
stovybėmis.

Sugriauta Managua
Žemės drebėjimas sugriovė Nicaraguos 

sostinę Managua, ir spėjama, kad bus žuvę 
tūkstančiai žmonių.

ASTRONAUTAI LAIMINGAI GRĮŽO
Apollo 17 į mėnulį nuskridusieji astro

nautei sėkmingai grįžo žemėn.
Mėnulyje jie užtiko mokslininkams įdo

mios medžiagos, leidžiančios spėti, kad ten 
buvo ar yra vandens.
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DIDYSIS JO NUOTYKIS
Jau pernai metais Šveicarijoje gyvenąs 

prof. Juozas Eretas atšventė 75 m. savo am
žiaus sukaktį, o šįmet, št'ai, būrys jo ger
bėjų, bendradarbių ir mokinių paruošė ir 
išleisdino jam paminėti, su juo ir jo dar
bais supažindinti knygą, pavadintą Didysis 
jo nuotykis, paruoštą J. Brazaičio, bet pa
rašytą St. Šalkauskio, A. Skrupskelienės, 
A. šešplauikio, J. Brazaičio, O. Labanaus
kaitės, A. Liuimos ir St. Ylos, talkininkau
jant dar didesniam būriui kitų asmenų 
(spaudė Pranciškonų spaustuvė Brooklyne, 
techniškai tvarkė P. Jurkus, knyga 288 psl., 
ir jos kaina 5 dol.).

Prof. Juozas Eretas yra didelio masto 
žmogus, ir Lietuvos gyvenime jis yra suvai
dinęs stambų vaidmenį. Atvažiavęs į Lie
tuvą jau savo gimtojoje Šveicarijoje gerai 
apsipažinęs su jos reikalais, nes buvo įsi
traukęs į lietuvišką informacinį-propagan- 
dinį darbą (dr. J. Purickis įtraukė jį į lietu
vių Spaudos Biuro darbą Lozanoje). J. Ere
tas tuojau pat pradėjo eiti įvairias atsakin
gas pareigas. Jis suorganizavo Lietuvos te
legramų agentūrą „Eltą“ ir direktoriavo jai. 
Jis stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 
Jis buvo kuriam laikui išrinktas į seimą 
(antrąjį). Jis dirbo Blaivybės draugijoje, 
Lietuvos Sporto lygoje, 1922-1928 m. vado
vavo „Pavasario“ sąjungai, profesoriavo 
universitete, rašė mokslo veikalus, dalyva
vo organizuojant Lietuvių katalikų mokslo 
akademiją ir 'buvo jos vadovybėje. Vien tik 
tų 'darbo sričių suminėjimas rodo jo veiklos 
šakotumą. O beskaitydami šią knygą, žy
miai aiškiau pamatome, kokio jo būta pa
slankaus, sugebančio organizuoti, prieiti 
prie žmonių, susirasti draugų, patraukti 
žmones į save, kokio būta darbštaus ir pri- 
sirišusio prie Lietuvos. Tas prisirišimas te
bėra ir dabar toks pat gyvas, nors profeso
rius jau daug metų gyvena nebe Lietuvo
je: jis kiekviena progą panaudoja Lietuvos 
reikalams iškelti, jis, jei tik susidaro gali
mybė, bendrauja su lietuviais, jis ir na
muose su savo šeima kalba lietuviškai.

Prof. J. Eretui Lietuva yra antroji tėvy
nė, ir jis tai prisipažįsta ir darbais ištiki
mai įrodo. Tas jo pasirinkimas Letuvos 
antrąja tėvyne ir yra tas jo didysis nuoty
kis, labai retas, bet' galimas ir įrodytas 
prof. J. Ereto gyvenimu.

Žinoma, prof. J. Eretas yra katalikų žmo
gus, tokiu visada sakęsis, tokiu reiškęsis, 
tai ir knygą apie jį paruošė katalikų veikė
jai. Knygos įvade iškeliama, kad vadovau
jančioji Lietuvos katalikų inteligentija bu
vusi vakarietiška, ir ji būrėsi apie Teologi
jos-filosofijos fakultetą mūsiškiame univer
sitete, o tai buvusi atsvara Humanitarinių 
mokslų fakultetui, kuris apjungęs rytietiš

ką dvasią skleidusius akademikus. Abejo- 
tume, kad tai būtų šimtaprocentinė tiesa, 
ypač dėl to humanitarų nuolatinio žiūrėji
mo į rytus, bet t'ai būtų kita tema. Prof. J. 
Eretas, aišku, buvo ir yra vakarietis kata
likas, jungęs savo veiklą Lietuvoje su ka
talikybe ne tik religine ir filosofine, bet ir 
partine prasme. Dėl to ir knygoje prisipa
žįstamą, kad jo šis ar tas gal buvo per klai
dą padaryta, sakysim, sutikimas būti ren
kamam į Lietuvos seimą, kas tam tikruose 
sluoksniuose kėlę nepasitenkinimo.

Su prof. J. Ereto darbais supažindinti 
pirmuoju knygoje spausdinamas prof. St. 
Šalkauskio straipsnis. Prof. S. Šalkauskis 
jau seniai miręs, o jo tas straipsnis pirmą 
kartą buvo išspausdintas 1934 m. „Židinio“ 
žurnale, minint prof. J. Ereto veiklos Lie
tuvoje 15 metų sukaktį. Straipsnis išsamus, 
ir jame dailiai apžvelgiamos suka'ktininko 
darbų sritys antrojoje tėvynėje, indėlis, ku
rį jis Lietuvai davė, ir jo gyvenimas tuo 
laikotarpiu.

Apie J. Eretą kaip profesorių rašo A. 
Skrupskelienė, pati pateikdama, ką atsime
na, ir cituodama iš kitų profesoriaus mo
kinių surinktus atsiminimus ir įspūdžius.

A. šešplaukis supažindina su prof. J. 
Ereto domėjimusi L. Rėza. Tuo domėjimu- 
si, pasirodo, jis bus užkrėtęs ir kitus.

Rašto žmogus, organizatorius „Eltos“, 
„Angelo sargo“, „Pavasarininkų vado“, 
„Jėgos ir grožio“, įvairių leidinių dažnas 
bendradarbis, kaip publicistas knygoje J. 
Eretas pristatomas J. Brazaičio, naudojan
tis Lietuvoje ir svetur pasirodžiusiais jo 
plunksnos darbais. J. Brazaitis prof. J. 
Eretą [rikiuoja į keleto pačių žymiausiųjų 
Lietuvos publicistų būrelį.

O. Labanauskaitei yra tekę su prof. J. 
Eretu artimai bendrauti „Pavasario“ są
jungos vadovybėje, ir ji platokai aprašo 
anuos laikus. Prof. J. Eretui su J. Leimonu 
ir prof. P. Dovydaičiu už veiklą pavasari
ninkuose teko ir Marijampolės kalėjime 
pasėdėti.

A. Liuima, S. J., rašo apie prof. J. Eretą 
kaip mokslo žmogų, vieną iš Lietuvių kata
likų mokslo akademijos vadovų. Kun. S. 
Yla paberia pluoštą atsiminimų, kada ir 
kuriomis sąlygomis jam yra tekę susitikti 
su profesorium. Kaip tik jis arčiausiai su
pažindina Skaitytojus su lietuviška prof. J. 
Ereto šeima.

Spėtume, kad pats knygos redaktorius 
bus parašęs pluoštą paskutiniųjų knygos 
puslapių, lyg apžvalginių, santraukinių, 
savo ir kitų asmenų minčių, detalių pilnes- 
niam darbštaus, veiklaus, idėjiško profeso
riaus portretui. Visa knyga sudaro spalvin
gą tą portretą, ir bet kam verta prasekti

DIDIEJI ŽURNALO PUSLAPIUOSE
Pasirodė krikščionių demokratų leidžia

mojo politikos ir socialinių mokslų žurnalo 
„Tėvynės Sargo“ 1972 m. Nr. 1 (32), reda
guotas Domo Jasaičio, turįs 224 puslapius 
(ir kainuojąs 3 dolerius).

Didelis pluoštas medžiagos šįkart skirta 
nušviesti ir įvertinti prel. M. Krupavičiui. 
Apie velionies Krupavičiaus idealus rašo 
Antanas Ramūnas. Kaip kunigą jį apta
ria Vyt. Eagdanavičius, MIC. Spausdina
ma M. Krupavičiaus kalba Steigiamajame 
seime. Tęsiamas Pr. Pauliukonio straips
nis apie M. Krupavičių, kaip žemės refor
mos vykdytoją. P. Maldeikis rašo apie M. 
Krupavičiaus gyvenimo paskutinius me
tus, Antanai Repšys apie jo paskutines 
dienas. Supažindinama su M. Krupavičiaus 
testamentu ir jo palikimu.

Jau anksčiau „Tėvynės Sarge“ buvo 
spausdinta M. Krupavičiui rašytų dabar 
jau mirusio prof. Vlado Jurgučio laiškų. 
Šiame numeryje laiškai tęsiami. Laiškuo
se, žinoma, yra apsčiai įdomių minčių, at
siminimų ir įspūdžių nuotrupų. J. Slavė
nas pateikia apie V. Jurgufį atsiminimų.

V. Alseika rašo apie Ernesto Galvanaus
ko paskutiniuosius metus.

Alf. šešplaukis rašo apie Hilaire Belloc. 
Pr. Naujokaitis straipsnyje „Tragiškos 
epochos veidas Bernardo Brazdžionio poe
zijoje“ plačiau aptaria šio poeto kūrybos 
bruožus. Ir progos esama gražios — pasiro
dė juk B. Brazdžionio „Poezijos pilnatis“, 
apimanti beveik visą jo kūrybą.

J. Venckus, S. J., rašo apie botaniką Jur
gį Pabrėžą jo gimimo 200 metų proga. Alg. 
Budreckis prisimena 1941 m. sukilimą. K. 
Škirpa rašo apie 1941 m. laikinąją vyriau
sybę. Atskiru straipsniu suvedamos sąskai
tėlės su V. Vaitiekūnu.

Spausdinamas prel. J. Balkūno pamoks
las, pasakytas Vliko suvažiavimo proga 
1971. XII. 5. S. Garliauskas rašo apie tą Vli
ko seimą. Prisimenami sukaktininkai P. 
Gaučys, dr. Zalubas, dr. V. Žemaitis, P. 
Alšėnas, M. Galdikienė, dr. P. Jucaitis, dr. 
O. Labanauskaitė, mirusieji dr. L. Bistras, 
dr. Z. Ivinskis, P. V. Raulinaitis, P. Pau- 
liukonis, P. Jočys, K. Mockus.

knygos puslapius ir susipažinti su šiuo 
veikliuoju žmogum, lietuvišku šveicaru, 
mylėjusiu ir tebemylinčiu Lietuvą, jo di
džiuoju lietuvišku nuotykiu.

Knygoje yra apstOkai fotografijų. Jos, 
žinoma, dar labiau pagyvina visą prof. J. 
Ereto portretą.

K. Abr.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ENCIKLOPEDIJA BIBLIOTEKAI

Newcastlio (Australija) lietuvių apylin
kės valdyba užsakė savo miesto bibliotekai 
visus 6 tbmus „Encyclopedia Lituanica“.

Prenumeratai apmokėti bus ir aukos ren
kamos.

