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Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys APMĖTĖ AKMENIMIS
Mikojanas Amerikoje ne vienur sutinka 

mas piketuotojų. Deroito aerodrome apie 
500 buvo susirinkę ir atsigabenę karstą, 
Washingtone vengrai jam šaukė „Raudona
sis žudikas“, Clevelande vengraitė metė į* gubernatorius kas ketveri metai būdavo 
jį akmeniu, o Chicagoje jis buvo apmėty-

U ETŲ VES
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Lietuvos pasiuntinybės prie Vatikano klausimu
nacionaline 
M.Mažvydo 

k biolioteky

Paskutiniuosiuose „Europos Lietuvio“ 
numeriuose skelbtos buvo žinios apie Vati
kano nusistatymą panaikinti Lietuvos Pa
siuntinybę. Išspausdinome taip pat ir pir 
muosius lietuvių institucijų dokumentus, 
kuriais prašoma nedaryti to žygio.

Solidarizuodami su lietuviais katalikais, 
laiškais ir telegramomis į Vatikaną yra 
jau kreipęsi latviai ir kitos tautybės.

Pateikdami savo skaitytojams , L‘Osser- 
vatore Romano“ patikslinimą, šįkart spaus 
dinamės keletą dokumentų, kuriais lietu
viai yra pasisakę dėl naujosios padėties: 
Lietuvos Nepriklausomybės akto signataro 
Mons, K. šaulio, šveicarų - lietuvių pa
galbos komiteto ir DBLS pirmininko J. Vii 
činsko.

Turimomis žiniomis telegramomis yra 
kreipęsi dar DBLS Bradfordo ir Coventry 
skyriai.

Šiomis dienomis pasklido nepagrįsti gan
dai apie kai kurias diplomatines Atstovy
bes prie Šventojo Sosto. Buvo sakyta ir ra 
šyta, kad Lenkijos Ambasada ir Lietuvos 
Pasiuntinybė nebebusiančios pripažintos ir 
dėl to būsiančios panaikintos.

Remdamasi tokiomis prielaidomis, viena 
spaudos agentūra (Italia) leidosi į išvadas 
ir hipotezes apie tariamą naują „Vatikano 
politikos“ kryptį; ir nėra ko stebėtis, kad 
kai kurie dienraščiai patikėjo aniems įrodi 
nėjimams, praplėsdami juos kitais ne ma
žiau nepagrįstais ir tendencingais sampro
tavimais.

Klausimas privalo būti atstatytas į savo 
tikrus ir teisingus rėmus, kurie yra ne „po 
litinio“ pobūdžio, bet grynai techniškai tei 
sinio; jo pastatymas ir išsprendimas pri
klauso ne kurių atsitiktinių samprotavimų, 
bet paprasto reikalavimo laikytis aiškių 
tarptautinių nuostatų.

Teisingai pastebėjo tai sausio 3-4 d. „Le 
Figaro“ atspausdintame straipsnyje vienas 
labai žymus diplomatas, kurs dviem atve
jais buvo Prancūzijos atstovu prie Švento
jo Sosto.

Iš tikrųjų yra paptotys, kad, po Aukš
čiausiojo Ganytojo mirties, buvę prie jo _. . -- - - . . . ICiausiojo manytojo mirties, buvę prie jo Atsitikimai, kuriuos čia papasakosiu, 
akredituoti ^diplomatai .pristato , naujus.pa- nėra tokie juokingi, kad epie-juos, vertėtų 

rašyti. Tačiau jie būdingi ir, kas blogiau
sia, — kartojasi kasmet ir kasdien.

Vieną rytmetį viename bute krosnis be
kūrenant staiga šovė, ir juodų dūmų debe
sys su suodžiais užtemdė kambarį. Gaisro 
dar nebuvo, tačiau šeimininkė M. ir taip 
persigandusi neišmanė, kur kreiptis. Lai
mei, 09 telefonistė pasitaikė išmoninga ir 
patarė.

Skambina M. telefonu 2-20-12. Atsiliepė 
šiurkštus, pakimęs balsas:

— Jums reikia išvalyti krosnį?..
— Nedelsiant!
— Kreipkitės pas namų valdytoją.
Namų valdytojas būna popiet, bet kant 

ri šeimininkė jau prie laiptų jį pasitinka 
pirmoji.

— Nebėra lėšų. Visos jūsų namo kros- . 
nys seniai išvalytos, ir limitas išeikvotas.

— Bet rūksta. Sprogo kažkas, — spiria
si ' šeimininkė.

— Jums sprogo, jūs ir kreipkitės asme
niškai. Taip, tik asmeniškai.

Bėga moteris į Garelio gatvę 15, kur įsi 
kūrusi Laisvanoriška gaisrininkų draugija.

O čia žmonių neapsakoma spūstis, vieni 
keikiasi, kiti meiliai spraudžiasi.

— Tik per namų valdytoją. Parašys pa 
raišką, perves pinigus, išrašysime pasky
rą, na, tada ateis.

Moteris bando geruoju ir piktuoju. Lauk 
ti negalima — dabar šalta, speigas, o kam 
baryje maži vaikai.

— Koks mūsų reikalas, — tas pats 
šiurkštus balsas, kuris kalbėjo telefonu. 
Tik dabar moteris mato išsišiepusius dan
tis ir jaučia aitrų degtinės kvapą. Jo pa
vardė Bielenskis, dirba inspektoriumi ir, 
išplėtęs akis, laukia... pažado.

Mūsų pažįstamoji M. sutinka su viskuo, 
kad tik greičiau, kad nesušaltų vaikai.

— Nors ryt, asmeniškai prašau... Atsi
lyginsiu, — žada moteriškė.

— Užeis po, darbo valandų, laukit apie 
trečią valandą.

Žmogus patenkintas, kai atėjęs kamin
krėtys išneša 30 kibirų suodžių, prisirinku 
šių per ištisus metus, o netrukus krosnis 
vėl linksmai pleška ir skleidžia šilumą. 
Argi gailėsies poros dešimtinių, atsidėko
damas už darbą..., kurio kaminkrėtys ne
atliko savo laiku, prieš kelis mėnesius, 
prieš metus.

Dar vienas atsitikimas. Žmona užsispy
rė, kad reikia įrengti virtuvėje dujų ply
telę. Jūs prieštarauti negalite—švaru, gra 
žu, didelis palengvinimas šeimininkei. Bet 
pirmiausia vėl tenka įveikti tuos 
„baltuosius“. Padeda tik pinigai ir 
meniškai.

Jūs manote, kad apie visa tai 
Respublikinė laisvanoriškos gaisrininkų 
draugijos valdyba?

— Visai teisingai. Taip yra, — jie be
matant pritaria. -=- Tačiau mes nieko nega 
lime padaryti,

skyrimo raštus jo Įpėdiniui.
Tačiau yra taip, jog dėl per daug gerai 

žinomos priežasties, kad reikėtų ją dar pri 
minti, lenkų ir lietuvių Atstovai neturi ga 
limumo pristatyti dokumentų, kuriems bū
tų galima pripažinti diplomatinis pobūdis 
bei reikšmė pagal tarptautinės teisės rei
kalavimus.