LEIDINYS APIE AUSTRALIJOS 
LIETUVIUS

A. Zubras redaguoja stambų leidinį apie 
Australijos lietuvius.

Leidinys bus apie 5(10 puslapių ir gau
siai iliustruotas.

Galvojama, kad išleidimą gal parems 
Australijos atitinkamos įstagos.

PASKAITA APIE LIETUVOS PROZĄ
Dr. Kęstutis Keblys Clevelande skaitė 

paskaitą apie Lietuvos prozą.
Be kita ko, dr. K. Keblys neseniai yra 

lankęsis Lietuvoje.

J. TININIO „LAIŠKAI ANDROMACHAI“
Kalifornijoje leidžiama Juozo Tininio 

knyga „Laiškai Andromachai“, iliustruota 
dail. A. Dociaus.

LIETUVIŲ DAINOS AMERIKOJE
J. Kapočiaus leidykla yra išleidusi dr. 

Jono Balio paruoštą rinkinį „Lietuvių dai
nos Amerikoje" — baladžių ir pasakojamų
jų dainų rinkinį.

Bet dr. J. Balys turįs tų dainų surinkęs 
dar gana apsčiai, dėl to, kaip „Drauge“ ra
šoma, ruošiąsis išleisti antrąjį „Lietuvių 
dainų Amerikoje“ tomą, skirtą lyrinėms, 
papročių ir kalendorinių švenčių dainoms.

JAUNIEJI ŽURNALISTAI IR TOLIAU 
ŠVIEČIAMI

Jaunimo centre Chicagoje rudenį vėl pra
dėti kursai jauniesiems lietuviams žurna
listams.

Paskaitas skaito redaktoriai, meno, mu
zikos kritikai ir žurnalistai.

Numatoma jauniesiems spaudos bendra
darbiams skelbti konkursus.

NEO-LITIIUANIA KORPORACIJOS 
SUKAKTIS

Sukako 50 metų, kai buvo Lietuvos uni
versitete įsteigta studentų tautininkų Neo- 
Lithuania korporacija, kuri ir dabar vei
kia Bostone, Chicagoje, Clevelande, Detroi
te, New Yorke.

Įsteigus Neo-Lithuania, vėliau dar susi
organizavo ir kitos tautinirjkiškos korpora
cijos: Filiae Lithuania, Jaunoji Lietuva, 
Herkus Monte, Geležinis Vilkas, o Vokieti
joje Viltis.

ANTANO VAIČIULAIČIO VAKARAS
Ateitininkų meno draugija Šatrija Chi- 

cagoje suruošė rašytojo Antano Vaičiulai
čio kūrybos vakarą ir susitikimą su pačiu 
rašytoju.

Apie A. Vaičiulaičio kūrybą kalbėjo prof, 
dr. R. Šilbajoris, meninę programą atliko 
sol. P. Bičkienė ir aktoriai L. Lapinskienė,
S. Kelečienė, L. Barauskas ir J. Kelečius.

ANGLIJOS LIETUVIŲ DAILININKŲ 
PARODA

Gruodžio 2-10 d. d. Čiurlionio galerijoje 
Chicagoje buvo suruošta Anglijoje gyve
nančių ar gyvenusių dailininkų darbų pa
roda, kurioje dalyvavo P. Bugailiškis, G. 
Grigaravičiūtė-Johnstonienė, V. Jokūbaitis, 
A. Petrikonis ir M. Stankūnienė, ir apie ją 
„Tėviškės Žiburiuose“ Vladas Ramojus ra
šo:

„Parodos atidaryme gruodžio 2 d. daly
vavo daug žmonių, ir buvo parduota ne
mažai paveikslų: Parodos lygį laikraštinėje 
kronikoje sunku vertinti, bet ji neblogą 
vardą turinčiai Čiurlionio Galerijai orumo 
nesuteikė. Nuolatiniai Čiurlionio Galerijos 
parodų lankytojai džiaugėsi M. Stankūnie
nės, iš dalies A. Petrikonio darbais. Tuo 
tarpu nevienas reiškė nuomonę, kad atei
tyje rengiant grupines parodas iš specia
listų būtų sudarytos vertintojų komisijos, 
kurios atrinktų pačius geriausius ir ver
tingiausius 'kūrinius. Šį kartą Anglijos lie
tuvių klubo valdyba, atrodo, į parodą pri
ėmė viską, ką gavo“.

ANTKAPIS PREL. M. KRUPAVIČIUI
Prof. dr. J. Meškausko vadovaujamas 

prel. M. Krupavičiui antkapiui statyti ko
mitetas nutarė paskelbti konkursą projek
tui paruošti.

Komitetas pasirūpins išleisti ir prel. M. 
Krupavičiaus monografiją.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ DRAUGIJOS 
UŽSIMOJIMAS

Tėvynės Mylėtojų Draugija turėjo Chi
cagoje savo seimą ir nutarė vienu tomu iš
leisti Vinco Kudirkos visų raštų santrau
ką su anglišku priedu.

Tėvynės Mylėtojų Draugija kadaise bu
vo išleidusi V. Kudirkos raštus šešiais to
mais.

KUR PADĖJOME TĄ LAPĄ?

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Jau 27 pokario metus Lietuva labai intensyviai 
visokiais būdais komunistinama. Pagal sovietinius 
duomenis 48), Lietuvoje šiuo metu esą 10.000 pro
fesionalų komunizmo propagandistų, 21.000 poli
tinių informatorių. Antireliginės veiklos draugija 
„Žinija“ turinti 32.500 narių. Marksizmo-leninizmo 
universitetus 1970-71 metais lankė 160.000 asmenų. 
Spaudos tenka po 6-7 egzempliorius kiekvienai šei
mai. Esą 900.000 radijo priimtuvų ir apie 500.000 
televizorių. Visa tai įkinkyta skleisti komunistinei 
propagandai. Komunistų partijos narių skaičius 
dvigubėjąs kas dešimtmetis (1971 metais 122.469, 
jų tarpe lietuvių 66,2%; 5,5% suaugusiųjų partie
čiai, Latvijoje 7,2%, Estijoje 8,4%. Komjaunuolių 
Lietuvoje 1972 metais apie 295.000.

Ir vis dėlto, nepaisant tokios masyvios, 27 me
tus trunkančids indoktrinacijos už proletarinį in
ternacionalizmą, už sovietinį, tad už rusišką, bet tik 
jau ne lietuvišką patriotizmą, buvęs nepriklauso
mos Lietuvos kultūrininkas Juozas Keliuotis šiais 
metais savo interview Maskvos laikraštyje „Litera- 
turnaja Gazeta“ pareiškė nepaprastai paradoksišką, 
labai nelauktai prieštaraujančią tam, ko tektų lauk
ti, tvirtinimą, kad „niekada Lietuva nebuvo tokia 
lietuviška, kaip dabar“ 48a). šitą tvirtinimą Keliuo
tis, tiesa, kiek apribojo, baigdamas sakinį šiais žo
džiais: „o su rusais, kaip ir su visomis kitomis šalies 
tautomis, lietuvių tautą sieja tvirtos ir nesugriauna
mos draugystės ryšiai“, šitie Keliuočio žodžiai 
mums primena, kad ant Lietuvos lietuviškumo ka
ba ant ašuto silpnai pritvirtintas Damoklo kardas, 
kuris kiekvieną momentą gali nukristi ir sužnekinti 
tą lietuviškumą. Lietuviškas priežodis sako: „Ap
saugok mus, Viešpatie, nuo draugų, o nuo priešų ir 
patys apsiginsim“. Tvirta ir nesugriaunama drau
gystė su broliška lenkų tauta yra pridariusi Lietuvai 
daug žalos. Lietuvos bajorija dėl tos didelės drau
gystės su lenkais ne tik mielai priiminėjo iš lenkų 
bajorų herbus, taip įsirašydami į lenkų bajorų šei
mas, bet ir perėmė jų kalbą, kultūrą, pagaliau ir 
tautybę, pasilikdami tik kilme lietuviais, gente Li- 
tuani, natione Poloni, galiausiai užmiršo net ir sa
vo buvusią lietuvišką kilmę. Taigi Keliuočio pa
reiškime slypi ši grėsmė ir šio meto lietuviškumui. 
Tačiau šiuo atveju pabandykime pagvildenti Ke-1 
liuočio tvirtinimą apie šio meto Lietuvos lietuviš-1 

kurną, palikdami nuošaliai jam gresiantį Damoklo 
kardą.

Norėdami patikrinti Keliuočio pareikštosios 
tezės teisingumą, turime pasverti argumentus, kal
bančius už ir prieš tezę. Kadangi praeityje lietuviš
kumas stipriausiai buvo pasireiškęs atkurtosios ne
priklausomos Lietuvos laikais, tai šių dienų lietu
viškumą ir lyginsime su nepriklausomosios Lietu
vos meto lietuviškumu.

ANTANAS RUKŠA

Šio meto Lietuvos lietuviškumo nenaudai kal
ba šie argumentai:

1. Lietuva kitos valstybės okupuota, suverenitetas 
priklauso ne Vilniui, bet Maskvai.

2. Lietuvoje pilna rusų valdininkų, rusiškų „kad
rų“.

3. Lietuvos valstybės herbas pakeistas sovietiniu. 
Jame įrašas „proletarai visų šalių, vienykitės“ 
rodo ne lietuviškumą, bet proletarinį interna
cionalizmą. šalia lietuviško, ir rusiškas įrašas 
„proletarii vsech stran, sojediniaites“ rodo, kad 
Lietuva ne lietuviška, bet veikiau pusiau lie
tuviška, pusiau rusiška.

4. Daug lietuvybės paminklų sugriauta, jų vietoje 
pristatyta sovietinių.

5. Sovietinė Lietuva nebeatstovaujama užsieniuo
se, ir žemėlapiuose ji paprastai nebefigūruoja 
kaip valstybė.

6. Paštas, geležinkeliai, laivynas, aviacija, kariuo
menė rusiški. Daugumas ir ministerijų, net 
įmonių, priklauso tiesiog Maskvai.

7. Lietuvos administracinis padalinimas susovie- 
tintas.

8. Sovietinės Lietuvos administracija turi sunku
mų, kai bando naudotis ir sovietinės konstitu
cijos pripažintąja teise administracijos įstai
gose vartoti lietuvių kalbą.

9. Surusintas išviršinis Lietuvos vaizdas, kai, ša
lia lietuviškų, daug kur matyti rusiškų gatvių, 
įstaigų, įmonių pavadinimų.

10. Lietuvos mokslo, meno, sporto laimėjimai už
sieniui paprastai pristatomi kaip Sovietų Są
jungos, kartais net tiesiog kaip rusų, bet ne 
Lietuvos laimėjimai.

11. Dabar Lietuvoje labai skaudžiai persekiojama 
religija. XIX amžiuje katalikybė buvo atspara 
ne tik prieš varu bruktą stačiatikybę, bet ir 

prieš rusifikaciją. Šiandien buvusią stačiatiky
bę atstoja sistemingai propaguojamas ateiz
mas. Suateistinta Lietuva nebesiskirs tikybos 
atžvilgiu nuo rusų stačiatikių, ir tuo turėsiąs bū
ti pašalintas dar vienas reikšmingas Lietuvos 
savitumas.

12. Nepriklausomosios Lietuvos mokyklų auklė
jimo kryptis buvo tautinė. Ši kryptis 1936 me
tais buvo net ir vidurinių mokyklų įstatymo 
šiaip nusakyta: „Ugdyti jaunimo dvasios ir kū
no pajėgas, mokyti jį Lietuvą mylėti, brangin
ti, jai aukotis ir paruošti aukštajam mokslui ei
ti“, kai sovietinėje Lietuvoje mokykla reika
lauja mylėti nebe Lietuvą, bet „šalį“, „plačiąją 
tėvynę“, kuri kartais tapatinama tiesiog su Ru
sija.

13. Išskyrus lituanistinius, mokyklų vadovėliai — 
rusiškųjų vadovėlių vertimai. Lietuvos praeitis 
juose iškreipta.

14. Mokslas pajungtas ne Lietuvos, bet Maskvos 
interesams. Maskva nustato uždavinius, ku
riuos turi vykdyti nuo Maskvos priklausanti 
Lietuvos Mokslų akademija ir aukštosios mo
kyklos. Profesoriaus laipsniui gauti, pavyzdžiui, 
kandidatą pristato Vilniaus Universitetas, bet 
patį laipsnį skiria Maskva. Maskva nustato ir 
kurios specialybės kiek studentų priimti eiti 
aukštojo mokslo. Dėl to nukenčia, pavyzdžiui, 
lituanistika, nes dvasios mokslai ir lituanistika 
planuose paskutinėje vietoje.

15. Mokslo darbai, ypač jeigu jie ne lituanistiniai, 
dažniau rusiški. Mačiau 5 didelius tomus Lie
tuvos matematikų darbų. Tekstas beveikė išti
sai rusiškas. Lietuviškos leidyklos atsisako 
Lietuvoje spausdinti mokslo darbus (pavyz
džiui, disertacijas), jeigu jie parašyti ne popu
liariai, bet moksliškai ir jeigu, jiems nėra per
spektyvų būti išpirktiems didesniu egzemplio
rių skaičium. Tokie darbai tespausdinami ru
siškai.

48) Dirva, 1972.V.26, Trečioji Baltų Studijų 
konferencija Toronte, Benedikto Mačiuikos pateik
ti duomenys.

48a) Interview tekstą (lietuviškai) žr. Gimtasis 
kraštas. 1972.IV.20, 17 (273): „Kelias, kurį pasirin
ko mano Lietuva...“

(Bus daugiau)

Jei rašytojas kiekvieną prirašytą lapą nu
mestų, tai jis niekuomet nepabaigtų savo 
kr.ygų rašyti. Gyvenimas taip pat yra kny
ga. Ją skaito, mums nejaučiant, kiti, mes 
galime ir patys ją skaityti. Tad negalime 
numesti nė vienerių metų ir jų pamiršti, 
nes mūsų gyvenimo 'knyga būtų nepilna.

Naujaisiais Metais pradėjome rašyti nau
ją lapą, o ką padarėme su Praeitų Metų 
lapu? Nejaugi jį jau numėtėme ir pamiršo
me? Saugokime jį! Jis mums neužvaduo
jamas mokytojas, mūsų pačių žodžių ir 
darbų veidrodis.

Nesvarbu, jei t'ame lape buvo sužymėta 
tik mūsų nelaimės ir vargai, ligos ir skaus
mai, klaidos ir silpnybės. Gal daug žodžių 
tame lape negalime nė perskaityti, nes ra
šant ant lapo byrėjo mūsų ašaros. Nesvar
bu. Išmintingasis iš visko mokosi, juo la
biau iš savo paties knygos. Mūsų pačių gy
venimas anksčiau ar vėliau gali atsakyti į 
tuos klausimus, į kuriuos praeitais met'ais 
negalėjome nei mes patys, nei kiti atsaky
ti.

Dabartinis gyvenamasis laikotarpis, 
mums atrodo, yra tikras šiupinys gerų ir 
blogų dalykų. Skiriamos Nobelio premijos 
už taiką, bet taikos pasaulyje nėra; už lite
ratūrą, bet' kas ją Skaito; už išradimus, bet 
žmonių vargas ir nelaimės nemažėja; už 
mediciną, bet ligos neišnyksta. Ir taip be 
galo. Žmogus daužosi, blaškosi, kitus žudo 
ir pats žudosi. Kur galas? Nežinome! Ko
kie šitie metai bus? Nežinome! Gyvenimas 
gi tęsiasi, ir mums jame reikia gyventi.

Bet gyvenimas visuomet toks. Kada jis 
nebuvo audringas ir sumišęs? Tik mums 
reikia išvengti to blaškymosi, to nepasto
vumo, to neištvermingumo, kurio taip stin
ga. Mums reikia atramos, kad pavargę pa-, 
silsėtume. Mums reikia saugumo virvės, 
kad audrose nepaSkęstume.

Mūsų šviesa tamsybėse, mūsų ramybė 
audrose, mūsų džiaugsmas kančiose yra ir 
turi būti mūsų tikėjimas į Dievą, tvirtas 
lietuviškas tikėjimas, kurio nė pragaro ga
lybės per Maskvos vyriausybę nepajėgia iš
rauti iš mūsų (brolių ir sesių Lietuvoje. Pa
silikime tikintys lietuviai ir laisvajame pa
saulyje.

Kas savaitę vėl skaitykime šias Sekma
dienio Rimčiai eilutes. Dievo žodžiai ir šv. 
Rašto mintys bus raminantys, guodžiantys 
ir stiprinantys vaistai, kad Naujųjų Metų 
lapą pajėgtume išmarginti kilniomis minti
mis, gražiais darbais mūsų pačių ir visų 
mūsų artimųjų gerui.

Kristaus žodis tegyvena jumyse pilnai. 
Visa išmintimi mokykite ir drąsinkite vie
ni kitus.

(Iš žodžio Liturgijos)
A. J. S.
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Jau nuo seno kursuoja Vokietijos LB na
rių tarpe ir kompromisinė nuomonė — 
rinkti Tarybą tuo būdu, kaip iki šiol, o 
siekti vietovių atstovavimo platumo, įtrau
kiant į centrinį VLB tvarkymą apylinkių 
vadovybes. Kai kas tiesiog sako — jų pir
mininkus. Pirmą kartą priešrinkiminėje 
propagandoje toji mintis buvo iškelta 1962 
m., o vėliau ji buvo jau kitų asmenų 
perimta ir kartojama 1968 ir 1971 metų Ta
rybos rinkimuose. Ir patys pirmininkai bei 
kiti VLB apylinkių darbuotojai yra disku
tavę šią galimybę panašiuose suvažiavi
muose kaip šiandieninis, yra rodę palinki
mo reikalauti savo suvažiavimams statuti
nio apiforminimo, tačiau niekas iki šiol nė
ra iki detalių išsvarstęs, kaip toji apylinkių 
vadovų centrinė atsakomybė turėtų būti 
konkrečiai įgyvendinta. Be abejo, pirmu 
požvilgiu skamba viliojančiai mintis pra
plėsti narių atstovavimą centriniuose 
sprendimuose. Tačiau, giliau pasvarsčius, 
iškiltų nemaža sunkokai nugalimų keblu
mų. Pvz., kad ir tokia smulkmena, o gal ir 
ne visai mažutė — yra apylinkių su 80 na
rių, yra ir su 8-niais ar su dar mažiau. Ar 
būtų tikrai teisinga, jei jos abi centriniame 
organe turėtų po vieną atstovą? Vargu taip 
pat' pasisektų sušaukti į metinius suvažia
vimus bent didesnės dalies apylinkių vado
vus, o apie tai, kad kada nors galėtų suva
žiuoti visi, tai nėra nė kalbos. Patyrimo tu
rime pakankamai. Ikšiolinė praktika rodo, 
kad jei susirenka atstovai iš 15 apylinkių, 
tai suvažiavimas laikomas pasisekusiu — 
tiekai apylinkių buvo atstovaujama per
nykščiame suvažiavime. Iškiltų, žinoma, ir 
lėšų klausimas. Pozityvioji tokio sprendi
mo dalis aiški — centrinių organų svarsty
muose ir sprendimuose ryškiau atsispindė
tų tikrasis Bendruomenės pulsavimas, vis
kas vyktų gyvenimiškiau ir tikroviškiau, 
mažiau būtų vietos su Bendruomenės rei
kalais nieko bendra neturintiems parti
niams ir Iklikiniams išrokavimams, o gal 
net ir rietenoms. Galimas daiktas, kad t'ai 
taip pat padidintų apylinkių veikėjų inte
resą Bendruomene ir pagyvintų pačią tie
sioginę apylinkių veiklą. Gal būtų net įma
noma išsirinkti apylinkių vadovybes ir to
se vietovėse, kur jau kuris laikas nešaukia
mi r.ė metiniai susirinkimai, nes bijomasi, 
kad nebus iš ko išrinkti apylinkės valdy
bą...

Verta šia proga taip pat iš naujo susi
mąstyti prie pernykščiame apylinkių dar
buotojų suvažiavime V. Bartusevičiaus iš
keltos minties apie susigrupavimus Ben
druomenėje. Atrodytų gan aišku kiekvie
nam, kad Vokietijos Lietuvių Bendruome
nė tai ne 1918-1940 metų Lietuvos valsty
bė ir kad į ją perkelti ano meto politines 
partijas nebūtų tikslinga, nei, pagei
dautina. Taip pat vargu ar pritiktų mūso- 
jon Bendruomenėn įvesti gyvenamojo kraš
to politiškai partinius susigrupavimus, ki
tais žodžiais sakant, reiktų saugotis pradėti 
spręsti lietuviškuosius reikalus pagal ku
rios nors vokiškos partijos schemas, struk
tūras ar asmenis. Tačiau verta pagalvoti, 
ar nebūtų pro šalį, jei Bendruomenės na
rių tarpe gimtų susigrupavimai, išimtinai 
išplaukiu iš vienodų pažiūrų į bendruome
nines problemas. Pvz., kažin, ar būtų gali
ma ką nors prikišti, jei Bendruomenės na
rių tarpe kiltų sąjūdis, siekiąs legaliu bū
du pakeisti kai kurias statuto vietas, tiek 
liečiančias Bendruomenės tikslus ir narius, 
tiek nustatančias jos organizacinę formą ir 
struktūras. Galima būtų įsivaizduoti ir ben
druomeninę grupę, siekiančią kokių nors 
reformų lietuviškajame Vokietijos LB švie
time. Iš kitos pusės, kuriant tokias grupes, 
tektų labai atidžiai saugotis nepatekti kli- 
kinėn nuotaikom