Padėtis skaudi, kurią šventasis Sostas 
pats pirmas apgailestauja, kuri tačiau, ne 
žiūrint viso to, lieka nepakeičiama tikro
vė. Iš to logiškai seka, kad Šventasis Sos
tas jaučiasi neturįs galios toliau pripažinti 
aniems žymiems diplomatams atitinkamą 
Atstovybių Vadovo titulą, kurį iki šiol jie 
turėjo.

Tai nereiškia — nereikia to net nė minė
ti, — kad būtų turima bet kas prieš pačių 
diplomatų asmenis, kurie ypatingais suge
bėjimais bei ilgus metus sunkiausiose są
lygose atliktąja veikla nusipelno ypatingos 
pagarbos ir įvertinimo.

Tuo mažiau pagrįstai būtų galima dary
ti iš to išvadas, kad sumažėjo taip žinomas 
ir daugeliu iškalbingiausių būdų net visai 
netolimoj praeity pareikštas Šventojo Sos
to palankumas šioms dviems Tautoms, ku
rios katalikiškam pasauliui yra kartu ir 
broliško susirūpinimo priežastim, ir pasi
didžiavimo simboliu, ir vilties pagrindu.

Ypač gi nėra įvykę jokio pasikeitimo 
Šventojo Sosto laikysenoj atžvilgiu Lietu
vos, tapusios auka smurto, kurį Jis negali 
ir toliau kuo gyviausiai nepasmerkti.

Buvo sakyta, kad šventasis Sostas „už
daręs“ anas abi diplomatines Atstovybes. 
Nekalbant apie kitus motyvus, pastebėtina 
jau vien tai, kad tai padaryti Jis nebūtų 
buvęs kompetetingas.

Jos tat ir toliau tęsia savo veiklą. Ir, ne
sant Misijų Vadovų (Capo Missione), jos 
bus patikėtos Ambasados ar Pasiuntinybės 
„Reikalų Tvarkytojui“ (Gerente gli affa- 
ri).

Taip atpuola kaip neturinčios jokio tei
sinio pagrindo išvados ir spėliojimai, kurie 
daugiau ar mažiau tendencingai buvo no
rėta padaryti iš nedviprasmės reikšmės ir 
aiškumo fakto.

Sua Santita Giovanni XXIII Vaticano
Žinia apie Lietuvos Legacijos Vatikane 

panaikinimą mane, kaip Nepriklausomy
bės Akto signatarą, gyvai užgavo.

Viliuos, ji neatitinka tikrenybę. Maldau
ju Apaštališkos Palaimos man ir kankina 
mai Lietuvai.

Mons. Kaz, šaulys 
Lugano, Casa S. Brigita.

DBLS PIRMININKO TELEGRAMA

Spaudos pranešimai iš Romos, teigiantie 
ji, kad Vatikanas atšaukia Lietuvos Pa
siuntinybės prie Šventojo Sosto pripažini
mą ir tuo pačiu pripažįsta Lietuvos prijun 
girną prie Tarybų Sąjungos, visur giliai su 
jaudino lietuvius. Mes maldaujame Jus, 
Šventasis Tėve, sulaikyti tą naują smūgį 
nekaltai ir ilgai kenčiančiai lietuvių tau
tai.

J. Vilčinskas, DBLS Pirmininkas

Šveicarų - lietuvių pagalbos komiteto pir 
mininkas A. Paulaitis komiteto vardu pa
siuntė J.Š. Popiežiui Jonui XXIII šitokio 
turinio telegramą:

„Jo šventenybei Popiežiui Jonui XXIII, 
Romoje.

Su didžiausiu skausmų mes priėmėme 
žinią, kad Jūsų Šventenybė leido iš diplo
matų sąrašo išbraukti Lietuvos atstovus. 
Su visa lietuvių tauta mes giliai liūdime 
dėl šio Jūsų Šventenybės nutarimo.

Vardan visų pavergtųjų tautų tikinčių
jų, vardan nesuskaitomų krikščioniškojo 
tikėjimo aukų, kurie krito nuo komunistų 
rankų, vardan Lietuvos, kuri turi garbę 
Marijos Žeme vadintis, maldaujame Jūsų 
Šventenybę, drauge su visais lietuviais, ir 
toliau leisti Lietuvos atstovams veikti prie

Mainais pasitarnautume 
okupantui

DĖL SOVIETŲ PERŠAMŲJŲ KULTŪRINIŲ MAINŲ SU LIETUVA
Klastinga sovietų politika visokiais ke

liais siekia užmigdyti laisvojo pasaulio bu
drumą, pripratinti jį prie Sovietų Sąjun
gos grobuoniškos agresijos padarinių kaip 
nuolatinės padėties, nuslėpti sovietų plėš
rius planus ateičiai. Šiais tikslais pastarai 
siais metais ypatingai sustiprinta sovieti
nė propaganda už vadinamus Rytų - Vaka 
rų kultūrinius mainus.

Kadangi kaikuriose Vakarų sostinėse re 
ziduoją Sovietų Sąjungos pasiuntinybės 
bei konsulatai ir specialios Sovietų Sąjun
gos organizacijos į tas sovietinės politikos 
pinkles stengiasi įtraukti ir lietuvius per 
vadinamą „bendrą lietuvių frontą kultūri
nei veiklai plėsti“, — Lietuvos Delegacija 
Pavergtųjų Europos Tautų Seime laiko 
tikslinga laisvojo pasaulio lietuviams štai 
ką priminti:

Sovietų peršami laisviesiems lietuviams 
kulūriniai mainai su Lietuva nebūtų laisvo 
pasirinkimo kultūrinis bendravimas. Juos 
tvarkytų ir nustatytų Maskva pagal bend
ras kompartijos direktyvas, nes visi san
tykiai su užsieniais yra Maskvos žinioje. 
Nei rašytojai, nei menininkai okupuotoje 
Lietuvoje laisvų organizacijų neturi. Visas 
kultūrinis gyvenimas yra griežtai kontro
liuojamas Lietuvos kompartijos, kuri nėra 
savarankiška, o tik Sovietų Sąjungos kom
partijos dalinys. Tad organizuoti laisvojo 
pasaulio lietuvių kultūriniai mainai su Lie 
tuva faktiškai būtų- santykiavimas su oku
panto organizacijomis.