Žvelgiant toliau į mūsų galiojantį statu
tą, kai kas pasigenda, kad jame nėra nė 
žodžiu užsiminta apie jaunimo veiklą, bent 
kiek ji reiškiasi Jaunimo Sekcijoje. Kadan
gi be jaunimo Bendruomenė neturi ateities, 
tai gal ir vertėtų pagalvoti, kaip pritiktų 
jaunimo veiklą pagyvinti, ją sunormuojant 
nuostatų varžtais. Tačiau reiktų gerai ap
sižiūrėti, kad, kuriant įstatymus, nebūtų 
atsiekta priešingų rezultatų, negu norima. 
Būtų tuščias dalykas įtraukti į statutą to
kias nuostatines normas, kurių niekas ne
silaikys ir kurios nepagelbės sudominti 
Bendruomenės gyvenimu ir veikla. Taip 
pat buvo iškelta mintis leisti būti pilnatei
siais Bendruomenės nariais ne nuo 18, bet 
jau nuo 16 metų.Tas pasiūlymas buvo 
svarstytas 1971 metų Tarybos sesijoje, ten 
susilaukė dviejų trečdalių balsi) daugumos, 
bet, kadangi apskritai nebuvo sutarta sta
tute daryti kokių nors pakeitimų, t'ai ir šis 
dviejų trečdalių Tarybos narių nutarimas 
liko neįvykdytas. Yra tekę girdėti ir prie
kaištavimų, kad pati svarbiausioji Vokieti
joj veikianti lietuviškojo švietimo įstaiga, 
Vasario 16 gimnazija, Bendruomenės sukur
ta ir dešimtmečiais jos išlaikyta, nė žodžiu 
nėra minima Bendruomenės statute. Tiesa, 
prieš keletą metų ji organizacine prasme 
išskirta iš Bendruomenės ir padaryta sa
varankiška, tačiau ir toliau likosi su VLB 
labai ankštai surišta, nes Kuratorijos su
dėtyje Vokietijos Lietuvių Bendruomenė 
užima išimtinai svarbią vietą, siųsdama į 
ją 5 savo atstovus — 4 iš Tarybos ir 1 iš 
Valdybos. O ką jau bekalbėti apie gyvy
biškąją egzistenciją! Juk be gyvos ben
druomenės neįmanomas gimnazijos veiki
mas dėl paprasčiausios tiesos — kai nebus 
įsitikinusių lietuvių, nebus nė gimnazijai

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE LIETUVOJE
SUSIMĄSTYMAS PRIE PRAKTIŠKŲJŲ 

VLB PAGRINDŲ

Paskaita Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiavime 1972 m. lapkričio 
18 d. Huettenfeld — Romuvoje

mokinių. Žinoma, čia negalima jau automa
tiškai daryti išvados, kad lietuviškasis įsi
tikinimas jau savaime šeimą verčia savo 
vaikus siųsti mokytis į Vasario 16 gimna
ziją. Aišku, gali pasitaikyti atvejų, o tokių 
ir iš tikro yra, kur pati šeima yra pajėgi 
lietuviškumą ir lietuviškas žinias, kalbą 
įskaitant, įskiepyti savo vaikams, o iš ki
tos pusės, gali taip pat pasitaikyti, kad 
kas nors savo vaikus siunčia į lietuviškąją 
Vasario 16 gimnaziją ne tam, kad jie per
sisunktų lietuviškumu, bet kad ten už ma
žiau lėšų galima atsiekti daugiau naudos. 
Tačiau neabejotinai galima teigti, kad Va
sario 16 gimnazijos ateitis yra glaudžiai 
susijusi su Vokietijos Lietuvių Ber.druome- 

Kun. BRONIUS LIUBINAS

nės ateitimi. Tad gal ir nebūtų beprasmiš
ka rimtai pagalvoti, ar nereiktų kokiu nors 
tinkamu būdu šiai pagrindinei lietuvių 
švietimo įstaigai Vokietijoje surasti vietą 
Vokietijos LB statute. Panašiai galima 
svarstyti ir apie Vargo mokyklas, nors čia 
reikalas jau kiek geresnėje padėtyje, nes 
statuto 21-jame paragrafe, kalbant apie 
apylinkes, aiškiai pasakyta, kad Apylinkės 
pirmininkas ir sekretorius „organizuoja 
lietuvių auklėjimo ir švietimo įstaigas ir 
rūpinasi jas išlaikyti“.

Be čia iškeltųjų esminių ir struktūrinių 
mūsojo statuto abejotinų vietų, aišku, yra 
visa eilė ir mažesnių, per klaidą pakliu
vusių savotiškų formulavimų. Mane vis pa
skatina nusijuokti 49-me paragrafe užrašy
tas įpareigojimas Krašto valdybai, kad ji 
„vykdo kitus šio statuto numatytus ir lais
vajame pasaulyje veikiančių lietuviškų or
ganų pavestus uždavinius“. Kokie organai 
čia turima mintyje, tur būt, nežino nė vie
nas žmogus. Galima būtų galvoti, kad bet 
kokia laisvajame pasaulyje veikianti lietu
viška organizacija turi teisę Krašto valdy
bai pavesti vykdyti, atsieit, ją įpareigoti at
likti tų organizacijų uždavinius ir darbus. 
O tokių organų ir organizacijų juk netrūks
ta, tad netrūktų darbelių nė Krašto valdy
bai, o ypač jos reikalų vedėjui.

Tačiau nuostatai organizacijos nelemia. 
Pats gyvenimas išryškina, kas ten teisingai 
užrašyta, kas keistina, kas naujo įtraukti
na. Reikia tik atitinkamiems veiksniams 
apsižiūrėti, kaip ir kada tai atlikti. Nuosta
tus leddžiantieji, mūsų atveju VLB Taryba, 
neturėtų nei per daug prisirišti prie to, 
kas jau kartą priimta, nei per daug sku
bintis viską kaitalioti. Pirmuoju atveju 
grėstų stagnacijos pavojus, antruoju — 
galima būtų pakliūti į žlugdantį nepasto
vumą. O nei vienas, nei kitas nėra geri da
lykai.
III. Gyvenimiškoji VLB tikrovė

Trečiasis elementas, sudarąs praktiškuo
sius LB pagrindus, yra kasdieniškoji gyve
nimo tikrovė. Bendruomenėje svarbesnį 
vaidmenį negu idėja ir nuostatai vaidina 
žmonės, kurie tą idėją pažįsta ir išpažįsta 
ir kurie nuostatais naudojasi-vadovaujasi. 
Tie žmonės tai esame mes patys, mes visi. 
Mes esame skirtingo amžiaus, nevienodo 
išsilavinimo, skirtingų lyčių, įvairių tiky
bų, arba ir visai netikintys, skirtingų pa
saulėžiūrų bei politinių pažiūrų ir partijų. 
Mūsų tarpe yra politinių pabėgėlių iš 1944 
metų, yra repatriantų iš 1941-jų, yra atva
žiavusiųjų vokiečių vardu prieš 10 metų, 
yra atvažiavusių paskutiniais metais ar 
net savaitėmis. Yra čia gimusių iš abipu
siai lietuviškų šeimų, yra gimusių iš šeimų, 
kur tėvas ar motina nelietuviai, yra net 
jau trečiosios generacijos Vokietijos lietu
vių, tokių, kurių tėveliai ar seneliai atvyko 
kadaise Vokietijon ne tiek dėl politinių mo
tyvų, kiek ieškodami geresnio uždarbio, 
nei buvo įmanoma surasti tuometinių są
lygų Lietuvoje. Pasitaiko taip pat' vienas 
kitas atvejis, kad Vokietijoje kuriam lai
kui apsigyvena lietuviai, kurių šaknys yra 
kituose kraštuose, ypač JAV-bėse — ar ka
riai, ar prie kariuomenės dirbantieji civi
liai specialistai, ar mokiniai bei studentai, 
ar šiaip sau dėl kurių nors asmeniškų mo
tyvų atvykę gyventi kitų laisvųjų kraštų 
lietuviai.
Apylinkė

Iš žmonių taško žiūrint, savaime supran
tama, kad LB gyvenime ir veikloje svar
biausiąjį vaidmenį vaidina LB apylinkė. 
Čia, o ne kokiame centre vyksta pirmaei
liai ir esminiai žmonių susitikimai, čia, o 
ne kokiame centre turi būti sukurta pati 
gyvenimiškiausioji LB ląstelė. Lietuvių 
Bendruomenė tiek tėra iš tikro gyva ir gy
vastinga, kiek ji yra gyva ir gyvastinga 
apylinkėje. Ir vėl prisimenu pernykštę V. 
Bartusevičiaus paskaitą, kur jis, kalbėda
mas apie vaikų ir jaunimo lietuviškumą, 
labai taikliai konstatavo, kad nedaug reikš
mės turės dideli suvažiavimai ir kongresai, 
jei nebus sukurta lietuviška aplinka ten, 
kur vaikai ir jaunimas yra kasdien, kur jie 
auga ir patiria pirmuosius savojo gyveni
mo įspūdžius. Yra tikroviška, kad jaunas 
žmogus yra išstatytas nuolatiniam apsi

sprendimui. Jis turi pasirinkti tarp dau
gelio pasiūlų pačias brangiausias vertybes. 
Ar tų vertybių tarpe bus ir lietuviškumas? 
Kaip jis ten gali iš viso pakliūti, jei kas
dieniniame gyvenime jo nematyti ir nepasi- 
gendama, jei tik kartas nuo karto apie jį 
(lietuviškumą) išgirstama, kai draugėn 
susirenka suaugusieji, tėvo ar motinos 
draugai, kai jie kalbasi kad ir truputį 
suprantama, bet svetima ir retai kada gir
dima kalba apie kažkokį kraštą, kuris to
limas, mažai ar visai nepažįstamas, apie 
kadaise buvusius laikus, seniai praėjusius 
ir praktiškajame kasdieniniame gyvenime 
jokios įtakos neturinčius?! Tad LB apylin
kės pats pirminis ir, sakyčiau, šventas už
davinys rūpintis, kad lietuviškoji bendruo
menė būtų jaučiama ir sutinkama kasdie
niškajame gyvenime.

Toliau — nemažesnės svarbos yra žmo
giškoji apylinkės lietuvių nuotaika. Juo 
daugiau žmogiškojo artumo narių tarpe, 
juo glaudesni ryšiai tarp šeimų, tuo dau
giau galimybių, kad LB bus į save trau
kianti organizacija. Tačiau, iš kitos pusės, 
reikia labai saugotis pavojaus LB apylinkę 
sudaryti kli'kiniu pagrindu. Klikos dvasia 
tuo yra nebendruomeniška, kad užsidaro
ma siaurame bendraminčių ratelyje, kur, 
vienam kitą gerai pažįstant, kartais tampa
ma net vienu ar kitu būdu nuo kit's kito 
priklausomais, o visai užsisklendžiama nuo 
visų kitų, kurie nenori susirišti tokiais 
glaudžiais draugiškumo ryšiais, ar kurie 
eilėj kasdieninių problemų atstovauja ki
tai nuomonei, nei klikinės bendruomenės 
žmonės. Tokiu būdu klikinė nuotaika daž
niausiai bendruomenei neišeina į naudą. 
Juk ir šiandien pasitaiko, kad kokie nors 
artimi bičiuliai, vis tik savo tarpe susiti
kinėdami, susidaro labai klaidingą vaizdą 
apie kitus žmones, nenorinčius klikai pri
klausyti. Ne kartą girdima aiškinant, kad 
tas ar anas nesugyvenamas, kad su tuo ar 
anuo neįmanoma susikalbėti, susitarti. Daž
niausiai kas nors iš klikos narių, gal net 
sąmoningai, norėdamas surasti kaltininką 
savo nelaimėms ar šiaip sau nukreipti dė
mesį nuo savojo nesukalbamumo, pasisten
gia kitiems įkalti į galvą, kad anas kit'as 
esąs baisiai nesukalbamas žmogus. Pasitik
rinti gi iš pirmųjų šaltinių niekam neatei
na galvon, nes visi santykiauja tik su savo 
klikos bendraminčiais.