Šiemet-, kovo mėnesį respublikinės valdy 
bos posėdyje buvo svarstytas Vilniaus, 
miesto draugijos darbas. Už blogą savo 
pareigų atlikimą, už šiurkštų elgesį ir gir 
tuokliavimą Bielenskiui buvo pareikštas 
perspėjimas. Šiemet birželio 23 dienos po
sėdyje (protokolas Nr. 5-20) pasižymėju
sį sukčių ir girtuoklį Bielenskį buvo nu
tarta atleisti iš darbo, tačiau profsąjun
gos komitetas netrukus jį vėl grąžino, gir 
di... atleidimas nepakankamai motyvuo
tas, niekas neprisipažino davę Bielenkiui 
kyšius. ________
•'TrETelehias '‘dar 
daugiau sauvaliauja savo bendrininkų ir 
viršininkų remiamas.

Dirba Vilniaus valdybos pirmininko pa 
vaduotoju V. Končius. Pernai už girtuo
kliavimą, blogą darbą jį pirmininku nebe
išrinko, bet paliko... pavaduotoju. Arba ' 
vėl kiti bendrabutelininkai — tiekėjas Va 
riakojis, gamybos viršininkas Jakovlevas. 
Jų net seniausieji darbuotojai niekada nė
ra matę blaivių.

Daugelis Vilniaus kaminkrėčių vien tik 
tai pagal oficialius algalapius kas mėnuo 
gauna iki 2.000 rublių atlyginimo. Paklaus 
ti, kaip susidaro tokia suma, jie aiškina, 
kad dirbo daugiau, negu 8 valandas per ! 
dieną. Bet tikrovėje yra kitaip.

Paskyros falsifikuojamos, krosnių skai
čius dvigubai - trigubai padidinamas. Kai 
kurie taip elgiasi dviem išskaičiavimais: 
pirma — daugiau gaus atlyginimo, o ant
ra — po pusmečio ar metų susidarys kros 
nyje suodžių kamštis, sprogs, ir šeiminin
kė, atbėgusi į kontorą, maldaus, siūlys ky
šius, kad .laisvalaikiu“ pašalintų nelaimę.

Šventojo Sosto. Lietuvių tauta visas savo 
viltis deda į Dievo rankas ir į rankas Jūsų 
Šventenybės“.

Šios telegramos tekstas drauge yra per
duotas ir Šveicarijos Telegramų Agentū
rai, kuri pažadėjo telegramos tekstą per
duoti šveicarų spaudai.

šveicarų spauda labai plačiai paminėjo 
Lietuvos diplomatų — Vatikano santykius. 
Didesnioji dalis šveicarų laikraščių savo 
skiltyse išspausdino visą šveicarų -lietuvių 
komiteto telegramos popiežiui tekstą. Taip 
pat ir šveicarų radijas savo žinių laidoje 
šį įvykį paminėjo. Tokiu būdu vėl kartą 
Lietuvos reikalai buvo priminti plačiajai 
šveicarų visuomenei.

štai keletas laikraščių, kurie šį įvykį pa 
minėjo:

Neue Zuercher Nachrichten — Zuerich, 
Vaterland — Luzern, St. Galler Tagblatt, 
Thurgauer Zeitung — Frauenfeld, Thur- 
gauer Tagblatt —Weinfelden, Neue Buend 
nėr Zeitung — Chur, Der Landbote —Win 
terthur, Die Ostschweiz — St. Gallen, Der 
Fuerstenlaender — Gossau, Rheintalische 
Volkszeitung — Altstaetten, Schaffhauser 
Nachrichten — Schaffhausen, Volksblatt 
vom Bachtel — Wald-Zuerich, Der Ober- 
thurgauer — Arbon.

Nebaudžiami ir nekontroliuojami, vado
vų - girtuoklių remiami, kaminkrėčiai sa- 
vavaliauja jau kelinti metai, krauna tur
tus, statosi namukus, vaikšto paišinais vei 
dais, bet 
kraunasi

Mieste, 
lėtas šimtų tūkstančių dūmtraukių 
krosnių. Tačiau čia dirba tiktai... 32 
minkrėčiai. Daugiau neįsileidžiamas 
vfenas mokinys, nė vienas pagalbininkas. 
Nors kaminkrėčių skaičius neribojamas 
jokiais finansiniais normatyvais: nei etatų 
vienetais, nei darbo užmokesčio fondu. Te 
gu laukia gyventojai mėnesiais, pusme
čiais kaminkrėčių malonės, tegu gąsdina 
juos galimo gaisro baimė, tegul maldauja 
jie susigrūdę eilėje prie langelio vieninte
lėje visame mieste kaminkrėčių kontoroje 
— gaisro baimė negąsdina Laisvanoriškos 
gaisrininkų draugijos: ji pagal įstatus gaiš 
ro gesinti neprivalo. Šiemet draugijos 
miesto valdyba pereikvojo 268.000 rublių 
darbo užmokesčio fondo, atlikinėdama įvai 
rius pašalinius dažymo, butų remonto dar 
bus, nieko bendro neturinčius su prieš
gaisrine apsauga. O tuo tarpu išrašytos pa 
skyros išvalyti dūmtraukius ir krosnis, pa 
vyzdžiui, Nr. Nr. 1962, 1964 ir daugelis ki
tų, jau mėnesį laukia savo eilės.

Beveik kas rytą ateina į savo įstaigą 
Laisvanoriškos gaisrininkų draugijos Vii 
niaus miesto valdybos pirmininkas V. Guo 
gas ir žiovaudamas dairosi į betvarkę. O 
atsitikimai, kuriuos papasakojau pradžio
je, vėl kartojasi kasmet ir kasdien.

V. Ruzgą
Iš Vilniaus „Tiesos“, 1958. 10. 1958.

SUDARYTA PRANCŪZIJOS 
VYRIAUSYBĖ

Naujasis Prancūzijos prezidentas gen. 
de Gaulle, pradėjęs eiti pareigas, ministe- 
riu pirmininku paskyrė Michel Debrė, ku
ris jau sudarė savo vyriausybę .Žinomasis 
de gaulistas Soustelle paskirtas į ministe- 
rio pirmininko įstaigą.

VOKIEČIAI ATSISAKO ASWAN DAM
V. Vokietija buvo pasižadėjusi per savo 

bendroves paskirti 200 mil. markių Aswan 
Dam užtvankai Egipte statyti, bet dabar 
pasižadėjimą atšaukė, nes Jungt. Arabų 
Respublika užmezgė konsuliarinius ryšius 
su R. Vokietija.

SAULĖS DĖMĖS
Pasitvirtino astronomų spėliojimai: sau

lėje pasirodė vis didėjanti dėmė, sudaran
ti jau apie tris tūkstantąsias viso matomo 
jos ploto. Spėjama, kad dėmė pasieks 1947 
m. dydį: šešias tūkstantąsias.

Saulei sukantis (dėmė yra apie 
ekvatorių), dėmė,pranyks, bet po 
kiama tam tikrų subiurimų žemės 
feroje.

Dėmė apie 6-7 kartus didesnė už 
kę žemę.

KONGO RIAUŠĖS
Belgų Konge, Leopoldvillėje, buvo kilu

sios riaušės tarp europiečių ir vietinių, ku 
rių metu žuvo 42 afrikiečiai ir apie 250 su
žeistų. Areštuota apie 300.

Riaušių priežastis — rasinė neapykanta.

REIKALAUJA DAUGIAU PRISIPAŽINTI
Chruščiovas reikalauja, kad marš. Bul

ganinas daugiau prisipažintų ir apkaltintų 
savo bendradarbius Kaganovičių, Malenko 
vą, Molotovą, nes jo tvirtinimas, kad pas
kutiniu metu įstojęs į tą grupę, esąs melas.

ŽINIOS APIE LIETUVOS PREZIDENTĄ
Britų „Daily Telegraph“ vasario 6 d. pa 

skelbė savo bendradarbio pasikalbėjimą su 
Lietuvos pasiuntinybės Romoje atstovu, ku 
riame be kita ko teigiama, kad tremtyje 
lietuviai turi asmenį, kurį pripažįsta einan 
čiu prezidento pareigas su beveik 
prezidento teisėmis.

Diplomatijos šefas S. Lozoraitis 
ga patvirtinęs korespondentui, kad 
prezidentas Smetona pasirašęs aktą, ku
riuo buvo paskirtas naujas ministeris. pir 
mininkas, bet dar neatėjęs tinkamas laikas 
paskelbti, kas yra tas žmogus, nes ruseli ga 
lį daryti sukumų.

Vakarykščiui, sausio 5 d., tas pats laik
raštis buvo rašęs apie Lietuvos padėtį Va
tikano įvykiuose ir taip pat užsiminė apie 
Smetonos paskirtąjį ministerį pirmininką, no vertybes, kurių kaina yra apie 17 mil. 
kuris laikomas paslaptyje. svarų ir kurios ten nugabentos 1939 m,

Jokio politinio atspalvio neturi atskirų 
tautiečių šalpos ir kultūriniai santykiai su 
savo ąrtimaisiais anoje „geležinės uždan
gos“ pusėje. Tai yra giminystės, tautinio 
solidarumo ir artimo meilės ryšiai. Reikia 
tačiau saugotis sovietinių agentų peršamų 
laisvojo pasaulio lietuviams organizuotų 
ryšių su okupuota Lietuva. Tokie ryšiai ne 
išvengiamai virstų laisvųjų lietuvių ry
šiais su Lietuvos okupantu bei jo įstaigo
mis ar organizacijomis ir pirmiausia tar
nautų okupanto be atvangos siekiamam ag 
resijos padarinių Lietuvoje įteisinimui.

Lietuva tebėra tarptautinės valstybių 
bendruomenės narys. Lietuvos į Sovietų 
Sąjungą įjungimo laisvojo pasaulio vals
tybės nepripažino ir nepripažįstą. Eilėje 
valstybių tebeveikia nepriklausomos Lietu 
vos pasiuntinybės ir konsulatai. Tas nepri 
pažinimas yra stiprus ginklas kovoje dėl 
Lietuvos suverenumo vykdymo atstatymo. 
Laisvųjų lietuvių pareiga vengti visko, kas 
galėtų kenkti Lietuvos tarptautinei teisi
nei ir politinei padėčiai ir tiesiogiai ar ne
tiesiogiai padėti okupanto užmačioms.

New Yorkas, 1958 gruodžio 5 d.
Lietuvos Delegacija Pavergtųjų Europos 

Tautų Seime:
V. Sidzikauskas — pirmininkas, .Dr. A. 

Trimakas — sekretorius; nariai: J. Audė
nas, K. Bielinis, M. Brakas, J. Brazaitis, 
Dr. Br. Nemickas, V. Rastenis, Pr. Vainaus 
kas, J. Valaitis, V. Vaitiekūnas.

KETURIASDEŠIMT DEVINTOJI
Sausio 3 d. prezidentas Eisenhoweris pa 

skelbė, kad Aliaska yra keturiasdešimt de 
vintoji Amerikos valstija.

Iki šiol Aliaska turėjo savivaldybę. Nors 

skiriamas prezidento, bet įstatymams leis
ti ji turėjo.savo dvejis rūmus. Amerikos 
kongrese ji turėjo savo atstovą, bet be tei
sės balsuoti. Dabar ji Amerikos kongresan 
siųs 1 atstovą, o senatan 2, ir jos guberna
torius jau bus renkamas.

Nuo 1912 metų Amerika valstijos teisių 
niekam nėra pripažinusi. Tada buvo priim 
tos New Mexico ir Arizona.

Aliaskoje 1956 m. duomenimis buvo 161. 
000 gyventojų. Ji amerikiečių buvo atpirk 
ta iš rusų 1867 metais už 7.200.000 dolerių. 
Iki 1884 m. tai buvo tik Amerikos sritis, o 
nuo tada gavo teritorijos pavadinimą.

Jau 1916 m. buvo pradėta bandyti Alias
kai suteikti Amerikos valstijos teises, bet 
kongrese nepraėjo toks įstatymas. Bet pa
mažu Amerikoje ėmė augti nusiteikimas 
už Aliaskos įjungimą. Kai 1946 m. buvo 
atsiklausta gyventojų, tai iš 8 jau 5 balsa
vo už tų teisių suteikimą Aliaskai. 1947 m.
vėl buvo pateiktas įstatymas, bet ir tas ne 
praėjo. Teigiamų rezultatų nedavė ir kiti 
bandymai. Pasisekė tik 1958 m.

VICEBURMISTRAS TAPO KUNIGU
Prof. Dr. Giuseppe Dossetti, anksčiau bu 

vęs Italų Krikšč. Demokratų partijos kai
riojo sparno vadas ir Italijos komunistiš- 
kiausio Bolonijos miesto viceburmistras, 
sausio 6 d. — Trijų Karalių, šventės dieną, 
buvo įšventintas į kunigus. Šventinimus su 
teikė Bolonijos arki vysk. kard. Lercaro.

Prof Dossetti buvo laikomas rimčiausiu 
kandidatu į partijos vadus, kada mirė Ita
lijos min. pirm. De Gasperi. Bet tada jis 
atsisakė politinės karjeros ir įstojo į kuni
gų seminariją.

— D. Britanijos kasyklų darbininkai 
stengiasi išsikovoti 40 vai. darbo dieną.

— Negev srityje buvo susikovę Jung. 
Arabų Respublikos ir Izraelio lėktuvai.

— D. Britanijoje šalčiai ir sniegas.
— Istanbule, Turkijoje, spaudos centre 

įvyko didelis sprogimas, kurio metu užmuš 
ta apie 200 žmonių.

— Bedarbių D. Britanijoje gruodžio 8 d. 
buvo 532.000.

— Irakas pasirašė prekybos sutartį su 
Vengrija ir ruošiasi pasirašyti su Bulgari
ja.

— Japonai tikisi šiais metais užsieniuo
se parduoti 81.400 svarų kultūrinių perlų.

— Praeitais metais Kanadon daugiausia 
imigravo italų — 27.500 (britų 26.800).