(Bus daugiau)

ŽAGARĖS JAROSLAVLIO SŪRIS 
JEREVANO KONKURSE

Jerevane suruoštame konkurse-apžiūroje 
Žagarės ceche pagamintam Jaroslavlio sū
riui paskirtas pirmojo laipsnio diplomas.

DIDŽIASALIO GYVENVIETĖN
Dysnos (Ignalinos rajonas) tarybinio 

ūkio Didžiasalio gyvenvietėn persikėlė iš 
vienkiemių 14 šeimų.

MARCINKEVIČIAUS „MINDAUGAS“ 
KUIBYŠEVE

Kuibyševe lapkričio 14 d. pastatyta Just. 
Marcinkevičiaus tragedija „Mindaugas“.

Režisavo A. Golovinas. Dekoracijos ir 
kostiumai vilniečio V. Kalinausko, kuris ta 
proga Kuibyševo teatre surengė ir savo kū
rinių parodą.

TEATRO DRAUGIJA
Sukako 25 metai Lietuvos teatro draugi

jai, turinčiai 962 narius, 14 vietinių skyrių 
ir 7 kūrybines sekcijas, apjungiančiai 11 
profesinių ir 22 liaudies teatrus.

STUDENTŲ CHORŲ KONKURSAS

Į Vilniuje sukviestąjį konkursinį sąskry
dį buvo suvažiavę 12 aukštųjų mokyklų 
mišriųjų chorų iš Vilniaus, Kauno, Talino, 
Leningrado, Kijevo, Minsko, Kuibyševo, 
Pet'rozavodsko ir Tomsko.

K. ŠIMONIO PARODA

Vilniaus Dailės parodų rūmuose buvo su
ruošta dailininko Kazio Šimonio kūrinių 
paroda.

Tokia jo darbų paroda buvo suruošta 
Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, 
kai dailininkui sukako 85 metai.

A. SNIEČKAUS KNYGA

„Minties“ leidykla Vilniuje išleido A. 
Sniečkaus knygą „Broliškoje TSRS tautų 
šeimoje“.

Joje esą rašoma apie lenininę nacionali
nę politiką — kaip Lietuvai buvusios suda
rytos sąlygos nugalėti ekonominį atsiliki
mą, tapti pažangia industrine respublika, 
kaip „broliškosioms respublikoms padedant, 
Tarybų Lietuvoje suklestėjo švietimas, 
mokslas, kultūra“.

ADVOKATO APSIRIKIMAS
Daugelaitis buvo Kauno apygardos teis

mo teisėjas ir pagarsėjo kaip labai sąžinin
gas, teisus žmogus. Advokatai būtų geriau 
norėję, kad jis kartais apsiriktų arba neap
sižiūrėtų, nes tada daugiau progos riebias 
bylas ilgėliau nutęsti, kas pelninga buvo. 
Tik Daugelaitis su tokiu nusistatymu tie
siog kovojo ir pykino advokatus.

Profesorius Bieiiackinas, žymus advoka
tas, turėjo daug bylų ir mėgo savo kalbo
mis erzinti ne tik savo priešininkus, bet ir 
teisėjus, tuo lyg ir pabrėždamas, kad jis, 
Rusijos garsenybė, turėjęs reikalo ir su di
desniais juristais, nei Lietuvos teisėjai. Jis 
tatai darė labai mikliai ir sumaniai, dėl 
to negalima buvo prie jo prikibti. Tik vie
ną kartą jis vis tiek pasirodė kiauliškai. 
Jis atsinešė į posėdį šeršenevičiaus preky
binės teisės vadovėlį ir, padėjęs jį ant sta
lo prieš teisėjus, lyg siūlydamas pasiskai
tyti, citavo, kas parašyta.

— Tai kiaulystė, — sušvokštė apygar
dos teismo narys Raila. — To dar betrūko. 
Su juo reikia daug kantrybės. Mes turime 
pasitarti, kaip jį pamokyti už tokį įžeidi
mą.

Daugelaitis, tą dieną pirmininkavęs, 
spirtelėjo kolegą, atseit, tylėk, aš jau ži
nau, kas daryti, ir, kreipdamasis į profe
sorių, pašaipiu tonu tarė:

— Labai įdomu, la-bai įdomu,-gal profe
sorius paliksite mums knygą pasiskaityti?

Profesorius suprato pašaipą, bet nesusi
vokė tuoj, kaip iš nemalonios situacijos iš
sigelbėti. Ištraukė skepetaitę, perbraukė ja 
per nosį ir plikę. Įsikišęs ją vėl į kišenę:

— Mielai, — tarė ir atsisėdo į savo vietą.
Pasitarimo kambary Raila ir vėl iškėlė 

klausimą, kaip tą akiplėšą nubausti, bet 
visos priemonės buvo per menkos, įstaty
mas neapgina teisėjo prieš tokį chamizmą.

— Mes pasirodytume šiaudiniais teisė
jais, jei iškeltume įžeidimo klausimą, — 
samprotavo Daugelaitis. — Reikia šį reika
lą laikyti paprastu netaktu. Ponas profeso
rius turi suprasti, kad taip elgtis su teisė
jais, gyvenimo prityrusiais žmonėmis, ne
galima, jie ne studentai. Mes orumo dėlei 
su juo nenorime susidėti, bet jo chamišku
mas mums jau seniai įkyrėjo.

— O kaip tu manai jam tatai pasakyti? 
— klausė Raila.

— Aš jam knygos negrąžinsiu, paprasčių 
paprasčiausiai ją pasisavinsiu, kaip pa
prastas vagišius. Jūs paklausti sakykite 
nieko nežiną apie knygą ir stebėkitės, kad 
jis būtų galėjęs jums knygą duoti. Knyga 
pas mane, bet jūs darykite, lyg nieko ne
atsimintumėte. Jis tada kreipsis į mane...

— Ak, šit kaip! Tu jam tada pasakysi, 
koks jis kiaulė? — paklausė Raila.

— Ne, aš pirmiausia užsiginsiu paėmęs 
knygą, o kai jis atsiprašys, tada jam pa
sakysiu, koks jis netaktiškas. Jei jis gal

voja su mumis juokus krėsti, tai gali su
silaukti to, kad mes jo liudininkų neišklau
sysime ir jo bylas visados spręsime tiks
liai pagal duomenis, neatleisime jam nė 
vieno apsirikimo. Tokiu būdu mes jam su
darysime nepakeliamas sąlygas. O jei jis 
neatsiprašys ir paleis gandus, kad aš kny
gą pasisavinęs, mes jam iškelsime pirtį ir 
jį gerai išmurkdysime.

— E.ravo! — sušuko Mykaila, iki to lai
ko tylėjęs.

Praslinko savaitė, antra ir trečia. Profe
sorius atrodė užmiršęs savo knygą, bet į 
ketvirtą, kai sprendimas jau seniai buvo 
paskelbtas ir reikėjo rašyti apeliaciją, pro
fesorius ėmė ieškoti knygos. Niekas apie 
knygą nieko nežinojo. Nežinojo nė sekre
torius. Beliko kreiptis tik į Daugelaitį. 
Daugelaitis irgi gynėsi nieko nežinąs.

— Aš negaliu įsivaizduoti, kad tamsta, 
garsus Rusijos advokatas, komentatorius ir 
mūsų universiteto profesorius, būtum ga
lėjęs padaryti tokį netaktą, — samprotavo 
Daugelaitis pašaipiai.

— Dovanokit, išties buvo negražu, bet, 
deja, cuiusvis hominis ėst errare, 1) — vi
duje pykčiu netverdamas, visai išraudęs, 
bet oriai ir dirbtinai ramiai tarė profeso
rius.

1) Kiekvieno žmogaus ypatybė yra apsi
rikti.

Algirdas Penkaitis

ASTRONAUTAI NEIŠTVERIA

Tvirtinama, kad astronautai ištveria tik 
tol, kol grįžt'a iš mėnulio. Sunkūs pasiruo
šimai prieš skridimą, nepatogūs drabužiai, 
paskui susitikimai su spauda ir televizija, 
kelionės per pasaulį su pranešimais pakei
čia žmones.

Dėl to Apollo 14 skridimo vadovas Mit
chell pasisakė, kad jis jau nebeis jokio as
tronautiško apmokymo. Apollo 15 skridęs 
Irvin pasitraukė iš astronautų, pasidarė la
bai religingas. Apollo 11 skridęs ir pirma
sis į mėnulį išlipęs astronautas Armstrong 
pasitraukė ir nuėjo profesoriauti. Tuo pat 
Apollo 11 skridęs Aldrin atsistatydino, už
siaugino didžiulę barzdą ir gyvena kalnuo
se.

VLADIMIRO KALĖJIME
„Bėgamųjų įvykių kronikos“ žiniomis, 

vien Vladimiro kalėjime laikoma apie 50 
sovietinių politinių kalinių.

UKRAINOS NACIONALISTAI
Šiais metais Ukrainoje sugrūsta į kalė

jimus daugiau kaip 100 žmonių, kaltinamų 
nacionalizmu ir antisovietine veikla.

Keliolika jau esą nuteistų nuo 3 iki 15 
metų.

MILIŪNAS VOKIEČIŲ KALBA

Rytų Vokietijos leidykla. „Aufbaų“ išlei
do Viktoro Miliūno apsakymų rinkinį „Ei- 
r.e Ohrfeige und noch viele andere“ (Ant
ausis, ir dar daug jų).

K. DONELAIČIO IŠTRAUKOS

„Chudožestvennaja literatūra“ leidyklos 
leidinyje „TSRS tautų IV-XVIII amžių poe
zija“ išspausdintos rusų kalba K. Donelai
čio „Metų“ ištraukos ir 4 pasakėčios.

GYDYTOJŲ KONFERENCIJA

Kauno Medicinos institutas ir miesto in
fekcinė ligoninė suruošė konferenciją, ku
rioje infekcinių ligų gydymo temomis pra
nešimus darė prof. P. Čibiras, prof. S. Gruo
dytė, O. Staugaitienė, V. Bolisienė, H. Iva- 
šauskas ir kiti gydytojai.

VALANČIUS DVIEJUOSE TOMUOSE

Lituanistinės bibliotekos serijoje Vilniu
je išleisti dviem tomais vysk. M. Valan
čiaus rašt'ai.

Pirmajame tome esą išspausdinta beveik 
visa grožinė proza, šis tas iš šventųjų gy
venimų, šiek tiek laiškų ir užrašų. Antra
sis tomas esąs skirtas „Žemaičių vyskupys
tei“.

IŠ „ŠLUOTOS“ JUMORO

Tie, kurie lįs į šį sodąir skins vaisius 
bei raus daržoves, bus nukenksminti.

(Iš užrašo kolektyviniame sode)

Susirinkimo dienotvarkėje: gyvulių žie
mojimas ir profsąjungos komiteto pirmi
ninkė S. D.

(Iš protokolo)

Be to, šių gyvenamųjų namų išmaitini- 
mui pastatyta ir įrengta t'rar.sformatinė bei 
boilerinė.