— Ispanijoje prasiveržė užtvanka ir už
liejo kaimą, ir dėl to žuvo apie 150 žmo
nių.

— D. Britanija pasiūlė. Jugoslavijai 3 
mil. svarų paskolą.

— Kanada atsisakė išduoti Lenkijai me
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Prof. S. Kairys jau yra parašęs ir išlei
dęs atsiminimus iki savo studentavimo die 
nų pradžios. Ten jis nuoširdžiai papasako
jo ir apie savo mokslo metus ir apie anuo
metinę Lietuvą su gimtuoju Užunevėžių 
kaimu. Iš tų atsiminimų aiškiau negu iš 
kurio nors kito šaltinio įsidėmime jo moks 
lo kelią —• Palangos progimnaziją, Šiaulių 
gimnaziją ir Petrapilio technologijos insti 
tūtą.

Studentaudamas du kartus buvo pašalin 
tas iš instituto ir tą pertraukų laiką pra
leido visuomenės darbui, įsitraukdamas į 
revoliucinį judėjimą ir į anuomet rusiškų
jų žandarų praretintos socialdemokratų 
partijos gretas.

Baigusiam studijas, kurį laiką jam teko 
išbūti Samaros gubernijoje ir ten su Petru 
Vileišiu statyti geležinkelių tiltus. Išvykęs 
ten 1908 m. rudenį, padirbėjęs porą metų, 
persikėlė vėliau į Kurską bet 1911 m. grį
žo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje, o dirbo 
čia pradžioje ne kaip inžinierius, bet kaip 
publicistas prie LSDP laikraščių ir kitų 
leidinių.

1912-16 m. nuėjo dirbti į Vilniaus savi
valdybės kanalizacijos skyrių ir ten Didžio 
joje gatvėje pirmasis pradėjo vykdyti ka
nalo statybą. Iš to darbo pasitraukė, kai 
įėjo į konfliktą su vokiečių okupaciniais

PROF. STEPONAS KAIRYS
(80 METŲ SUKAKTIES PROGA)

pareigūnais. Tai buvo kaip tik toks metas, 
kai iškilo reikalas rūpintis lietuviškais da
lykais. S. Kairys ir atsidėjo jiems, įeida
mas į lietuvių veikėjų sudarytąjį branduo
lį (P. Klimas, A. Smetona, kun. Stankevi
čius, J. Šaulys). Su darbų didėjimu augo 
ir veikėjų būrys. Jiems tai, o jų tarpe ir S. 
Kairiui, teko rūpintis sušaukti Vilniaus 
konferenciją, pasirašyti gen. Ludendorfui 
siųstuosius memorandumus apie lietuvių 
praeitį ir dabartinius siekimus, dalyvauti 
(su A. Smetona ir J. šauliu) Rusijos pa
vergtųjų tautų konferencijoje ir Lozanos 
konferencijoje, kurioje nutarta siekti Lie 
tuvai politinės nepriklausomybės, ir kituo
se darbuose ir žygiuose.

Vilniaus konferencija 1917 m. išrinko 
Kairį į savo prezidiumą, o paskui ir į ta
rybą.

Grįždamas iš Šveicarijos konferencijos, 
buvo sustojęs Berlyne ir čia drauge su 
Smetona ir šauliu suėjo į asmeninius ry
šius su kai kuriais reichstago atstovais, pa 
informavo vienas pats „Berliner - Tage- 
blatt“ apie Lietuvos siekimus ir pasirašė 
užsienių reikalų ministerijoje nepriklauso 
mybės atstatymo sąlygų protokolą.

Lietuvių Taryboje Vilniuje su keliais ki 
tais (M. Biržiška, S. Narutavičium ir J. Vi 
leišiu) gynė Lietuvai visiškos nepriklauso

mybės klausimą ir buvo laikinai pasitrau
kęs iš Tarybos. Kai Taryba atsisakė pasi
žadėti vokiečiams tam tikras nuolaidas, tai 
S. Kairys grįžo jon, pasirašė nepriklauso
mybės aktą, o jau visiškai išėjo iš Tary
bos, kai ji pradėjo kelti Uracho kvietimo 
Lietuvos karalium klausimą.

1918 m. gale paliko Vilnių ir Utenoje 
ėmėsi organizuoti savivaldybę ir buvo iš
rinktas apskrities valdybos pirmininku.

Atsikėlęs į Kauną, dirbo prekybos ir pra 
monės ministerijoje, M. Šleževičiaus IV mi 
nisterių kabinete buvo pasiėmęs tiekimo 
ir maitinimo ministerio pareigas.

1920 m. S. Kairys atėjo į lietuviškąjį par 
lamentinį gyvenimą — buvo išrinktas į S. 
Seimą, o paskui ir į kitus Seimus. 1926 m. 
išrinktajame Seime jis buvo vicepirminin
kas. Po 1926 m. perversmo areštuotas, bet 
ministerių kabinete balsuojant atsistatydi
nimo klausimą vienui vienas pasipriešino.

Kaip partijos atstovas yra dalyvavęs So 
cialistų Internacionalo kongresuose (1923 
m. Hamburge ir 1930 m. Vienoje).

Kaino asmenybe
Mūšų garbingo jubiliato gyvenimo ke

lias gali būti kelrodžiu daugeliui jaunuo
lių, kurie, bręsdami svetimame krašte ar 
pavergtoje tėvynėje, maža mato pavyz
džių, kai žmogus nuo jaunų dienų iki gi
lios senatvės lieka ištikimas savo idealam. 
Prof. Steponas Kairys yra ta šviesi asme
nybė, kuri, perėjusi kiečiausius bandy
mus, nepasidavė gyvenimo pagundoms ir 
liko ligi šios dienos mums sąžiningumo, 
tolerancijos, drąsos, darbštumo ir pasiau- 
kojmo savo tautai pavyzdys.

Dar gimnazistu būdamas Steponas Kai
rys apsisprendė būti sąžiningu. Savo atsi
minimų knygoje „Lietuva budo“, aprašy
damas aną laikotarpį, jis tą apsisprendi
mą nusako šiais žodžiais: „Stengsiuos būti 
padorus žmogus, kad ir ne kunigas“. Pasi 
rinkdamas sau inžinieriaus profesiją) jis 
taip pat turėjo tai galvoje. Technologo var 
do neteršė bendra nuomonė apie inžinie
rius, ypač geležinkelių ir uostų statytojus, 
kad turi „ilgas rankas“. Vėliau gyvenime 
jam nepavyko išvengti „statytojo“ darbo, 
kai jis vadovavo vandentiekio ir kanaliza 
cijos statybai Kaune, bet ir čia jis suge
bėjo išlikti „padorus žmogus, kad ir ne ku 
nigas".

Nelengva būti sąžiningu žmogum politi
koje. Mūsų jubiliatui teko įsivelti į politi
nę veiklą nuo jaunų dienų, bet ir čia tik 
mūsų tautos priešai galėtų jį kitaip vertin
ti. Savo tautai jis dirbo ir tebedirba sąži
ningai.