(Iš pranešimo)

KIAULĖ VIEŠNAGĖJE

— Kur buvai, Kriuksyt?
— Kaune, 

Moderniausiam rajone!
— Na, ir kaip?
— Puiku! žavu!

Kaip gimtinėj, tarp savų:
Kiek balų, šiukšlynų, srutų!
Kad visur toks rojus būtų!

(Iš „šluota“)

ATIMTAS SOVIETINIS 
PASAS

Sovietinis fizikas Valeris Čalidzė yra 
vienas žinomesniųjų kovotojų už žmogaus 
teisę ir teisėtumą. Tokie paprastai būna 
sekami ir persekiojami, jiems r.ėra vilčių 
išvažiuoti į užsienį.

Bet Čalidzė pasiprašė leidimo važiuoti į 
JAV su paskaitomis, ir jam buvo leista be 
jokių kliūčių. Tada jo draugams kilo įtari
mas: kažin, ar begalės grįžti atgal? Juk 
dailininkas Titovas, poetas Brodskis, kiek 
anksčiau rašytojas Tarsis buvo, galima sa
kyti, varyte išvaryti.

Taip ir atsitiko Čalidzei, kaip spėjo drau
gai. Dvi savaites jis išbuvo JAV. Skaitė 
paskaitų. Kai jis kalbėjo Georgetown uni
versitete, suėjo pasiklausyti ne tik ameri
kiečių, bet ir sovietiniai diplomatai. Savo 
kalboje ten jis iškėlė klausimą, kad Sov. 
Sąjunga turėtų amnestuoti savo politinius 
kalinius.

Pakalbėjo ir išvažiavo į New Yorką. O 
ten jam buvo viešbutyje pranešta, kad ves
tibiulyje laukia kažkoks žmogus, kuris no
ri pasimatyti ir taip pat įrodymų, kad Ča
lidzė yra Čalidzė.

Čalidzė rado laukiančius du vyrus, ku
rių vienas rusų kalba paprašė tapatybę įro
dančio dokumento. Čalidzė padavė pasą, ir 
tada jam tie vyrai pasisakė, kad jie yra so
vietiniai diplomatai iš Vašingtono ir kad 
jo pasas konfiskuojamas dėl „gėdingos“ 
laikysenos kelionėse po JAV. Nebėra paso, 
o tai reiškia, kad nebėra kelio atgal.

Iš jo žmonos pasas nebuvo atimtas. Vadi
nas, ji galėtų grįžti, čalidzė, žinoma, pro
testuoja, jis reikalausiąs įsileisti jį į savo 
kraštą, bet, matyt, režimui patogiau, kad 
jis sėdės svetur.

ATLEISTAS IŠ PAREIGŲ

Rusų ortodoksų bažnyčios šventasis sino
das nutarė atleisti iš pareigų Vologdos ir 
Novosibirsko arkivyskupą Pavelą, nes jis 
„pažeidęs kanoniškąsias normas, netinka
mai elgęsis ir nepajėgęs tvarkyti bažnyti
nio gyvenimo“.

Iš tikro jis reikalavęs, kad patriarcho 
Aleksiejaus įpėdinis būtų renkamas lais
vai ir slaptu balsavimu.

Jis jau anksčiau buvęs nusižengęs poli
tikai, nes nebalsavęs, kai 1971 m. buvo vie
šu balsavimu rerJkamas patriarchas Pirne- 
nas. Už tai jis buvo nubaustas jau 1972 m. 
pavasarį: iš jo atimta Novosibirsko srities 
diecezija.
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Europos Lietuviu Kronikų
Lietuvių Namų Akc. Bendrovės Valdyba 

praneša, kad „Europos Lietuvio“ ir Nidos 
Knygų Klubo leidinių redaktorius K. Ba- 
rėnas nuo 1973 m. sausio 4 d. išėjo į pensi
ją-

TRYS KARALIAI KALENDORIUJE
Atrodo, kad tik dviejuose lietuvių svetur 

leidžiamuose kalendoriuose jau antri me
tai Trys Karaliai yra pažymėti ne sausio 
6 d., bet sausio pirmąjį sekmadienį. Tie du 
yra Nidos Knygų Klubo — „Europos Lietu
vio“ skaitytojams leidžiamasis ir Austra
lijos lietuvių savaitraščio „Tėviškės Aidų“.

Abu tuos kalendorius religinių švenčių 
tvaika aprūpina dabar Australijoje gyve
nąs kun. P. Dauknys, 'buvęs Londono lietu
vių kapelionas. Jis yra išsiaiškinęs, kad 
Bažnyčios Susirinkimas Vatikane yra nu
taręs Tris Karalius laikyti sausio pirmaja
me sekmadienyje.

Eiseną organizavo šveicarų komitetas už 
tautų laisvo apsisprendimo teisę. Lietuvių 
Bendruomenė, matydama progą viešai pa
reikšti savo balsą, nusprendė demonstraci
joje dalyvauti. Eisenoje dalyvavo visa Ciu
richo lietuvių kolonija, nešdama Lietuvos 
vėliavą ir plakatą „Laisvės Lietuvai“.

Demonstracija buvo rodoma Šveicarijos 
televizijoje ir aprašyta spaudoje.

J. J.
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Z. JURAS EUROPOS ŽEMYNE
DBLS vicepirmininkas ir Lietuvių Namų 

Akc. Bendrovės direktorius ir European 
Liaison Group Anglijoje pirmininkas Z. J u- 
ras lapkričio mėn. lankėsi Vokietijoje ir 
Austrijoje.

Lankydamasis Vokietijoje, jis turėjo pro
gos susitikti su aktyviaisiais Muencheno 
lietuviais, pasidalyti įspūdžiais iš lietuviš
kos veiklos Anglijoje ir lietuviškos veiklos 
rūpesčių Muenchene.

Grinių pastangomis buvo suruoštas ma
lonus priėmimas. Alina Grinienė, viena iš 
aktyviųjų Muencheno lietuvių, redaguoja 
Muenchene išeinantį biuletenį „Žinios“, ku
ris yra reguliariai leidžiamas ir duoda pla
čią informaciją apie vietinių lietuvių veik
lą.

Prof. dr. Jonas Grinius, buvęs Vasario 16 
gimnazijos mokytojas ir direktorius, šiuo 
metu jau yra išėjęs į pensiją.

DBLS Sąjungai ir Lietuvių Namų Akc. 
Bendrovei labai svarbu, kad būtų galima 
surasti būdų praplėsti „Europos Lietuvio“ 
skaitymą Vokietijos lietuviuose, kad Vokie
tijos lietuviai jaustų, jog „Europos Lietu
vis“ yra nuolatinis savaitraštis visų Vokie
tijos lietuvių. Taip pat rūpi padidinti Ni
dos klubo leidžiamųjų lietuviškų knygų 
prenumeratorių skaičių.

Šiuo reikalu numatyta susisiekti su Vo
kietijos Krašto Bendruomenės Valdyba ir 
smulkiau tuos reikalus aptarti.

HRANCUZiJA
PRIĖMIMAS VASARIO 16 PROGA

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 
Prancūzijos Lietuvių Katalikų Misijos 
inetų suKaKtys dus atšvęstos Vasario
proga. 1973 m. vasario 17 d., 18 vai., bus 
priėmimas Cercie National dės Armees sa- 
-onuose, place saint Augustin, Paris-8. Pri
ėmimą ruošia 1'rance-r.altique oraugija, 
PrKts-nė ir PrLK Misija. Priėmiman kvie
čiami visi lietuviai, svečiai prancūzai, pa
vergtųjų Europos tautų atstovai ir kt.

LEIDINYS APIE PRANCŪZIJOS
LIETUVIUS

PrLB-nė ir PrLK Misija ruošia leidinį 
apie Pracūzijos lietuvius, t'ai yra, šio kraš
to lietuvių istoriją. Siam leidiniui paruoš
ti ir išleisti bus sudaryta speciali komisija.

Kviečiami visi Prancūzijos lietuviai ir 
anksčiau gyvenusieji Prancūzijoje talkon: 
rinkti medžiagą šiam leidiniui. Prašoma 
rimcti visa tai, kas būtų svarbu atžymėti 
leidinyje. Ypač laukiama fotografijų, ra
šinėlių ir prisiminimų apie lietuvių gyve
nimą Prancūzijoje. Medžiagą siųsti PrLB 
valdybai.

Ruošiamas taip pat metalinis ženklelis 
25 m. sukakčiai.

NAUJAS KATALOGAS
Jau atspausdintas DBLS Centrinio Sky

riaus knygyno naujas knygų katalogas.
Norintieji tą katalogą gauti, prašomi 

kreiptis į Centrinį Skyrių (1 Ladbroke 
Gardens, London. W 11) ir pašto išlaidoms 
pridėti 5 penų pašto ženklą.

MISIJOS NAUJOS PATALPOS
Paryžiaus arkivyskupijos dėka pavyko 

gauti geromis sąlygomis 4 kambarių pa
talpas. Butas yra Le Marais kvartale, ne
toli Bastille ir St. Paul.

Į naujas patalpas pramatyta persikelti 
prieš Velykų šventės. Iki to laiko bus vyk
domi remonto darbai ir atliekami admi
nistraciniai formalumai buto reikalu. Pa
talpų remontui reikės nemaža lėšų. Laibai 
prašomi, kas gali, prisidėti auka ir talka 
darbams atlikti. Jei kas turėtų atliekamų 
baldų ir kitų buto reikmenų — iš anksto 
širdingai dėkojama.

VOKIETIJA

LONDONAS
MIRUSIEJI

A. + A. JONAS PETELIUNAS
Gruodžio mėn. 19 dieną mirė Jonas Pete- 

liūnas, 64 metų amžiaus. Gimęs Škotijoje.

MANCHESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS

Manchesterio Liet. Skautų ir Sekmadie
nio Mokyklos Tėvų Komitetas 1973 m. sau
sio 6 d., šeštadienį, 4.30 vai. vakaro, klubo 
patalpose klubo narių vaikams ruošia Ka
lėdų eglutę.

Atvyks Kalėdų Senelis, duos vaikams do
vanų. Po to vaikams bus duodama kavos 
ir užkandžių.

Prašome tėvus savo jaunamečius vaikus 
atsivesti į rengiamąją Kalėdų Eglutę.

Manchesterio Liet. Skautų ir Sekm.
Mokyklos Tėvų K-tas

ŠVEICARIJA

KAPŲ APLANKYMAS STUTTGARTE
Nemaža lietuvių grupelė, pasisklaidyda- 

mi ir vėl susispiesdami draugėn, skaisčiai 
saulutei šviečiant, lapkričio 1 d. aplankė 
visų Steinhaldenfeld kapinėse palaidotų 
liet, tautiečių kapus. Pradedant lankyti, 
kun. K. Senkus kalbėdamas pagilino miru
siųjų prisiminimo reikalą ir prasmę, iškel
damas ir pabrėždamas žmogaus pomirtinio 
gyvenimo realybę. Pr. Suoka, prisiminda
mas savo š. m. gegužės mėn. Lietuvoje mi
rusią motiną, ant „bevardžio“ tautiečio ka
po padėjo žvakę ir puošmenų; po to jis ke
liais žodžiais paaiškino savo gestą ir pa
minėjo savo mieląją mamą, kuri šį pasaulį 
apleido, sulaukusi arti 100 metų. Prie pas
kutinės „stoties“ tarė žodį K. šimanaus- 
kas, pagirdamas lietuvių kapų lankymo 
paprotį bei apeigas, ypač puošiant kapus 
lietuviškais kaspinėliais, žvakutėmis ir gė
lėmis; taip pat paskatino, kad šiam 
lui tautiečiai nepagailėtų po vieną 
markutę.

Po kapų aplankymo „Zuckerberg“
tainėje Jonas Glemža skaitė pluoštą prisi
minimų apie kun. Myk. Krupavičių (tai 
spausdinama žemiau). Pobūvėlio metu kal
bėtasi einamaisiais reikalais. Tarp kita ko, 
kun. Senkus iškėlė reikalą daugiau susirū
pinti paramos reikalingais tautiečiais. Čia 
V. švilpa siūlė, kad tai būtų daroma regio- 
naliai. K. Šimanauskas skatino platinti jo 
išleistas kalėdines atvirutes ir pelną skirti 
projektoriui pirkti. E. Lucienė ir J. Stavs- 
kis padarė rinkli avelę kapų puošimo išlai
dom padengti.

Prelatą Mykolą Krupavičių J. Glemža 
klausytojams priminė, kaip lietuviškoje vi
suomenėje svarbų asmenį ir žymų veikė
ją. Išeivijoje jis, būdamas Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininku, 
gerai sunrato lietuvių vienybės reikalą, iš
kėlė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės idėją

ir atliko pagrindinius šios idėjos įgyvendi
nimo darbus.

„Manau, kad Tamstų dauguma jį atsime
nate, nes jis atsilankydavo į bendruomeni
nius parengimus; tenai ar kitur turėjote 
išgirsti šį bene kaip geriausią lietuvių kal
bėtoją“, sakė J. Glemža.

„Man teko su juo susipažinti pirmojo 
karo metu Rusijoje, o jau arčiau bendrau
ti Lietuvoje, kai jis buvo žemės ūkio mi- 
nisteriu, o aš pradėjau dirbti kooperaci
joje. Gerai prisimenu, kai plačiau tekdavo 
diskutuoti kooperacijos klausimus ir pra
šyti valdžios paramos žemės ūkio bendro
vėms, pvz., pieninėms steigti ir įrodinėti jų 
reikalingumą ir rentabilumą. Ministeriui, 
toliau stovėjusiam nuo žemės ūkio, nebuvo 
lengva viską perprasti, tuo labiau, kad mū
sų Lietuvos žemės ūkis, okupacijų nualin
tas ir parceliuojamas, neatrodė, kad greit 
galės atsigauti. Bet ministeris Krupavičius, 
gavęs duomenis ir juos patikrinęs bei įsi
tikinęs plano realumu, jau kietai vieną ar 
kitą reikalą remdavo.

• „Reikia priminti, kad jaunas Krupavi
čius ruošėsi kitokiai profesijai. Iš pradžių, 
baigęs mokytojų seminariją, jis kurį laiką 
mokytojavo pradžios mokyklose, o vėliau 
oaigė dvasinę seminariją ir akademiją.

„Jis buvo karšto, užsispyrusio būdo ir, 
įsitikinęs vienokio ar kitokio sumanymo 
reikalingumu, jau atkakliai vykdė. Pvz., 
taip buvo Lietuvoje su žemės reforma, taip 
buvo Pasaulio Lietuvių Bendruomenę or
ganizuojant. Čia galime pažymėti, kad P. L. 
Bendruomenės organizacija, paremta pa
vienių asmenų joje dalyvavimu, tiko nau
jai lietuvių išeivijai, apsigyvenusiai Vokie
tijoje, Kanadoje, Australijoje ir 'kitur; bet 
jos nepriėmė gausi senoji JAV išeivija, te
nai įseniau susikūrusi gausias organizaci
jas. JAV lietuviai reikalavo, kad į naujai 
įkuriamąją Bendruomenę būtų priimtos jau 
tenai esančios organizacijos, o ne tik pa
vieniai asmenys. Susitarta nebuvo. Ir da
bar lietuvių jaunoji išeivija — be senosios 
išeivijos — dalyvauja JAV Lietuvių Ben
druomenėje. Senoji emigracija daugiausia 
laikosi savo senųjų draugijų ir susivieniji
mų, o visus už Lietuvos ribų Vakarų pa
saulyje gyvenančius lietuvius draugėn jun
gia Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

„Ryški ir aktyvi Krupavičiaus asmeny
bė reiškėsi visuose jo darbuose ir žygiuose. 
Jis, būdamas aiškaus ir tvirto būdo, ne
mėgdavo nuolaidų ir išimčių.

„Čia, Vokietijoje, man teko dažniau su 
prelatu susitikti, arčiau bendradarbiauti. 
Mudu nebuvome vieno „sparno“ žmonės, ir 
todėl tekdavo pasiginčyti; bet gerbėme vie
nas kito įsitikinimus, ir asmeniškai mūsų 
santykiai buvo draugiški.

„Paskutiniame mano su juo pasimatyme 
1967 m. jo bute Čikagoje jis jau skundėsi 
silpnėjančia sveikata, bet dar buvo akty
vus, kasdien eidavo pietauti į lietuvišką 
valgyklą. Buvime aptarę paruošti leidinį 
iš Lietuvos žemės ūkio ir kooperacijos; jis 
žadėjo iš savo
los parašyti keletą straipsnių. Deja, straips
niai nepasirod 's. Labai gaila.

„Krupavičių s labai svarbiu Lietuvos kū
rimosi ir tvarkymosi laikotarpiu buvo vie
nas jos 'politicos ir ekonomikos vadovų. 
Jis aktyviai re.škėsi visą tą laikotarpį. Pir
mojo bolševik: nečio metu jis įteikė bolše
vikinei vyriau 
mas Bažnyčią 
čia —- darbo : įmonių reikalų gynėja. Jam 
teko slapstytis 
tu jis įteikė tremorandumus šitai okupaci
nei valdžiai: vieną savo vardu, o kitą kar
tu su buvusiu 
ir buvusiu žemės ūkio ministeriu prof. J. 
Aleksa; tuo protestavo prieš Lietuvos kolo
nizaciją ir Lietuvos piliečių persekiojimą 
bei naikinimą 
nepanaikinami i 
nacionalizacij;, 
nius dėl senyvo amžiaus ir silpnos sveika
tos buvo palilrtas Lietuvoje, o prel. M. 
Krupavičius ii J. Aleksa buvo paimti Ges
tapo žinion ir kalinti Vokietijoje.

„Prel. Krupavičius pasakojo apie savo 
sunkius pergyvenimus. Jis ir Aleksa buvo 
apgyvendinti Tilžėje mažame kambariuke, 
priešais Gestapo įstaigą. Aleksa, karui pa
sibaigus paleistas iš Kauno kalėjimo, ne
rado žmonos ir trijų mažyčių dukrelių; jos 
buvo išvežtos į Sibirą: dėl to, apimtas gi
lios nostalgijos ir žiūrėdamas į savo vaikų 
fotografiją, jis valandomis į klausimus nie
ko neatsakydavo. Vėliau prel. Krupavičius 
buvo perkeltas gyventi į vienuolyną, o 
Aleksa apgyvendintas arti Berlyno. Aleksa 
nesitraukė toliau į Vakarus; matyt, tikė
josi surasti stirną ir buvo išvežtas į Sibi
rą, iš kur negrįžo“.

DEŠIMTASIS LIETUVIŲ EVANGELIKŲ 
ADVENTAS

sekan- 
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žemės ūkio ministerio veik-
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sve-

LIETUVOS VĖLIAVA CIURICHO 
GATVĖSE

Ryšium su Jungtinių Tautų paskelbto
sios teisių proklamacijos sukaktimi, gruo
džio 10 d. Ciuriche buvo suorganizuota de
monstracija.

PRAŠOMAS ATSILIEPTI
Algirdas Vaičiūnas, po karo dirbęs pas 

amerikiečius, prašomas rašyti Felix Jur- 
kovskis, 43 Essen, Holdenweg 5, West Ger
many.

isybei memorandumą, ginda- 
, jis įrodinėjo, kad Bažny-

O vokiečių okupacijos me-

prezidentu dr. K. Grinium

o taipogi nurodė, kad vis 
(bolševikų įvykdytoji Durtų 
nusavinimas. Dr. K. Gri-

Po Vasario 16 gimnazijos Kūčių 
čią dieną (gruodžio' 17) Evangelikų 
mo ratelis suruošė advento sekmadienio ka
vutę. Priešpiet Huettenfeldo bažnyčioje pa
maldas atlaikė kun. J. Stanaitis iš
nango. Į bažnyčią susirinko daugiau tikin
čiųjų, negu eiliniais sekmadieniais, i

Kavutė pradėta 14 vai. gimnazijas val
gykloje. Prie stalų susėdo apie 50 asmenų, 
daugiausia jaunimo. Mokyt. Fr. Skėrys pa
kvietė visus sugiedoti tradicinę Kalėdų 
giesmę „Tyli naktis, šventa naktis“! Akor
deonu palydėjo Juta ir Romy Piedaitės. Eg
lutę uždegti pakviesti ateitininkų pirminin
kas P. Dauknys, skaučių atstovė Aldįona Ša- 
duikytė, skautų — Linas Lipčius, iEvang. 
jaunimo ratelio atstovė Kristina j Rama
nauskaitė ir mokinių komiteto pirmininkas 
Valentinas Ivanovas. Maldą prieš (kavutę 
sukalbėjo kun. J. Stanaitis.

Mokyt. Fr. Skėrys pranešė, jog Šiandie
ninė kavutė yra jubiliejinė. Evangelikų jau
nimo ratelis 10-tą kartą susirenka evanige- 
liškųjų advento apmąstymų. Kai kurie šio
je krikščioniškoje puotoje dalyvauja pirmą 
kartą (pr. metais iš Lietuvos atvykd mokyt. 
Kaciucevičiai ir kt.). Pavardėmis jpristatė 
visus vyresniuosius svečius.

Kun. J. Stanaitis pasidžiaugė, matydamas 
tokį šaunų būrį susirinkusių. Tačiau dar 
ne visos kėdės užsėstos. Linkėjo, kad visas 
tuščias gimnazijos valgyklos kėdes per atei
nančius trejus metus užimtų evangelikai ir 
pažadėjo asmeniškai tuo pasirūpinti. Skun
dėsi sunkiomis keliaujančio lietuv 
go pastoracijos sąlygomis. Viešėdamas Ro
muvoje, jis prisirinkęs geriausių įspūdžių, 
su kuriais pažadėjo supažindinti s 
rapijiečius. Visiems, ypač moksl 
važiuojantiems pas tėvelius atostogų, pa
linkėjo smagių Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. VLB Romuvos apylinkės 
pirmininkas Sal. Antanaitis pavydėjo evan
gelikams tokio puikaus organizatoriaus, 
koks yra mokyt. Fr. Skėrys — jis 
ruošė 10 evangeliško apmąstymo sekmadie
nių ir beveik dvigubai daugiau Vs 
gimnazijos Kalėdų eglučių. Šie renginiai 
pareikalauja nemaža lėšų, bet mok. 
riui tai nėra jokia kliūtis — jis sugeba jas 
sutelkti. Dėkojo už malonų pakvietimą į 
šventę.