Nemaža pagundų buvo nutausti, kaip ir 
šiandien mūsų jaunimui. Pakeitus kailį, 
gal ir geresnį darbą galėtum gauti ir pato 
giau gyventi. Bet S. Kairys, dar jaunas bū 
damas, pasakė sau: „Aš turiu būti lietuvis. 
Visur lietuvis: savyje, viešoje gatvėje ir 
visų pirma ten, kur į lietuvius svaidoma 
akmenimis ir drabstoma purvu“.

Anais laikais būti lietuviu reikėjo turėti 
drąsos. Ir S. Kairys turėjo tos drąsos. 
Būdamas Šiaulių gimnazijoje, jis organi

Vilniuje dar pradėjęs miestų sveikatini- 
mo darbą — vesti kanalizaciją, jis ir Kau
ne 1923 - 38 m. dirbo savivaldybėje kanali
zacijos ir vandentiekio skyriaus vedėju. 
Pagal jo projektus kanalizaciją ir vanden
tiekį gavo ne tik Kaunas, bet dar Šiauliai, 
o-taip pat jo talka buvo reikalinga čia ir 
kitiems miestams — Marijampolei, Pane
vėžiui

Kartu dėstė kanalizacijos ir vandentie
kio dalykus ir universitete iš pradžių pri
vatdocentu, o vėliau profesorium. Už sani
tarinių įrengimų statybą Lietuvoje univer 
sitetas jam suteikė daktaro laipsnį.

Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje 
buvo Vliko pirmininkas. Pasitraukęs į už 
sienį, taip pat dalyvavo ir tebedalyvauja 
politikos ir visuomenės gyvenime ir spau
dos darbe.

Su spauda suaugęs iš jaunumės, yra ra
šęs atsišaukimus, redagavęs laikraščius, 
parašęs visą eilę daugiausia politinių po
puliarių brošiūrų, vaizdelių, feljetonų.

Šiuo metu rašo toliau savo atsiminimus.

zavo gimnazistų demonstraciją prieš rusiš 
kas pamaldas. Vėliau, jau studentu būda
mas, dalyvavo studentų demonstracijoje 
prieš caro valdžią ir už tai smarkiai nu
kentėjo. Lemtingais 1918 metais, dar vo
kiečių okupacinei kariuomenei esant Lie
tuvoje jis su keliais kitais lietuviais so
cialdemokratais griežtai pasisakė prieš bū 
simos Lietuvos valstybės ryšius su Vokie
tija, ir to dėka mūsų Nepriklausomybės 
paskelbimo Aktas buvo suredaguotas toks, 
kokį jį šiandien matome.

Nemaža drąsos reikėjo pakelti protesto 
balsui, kai ginkluoti karininkai įsiveržė į 
Seimo salę 1926 m. gruodžio 17 dieną. Drą 
sos reikėjo ir tada, kai Lietuvoje įsivieš
patavo savoji diktatūra ir socialdemokra
tams teko kovoti dėl demokratinės san
tvarkos atstatymo. Tada jam teko net pa
ragauti savo buvusio gimnazijos draugo 
A. Smetonos kalėjimo duonos. Bet tas ne 
palenkė jo. Jis liko ištikimas savo idea
lams.

Jaunuoliškos drąsos jam nepritrūko ir 
tada, kai jis sulaukė 65 metų amžiaus, o 
mūsų kraštas vėl pergyveno svetimą oku
paciją. Kaįp Universiteto profesorius, jis 
įsijungia į rezistencinį sąjūdį vokiečių oku 
pacijos metu ir išrenkamas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirminin
ku, gerai žinodamas, kad už tokią veiklą 
jam gresia dujų kamera vokiečių koncen
tracijos stovykloje.

Visi atsimenam eisenas pirmosios sovie 
tų okupocijos metu, kai fabrikų darbinin
kai ir įstaigų tarnautojai buvo suvaromi į 
gatves. 1940 m. rudenį Kaune vienoje to
kioje eisenoje buvo priverstas dalyvauti ir 
prof. S. Kairys. Gal būčiau ir nepastebė
jęs jo laikysenos, jeigu ne snargliuotas 
„tvarkdarys“, sukėlęs triukšmą, kad neto
li manęs ėjęs prof. S. Kairys neiškėlė 
kumščio' prie Stalino paveikslo. Nedaug

(Nukelta į 3 psl.)

Kas ieško — randa!
Garsusis Napoleonas, ištremtas į Šv. Ele 

nos salą, rašė: „Evangelija nėra tik knyga. 
Tai gaivinanti jėga. Aš niekada neaplei
džiu jos skaitymo, ir kiekvieną dieną skai 
tau su tuo pačiu malonumu. Niekur kitur 
negalima rasti tokių puikių idėjų ir nuosta 
bių dorovės dėsnių; kurie prieš mūsų .akis 
praeina kaip dangiškos armijos batalijo- 
nai. Siela niekada nepaklys, šią knygą tu
rėdama savo vadu!“ Kristaus mokslas yra 
vienintelis savo rūšyje: tinka kiekvięųam 
ir visiems; žydiškas, bet kartu žmogiškai 
universalus, kuklus ir pilnas autoriteto. 
Literatūriniu atžvilgiu palyginimuose nie
kas nepasiekė tokio paprastumo, kaip Kris 
tus evangelijose, gilias tiesas išreikšdamas 
visiems suprantamu būdu. Kas evangeli
jas skaito be iš anksto atsinešto priešiško 
nusistatymo, tas privalo baigti logiškai — 
priimti Kristaus paskelbtąją religiją.

Neseniai J. Oesterreicher parašė labai 
vertingą, gilią knygą „Irsta sienos — Sep
tyni žydų filosofai atranda Kristų“ (Walls 
are crumbling — Seven Jewish Philoso
phers discover Christ. London, 1953, p. 
366). Čia užtinkame Henriką Bergson, 
Maksą Picard, Edmundą Husserl, Adolfą 
Reihach, Paulių Landsberg, Maksą Sche
ier ir Editą Stein. Autorius, duodamas tų 
žymiųjų konvertitų biografijas, iškelia pa 
grindines jų mintis, nepamiršdamas jų ap
linkos. Tai yra ypatingos reikšmės daly
kas, kad mūsų moderniųjų laikų septyni 
žydai filosofai pasidaro net Krikščionybės 
gynėjais. Žmogus nėra tas gyvūnas, kurio 
tikslas būti gerai pašertam. Žmogus — Die 
vo paveikslas, gimęs, kad Dievą pažintų, 
jį mylėtų ir garbintų. Žmogus savo prigim 
timi neišvengiamai ką nors garbina, jei ne 
Dievą, tai bet kokios rūšies dievaičius.