Mokyt. H. Septinius iš Hanau papasako
jo, kad lankydamasis Luebecke, kalbėjęsis 
su Endriukaičiu, (kuris turi brangų archy
vą, kurį sudaro seni Prūsų Lietuvos leidi
niai ir kita. Skundėsi, kad neišgalvjoja, kam 
palikti tą turtą. Dabar jam atėjusį'išganin
ga mintis, kad tuo ir panašiais ąrchyvąis 
galėtų pasirūpinti mokyt. Skėrys., šventės 
rengėjas mokyt. Fr. Skėrys teisinosi, kad 
jis dirba, nelaukdamas iš nieko padėkos, o 
tik lietuviškos ir krikščioniškos pareigos 
skatinamas. Prisipažino, kad jėgų dar pa
kanka ir senatvė ne čia pat (iki pensijos 
dar 12 metų)., tad jei Dievas nepagailės 
sveikatos,. surengs dar keletą advento sek
madienių evangelikams ir Kalėdų eglučių 
mokiniams.

Brigita Girskytė padeklamavo „Balt'ds 
snaigės .tyliai krinta". Sigrid Preuss vokiš
kai „Weįhnachtslied“. Bruno Dubauskas 
akordeonu pagrojo „Žinau aš skaisčią ro
žę“ ir „Linksmai skamba Kalėdų varpai?. 
Petras Ramanauskas — „Kaip aš vertin
gas“, Juta Piedaitė vokiškai „WeihnacĖ- 
ten“. Visi sugiedojo „O džiaugsmnga, iš
ganinga ta Kalėdų skaisti diena“, akor
deonu palydint sesutėms J. ir R. Piedaį- 
tėrns. Pagaliau mokyt1. Fr. Skėrys Evange
likų jaunimo ratelio vardu padėkojo vi
siems už dalyvavimą šiame religiniame ren
ginyje, p ypač aukotojams, savo grašiu pri- 
sidėjusiems prie šios kavutės suruošimo.

J. L.

LĖLIŲ MĖGĖJAI
JAV vis labiau 'populiarėja lėlių rinki

mas. Šiuo metu jau esama apie ketvirtis 
milijono lėlių kolekcionierių. Įdomu, kad 
labiausiai lėlėmis susidomėję vyrai, jų tar
pe ir prezidentas Nixonas. Jis renka Siamo 
lėles. Samuel Prior, kuris įsteigė lėlių 
biblioteką Connecticut valstijoje, savo rin
kinyje turi 10.000 lėlių iš viso pasaulio 
valstybių. Jis sako, kad kiekviena lėlė yra 
savotiškas istorijos vadovėlis, iš kurio gali
ma patirti apie jos kilmės krašto papro
čius ir meną.

PIKNIKAI KAPINĖSE
Čikagos kapinėse numatoma leisti važi

nėti dviračiais, piknikauti ir poilsiauti. 
Daugely rajonų kapinės esančios vieninte
lė vieta, kur žmogus gali pabėgti nuo gat
vės triukšmo ir pasigrožėti natūralia gam
ta.

SU KUO BUS TARIAMASI HELSINKYJE?

o kuni-

avo pa- 
liviams.

jau su-
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yt. Skė-

PRINCESĖ VĖL MEDŽIOJA

Princesė Anne, jau kartą gyvulių apsau
gos draugijos smarkiai kritikuota už daly
vavimą „kruvinam sporte“, neseniai vėl 
buvo išvykusi į lapių medžioklę Wiltshire.

Ši tradicinė anglų didikų ir turtuolių me
džioklė yra ypatingai žiauri, nes gražiai 
išsipuošusių medžiotojų užvytos lapės pa
liekamos sudraskyti šunims, šautuvai ši
toje medžioklėje nevartojami.

Britų Lygos prieš žiaurų sportą pirmi
ninkas Raymond Rowley pasipiktinęs pa
reiškė: „Asmuo, kuris išlaikomas visuome
nės pinigais, šitokiu elgesiu pažemina save. 
Nedaro tai garbės ir karališkajai šeimy
nai“.

KRALIKAI UŽKRĖTĖ KIAULES

Veiks bufetas ir kt.

Tel. 01-727 2470
Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius
I LADBROKE GARDENS, 

LONDON, Wil 2PU

spaudos balius
įvyks SAUSIO 27 d. ŠEŠTADIENĮ 

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU 

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad (artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Gros puiki muzika.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Anglijoje pasirodžiusi labai reta kiaulių 
liga (vesicular maras), dėl kurios jau su
naikinta tūkstančiai kiaulių, greičiausia 
yra atkeliavusi su kralikų mėsa iš Kinijos. 
Nors patys kralikai šia liga neserga, bet 
jie perneša jos virusus kiaulėms. Manoma, 
kad anglų ūkininkai atsigabeno juos su 
kralikų mėsos liekanomis, kurias surenka 
iš viešbučių ir valgyklų ir sušeria kiau
lėms. Kinijoje kralikai specialiai auginami 
Eksportui ir išgabenami į Angliją ir kitus 
kraštus.

Įdomu, kad ši liga iš karto buvo palaiky
ta snukio ir nagų liga ir be reikalo sunai
kintas ne mažas galvijų skaičius.

NUSKANDINTAS LENKŲ LAIVAS
JAV lėktuvai, bombarduodami Haiphong 

uostą, nuskandino lenkų laivą Jozef Con
rad. Žuvo 3 jūrininkai ir 5 sužeisti.

rų Vokietija duos Rytams? Gal stambius 
' kreditus, gal fiktyvią repatriaciją. Ar ji eis 

tiėk toli, kad pašalins užsienių karinius da
linius? Jeigu iki to būtų prieita, tai reikš
tų galą NATO sąjungai... Sovietai siekia 
sukurti pastovią Europos saugumo tarybą 
išlaikyti dabartinei padėčiai Vidurio ir Ry
tų Europoje.

„Žiūrint toliau į priekį, matyti krištolo 
aiškumo jų siekimai. Bendrasis Jungtinių 
Valstybių-Sov. Sąjungos komunikatas sako: 
„Galutinis tikslas yra visuotinis ir visiškas 
nusiginklavimas, įskaitant atominį nusi
ginklavimą, griežtoje tarptautinėje kontro
lėje. Pasaulinė nusiginklavimo konferenci
ja galėtų suvaidinti savo vaidmenį atitin
kamu šio vyksmo metu“. Amerikiečiai ir 
rusai tartųsi per europiečių galvas bendra
jam savo pačių patogumui.

„Ar tūri būti pakartotas Jaltoje pasireiš
kęs Roosevelto naivumas? Galima stebėtis, 
kas čia ką išnaudoja. Gali būti, kad Hel
sinkyje kitais metais sovietai iškels savo 
reikalavimus. Ligi šiol dažnai būdavo pra
sitariama apie NATO ir Varšuvos pakto 
panaikinimą. Jeigu taip atsitiks, dvišalis 
susitarimas tarp Varšuvos ir Sov. Sąjun
gos liks veikti. Atrodo galimas dalykas, kad 
bus reikalaujama iš visų prisidėti prie pa
reiškimo, kuriuo pasmerkiamas jėgos var
tojimas. Toks dalykas gali būti paverstas 
savo rūšies sutartimi, pasirašyta, aprūpin
ta antspaudais ir nugabenta kur reikia. 
Bet ko vertas bet koks Sov. Sąjungos para
šas? Kol Vakarai dar leisis užliūliuojami ir 
pasiduos monumentaliai ir pavojingai iliu
zijai, pasvarsfytinas raportas, kurį yra pa
teikęs Jungtinių Valstybių senatas, pava
dinęs „Sovietų politinės sutartys ir jų pa
sėkos“, kurį pirmininkas baigia šitaip:

„Sovietai nesilaiko jokio tarptautinio įsi
pareigojimo, nebent tai būtų aiškiai pato
gu Sov. Sąjungai. Aš rimtai abejoju, ar 
bet kuri kita didelė tauta visoje civilizaci
jos istorijoje yra pasiekusi tokio klastingo 
rekordo kaip ši tokiu trumpu laiku“. Ga
lima būtų sakyti, kad čia reiškiama tokia 
priešiška pažiūra apie priešo krašt'ą. Ačiū 
Dievui, Britų ambasadorius Helsinkyje, 
mūsų delegacijos vadovas, yra taip pat pa
sakęs, kad „popierinės garantijos ir gerų 
intencijų pareiškimai“ nėra jokia apsauga 
prieš karinę galią.

„Neseniai 128 sovietiniai žydai pasiuntė 
saugumo konferencijai tokį pareiškimą: 
„Mūsų nuomone, prieš skelbiant naujas 
deklaracijas, vistiek, kokio gerumo jos bū
tų, reikia neišsisukinėjant žiūrėti, kad bū
tų vykdomos jau priimtosios. Pirmiausia 
mes turime galvoje žmogaus teisių dekla
raciją, kurios nevykdant jokia tauta ir joks 
individas negali jaustis saugus. Tačiau ne 
paslaptis, kad tam tikri tos deklaracijos 
dėsniai ir tarptautinis susitarimas dėl pi
lietinių ir politinių teisių, t'aip pat pasira
šytas ir SSRS, tebeignoruojamas Sov. Są
jungoje, kaip tik toje valstybėje, kuri rodo 
iniciatyvą Europos konferencijai sušaukti. 
Numatyta, kad kiekvieno krašto pilietis tu
ri teisę netrukdomas palikti savo gyvena
mąjį kraštą, bet tai paneigiama sovietinės 
valdžios, kuri sako, kad ji pati viena turi 
teisę nuspręsti pagal savo valią, kas gali 
palikti SSRS, o kas ne. Tai yra neabejoti
nas pažeidimas tarptautinio įsipareigojimo, 
Sov. Sąjungos savanoriškai prisiimto. Tai 
kur yra ta garantija, kad tie principai, ku
rie siūlomi Europos konferencijai priimti, 
Sov. Sąjungai taip pat nebus vien tik po
pierius?“

„Žinoma, bus sireniškų balsų, kurie ša
kys: „Bet šįkart viskas bus kitaip“. Šitai 
mes girdėjome, kai 1943 m. buvo panaikin
tas kominternas, ir 1947 m., kai kominter- 
nas buvo paleistas. Mes tai girdėjome, kai 
Sov. Sąjunga bandė atominius ginklus įga
benti į Kubą 1962 m. Sov. Sąjunga ne tik 
užpuolė Čekoslovakiją, bet taip pat darė 
spaudimą Rumunijai ir Jugoslavijai. Ma
siškai telkiama kariuomenė Kinijos pasie
nyje, ir Sov. Sąjunga grasina Kinijai ato
miniais puolimais. Tie patys vyrai, su ku
riais mano draugas užsienio reikalų sekre
torius vasarą tarsis Helsinkyje, yra kaip 

| tik tie, kurie buvo susėdę Ciemoje ir Bra
tislavoje ir sakė „Taika, nesikišimas“, o 
paskui atsiuntė daugiau karinių dalinių į 
Čekoslovakiją, negu amerikiečiai į Vietna
mą. šitie vyrai yra nepataisomai sukti. Jie 
pateisins jėgos panaudojimą bet kada, kai 
tiktai bus reikalinga vykdyti Brežnevo 
doktrinai“.
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