Nuodėmė ir dorybė, žmogaus nupuoli
mas ir jo išganymas, sielos nemirtingu
mas, skaistumas, tai dalykai iš kurių juo
kiasi gatvės žmogus, bet šiems septyniems 
ir žymiems filosofams buvo pagrindiniai 
gyvenimo klausimai, kurie nedavė ramy
bės ir daug aukos reikalaujančiame kely
je ieškojo tiesos ir ją rado Kristuje!

Iš jų pirmasis — H. Bergson — Prancū
zų Akademijos ir Moralinių ir Politinių 
Mokslų Akademijos narys, apdovanotas 
aukštais garbės ordinais, rašė: „Evangelija 
yra mano dvasiniai namai. Mano mąsty
mai mane kas kartą vedė vis arčiau Katali 
kybės“. Žymioji filosofė Edita Stein, tapo 
net karmelite vienuole, vėliau naciai ją su 
ėmė ir savo gyvenimą baigė koncentraci
jos stovykloje. Šiuo metu ruošiama jos be
atifikacijos byla!

Kristus traukia visus, kad sudievintų. 
Šia prasme teisingi Dostojevskio žodžiai: 
„Dievo ir Kristaus neigėjai niekada nepa
galvoja, kaip pasaulyje, kuriame nebus 
Kristaus, visa pasidarys purvina ir nuodė
minga!“ P. Dauknys, MIC

Pamaldos
LEICESTER — šį sekmadienį — sausio 18 

d. 12 v., Sacred Heart bažn., Mere Rd.

Namai ir namiškiai
STEPONAS KAIRYS

(Iš knygos „Lietuva budo“)

Tik dvi dienas namie pabuvęs, pajutau, 
kad ir čia kai kas nebe taip, kaip seniau 
buvo. Ir visų pirma manyje pačiame. Pra
dėjau įdėmiai stebėti saviškius. Sesuo An- 
tosė susiformavo į šaunią merginą; gieda 
Kurklių bažnytiniame chore ir pamėgo gie 
doti, atrodo, ne tik Dievuliui garbinti. Mo 
tina mane informuoja, kad pradėję pirš
liai lankytis, ir, jei ne tėvo aštrokas bū
das, mūsų pirkios durys būtų per dažnai 
varstomos. Pirmą kartą atėjo galvon min
tis, kad Antosė tėra svečias mūsų namuo
se, — ištekės ir nuturtins mūsų šeimą.

Ryškėja ir brolių būdai. Jų panosėje tan 
kyn veliasi ūsų plaukai ir, slapta pasigau- 
dami tėvo skustuvą, skuta barzdas. Spin
toj laiko pasikabinę po dvejetą eilučių ir 
drabužius pažiūrėdami vis nerimsta — no 
ri daugiau. Prasimanė pirktinius marški
nius ir kažką panašaus į kaklaraištį. Bro
lis Jenas labai religingai nusiteikęs. Na
mie tenkinasi trumpu poteriu, bet per at
laidus gretimose parapijose, kartais net tė 
vo nepasiklausęs, išnyksta iš namų vos 
auštant ir grįžta sutemus.

— Kur buvai? — klausia tėvas nuduo
tai šiurkščiu balsu.

Nesislėpdamas Jonas atsako buvęs Ka
varske šv. Jono atlaiduose. Bet Jonas turi 
reikalų ne tik su savo patronu: jis lanko 
ir kitus atlaidus. Tėvo rūstūs pamokslai 
negelbsti, ir, kai Jonas jų klausosi, sėdė
damas tamsiame pirkios kampe, šypsosi 
— taip man prisipažino. Šypsosi dėl to, 
kad nesijaučia nusikaltęs. Bažnyčioje jis 
išbūva, kol zakristijonas jam baksteli į 
šoną, kad jau metas bažnyčią uždaryti. 
Bažnyčioj Joną pagauna giesmė Dievuliui 
ir Jo šventiesiems. Su giesmės sutartine 
jis kyla į bažnyčios skliautus, juos pra

muša ir kyla dar aukščiau. Jam taip gera. 
Už visą tą pagaunančios ekstazės nuotai
ką Jenas gali ir daugiau mokėti, kaip 
klausydamas tėvo šalto pabarimo žodžių. 
Jonas, atrodo, pradeda savotišką ir labai 
nuoširdų religinių išgyvenimų laikotarpį, 
nesiieškodamas vadovo. Kunigas jam — 

-taip sau. Tokio Jono aš iki šiol kaip ir ne 
su matęs. Bet kasdieniniame gyvenime Jo 
nas labai „žemiškas“, šiek tiek savyje už
sidaręs ir darbininkas kaip reta. Tėvas ir 
už tai jį vertina.

Aiškėja ir ipano vyresniojo brolio Anta
no būdas. Nestiprios sveikatos jis darbe 
„pasičėdija“. Mėgsta su žmonėmis bend
rauti; pastabus, neužmiršta liežuvio bur
noj, pasakoja gyvai ir nuspalvina lakia 
fantazija. Kai ir šiais metais parsivežiau 
kai ką lietuviškų raštų, Antanas pasigau
na juos skaityti ir perskaitęs kiša į darži
nės stogą. Kam kitam duoti dar baisu. 
Mėgsta pinigą ir rūpestingai deda rublį 
prie rublio. Kad pelėms nebūtų pagundos, 
renka sidabrinius. Brolis Antanas, atrodo, 
jau rimtai galvoja apie savąjį gyvenimą.

Stebiu ir tėvus. Nei ūkio tvarkoje, nei 
šeimos gyvenime niekas, rodos, nepasikei
tė. Viską tvarko tėvo neribota valia, švel
ninama šilto vaikams jausmo ir įdėmaus 
proto. Dar niekas vaikų nedrįsta paabejo
ti tėvų autoritetu, juoba kad ir tėvai visų 
darbų priešaky. Bet ir tėvuose įstebiu pa
sikeitimų. Pradeda augti žemyn. Mažiau 
juoko už bendro valgomojo stalo. Mažiau 
linksmos, gaivinančios nuotaikos bendra
me darbe, nors jaunimas nesiduoda su
varžomas ir vis pratrūksta linksmu klege 
siu. Metai, niekieno neužmiršdami, rašo 
savo ženklus ir tėvų veiduose — jų akyse 
daugiau likiminio pavargimo. Anksčiau tų 
pasikeitimų taip pat nebuvau pastebėjęs.

Banadutei jau dešimti metai. Ji pirmu-

tinė mamos padėjėja namų ruošoj. Jai da
bar ir' pirmutinis blynas iš karštos keptu
vės, ir pati šiltoji tėvų globa. Banadutės 
akutės, kai jai ką pasakoju, darosi giles
nės. Stebiu ją iš šalies: savo būdu nėra 
greita, bet kai turi ką gardaus, pati priei
na pasiūlyti. Su Banadute turiu bendrų
reikalų gėlių daržely, kai einame uogauti 
ar rugių lauke skiname gėles seklyčiai pa 
puošti. Banadutė jau nešioja „andaroką“.

Pradedu stebėti save patį. Kad ir dide
lis santykių glaudumas, betgi tarp manęs 
ir saviškių jau susidaręs tam tikras atstu
mas, ir jis neišnyks. Iš to atstumo ir pra
dedu stebėti saviškius. Bene ir manyje pra 
deda formuotis „inteligentas“?

įprastu būdu ir iš pirmos dienos atsipa 
laiduoju nuo visko miestiško, „peizanė- 
ju“ ir įsijungiu į namiškių darbą, savano
riškai prisidurdamas kur reikia. Esu na
muose pabojamas svečios, galiu dirbti ar 
nedirbti ir naudojuosi savo padėtimi. Kai 
noriu, nusitveriu knygos, ir skaitymo man 
niekas nelaiko dykaduoniavimu.

Nauja ir Skiemonyse
Besireiškiančių pasikeitimų stebėjimas 

nesibaigia namie. Mielai pasinaudoju pir
muoju sekmadieniu ir su tėvais važiuoju 
į Skiemonis. Mano tėvo bažnytinis kostiu
mas — tradicinis: namie austo čerkeso il
gas švarkas, baltos drobinės kelnės diržu 
sujuosti drobiniai marškiniai, ilgi, taukais 
ištepti batai ir šventadieninis „kaškietas“. 
Višbs motinos pastangos, kad tėvas pasi
siūdintų kelnes iš pirktinės medžiagos, iki 
šiol eina niekais — taip jam „padoriau“. 
Dabar ir aš stoju tėvo pusėn —senovė ver 
ta pagarbos.

Skiemonių neseniai dar statyta medinė 
bažnyčia, skardi kaip pavasario giraitė, 
dar kvepia nedažytų sienų medžio sakais. 
Saulutė per didelius Dievo namo langus 
apsėmė linksma šviesa visą bažnyčią, ir ji 
kaimiškai puošni. Visiems akį veria didy
sis altorius, vietos meistro Juozo Tubio iš 
medžio išdrožinėtas gražiai išlaikytu goti
kos stiliumi. Lipu „ant viškų“ ir iš aukšto 
stebiu maldai susirinkusius skiemonie-

čius. Iš kairės — moterų skarelių gėlynas, 
tik jau labai retai nuometo paįvairintas. 
Dešinėje — kukliai pamargintas vyrų dra 
bužio palšumas. Į bažnyčios suolus ■— de
šinėje ir kairėje — sėda tik amžiaus pavar 
ginti ir pagerbti, ir tik priešakiniuose šuo 
luose tesėdi ponija. Jos čia nedaug. Šiaip
bažnyčioj — prieš Dievulį nusižeminto 
žmogaus lygybė, ir tik ties pirmosios za
kristijos durimis spiečiasi rinktinis jauni
mas. Skiemonių kunigas Vėžys, — jis čia 
pats vienas, — mažo ūgio ir visuomet 
linksmas, nesišypsąs tik prie altoriaus ir 
sakydamas pamokslą, mokąs kiekvienam 
pasakyti tinkamą žodį. Bet visą savo ele
ganciją kunigas parodo su ponia Pavlavi 
čiene, turtingiausia Skiemonių apylinkės 
dvarininke: droviai duoda poniai pabučiuo 
ti kunigišką ranką ir tuo pačiu metu pa
bučiuoja ją į petį. Skiemoniečiai visuo
met žiūri pasisveikinimo pasigrožėdami, o 
kun. Vėžiukas, — taip jį žmonės vadina, 
— gal ir nesąmoningai pademonstruoja 
gražias praeities tradicijas: dvaras už baž 
nyčią ir bažnyčia už dvarą.

Reta Aukštaitijos parapija yra tiek tirš 
tai šlėktos gyvenama, kaip mūsų Skiemo
nys. Jos čia yra ištisos akalicos, ji pabiro 
po kaimus, įsikūrė vienkiemiuose, gyvena 
sklypininkais pamiškėje ir užlaukiuose 
jau kaip amatininkai. Šlėkta kalba žiauriu 
lenkišku žargonu, save laiko kilnesnės rū
šies žmonėmis, tik tarpusavyje tuokiasi, 
stropiai saugo kilmės „popierius“ ir kie
tai laikosi praeities tradicijų. Įtakoja ūki
ninkus, ir dažnas skiemonietis moka len
kiškai. Iki šiol šlėkta tebedavė skiemonie 
čių gyvenimui toną šventoriuje ir bažny
čioje; kunigas jai pirmajai paskaitydavo 
lenkiškai evangeliją, ir po to visa šlėkta 
išsinešdindavo iš bažnyčios, nereikalinga 
kunigo pamokymų.

Taip Skiemonyse buvo ir seniau. Bet da 
bar kai kas ir čia pradėjo pasikeisti. Pa
daugėjo gimnazistų. Vilniaus gimnazijoj 
mokosi Želtiškio Aleknų trys vaikai. Lie
pojos gimnazijon įstojo Sližių Baliukas iš 
Desiukiškių dvaro. Skiemonis lanko du 

Semėšiai iš Vaštapų, besimoką taip pat 

Liepojos gimnazijoje. Tarpais pasirodo 
Petras Kisielius iš Šiaulių gimnazijos, vie
šėdamas pas savo'dėdę. Kai jie vasarai su 
važiuoja, jie savęsp traukia žmonių akį, 
— jie savi, ir nejučiomis pradeda nustum 
ti šlėktą užpakalin. To viso jaunimo prie
šakyje — Jurgis Alekna, Maskvos univer
siteto studentas medikas. Jurgis Alekna 
demonstratyviai kalba lietuviškai švento
riuje, nors jo tėvai mielai stveriasi ir len
kų kalbos. Kažkaip savaime vyksta atsta
tymas savajai kalbai —; tautinės sąmonės 
pradžia. Anksčiau Skiemonyse šitaip ne
buvo galima pastebėti.

Pasikalbu su savo kaimynu, Adomu Vit„ 
kūnu, iš Pažeriu kaimo. Adomas, jau ar
tėdamas prie Kristaus metų, sumanė eiti 
mokslus, kad galėtų įstoti Kauno seminari 
jon, ir dvejus metus „švedu“ išbuvo Šiau
liuose. Greit įsitikino, kad nenugalės moks 
lų, ir, namo grįžęs, septynių brolių pade
damas, pradėjo žūklauti savame ir apylin
kės ežeruose, padėdamas ūkyje. Bet Ado
mas Vitkūnas neprarado pagarbos pačiam 
mokslui ir mokslus einantiems: mielai 
ieškojo pažinčių ir su „studentais“. Kai 
kalbėdami pakliudėm ir lietuviškąjį reika 
lą, Adomas, į visas puses pasidairęs, pus
balsiai man pranešė skaitęs „Genių dė
dę“. Iš kur „Genių dėdė“ atklydo į ramųjį 
Pažeriu kaimą? Man ir tai buvo didelė 
staigmena.

Kai po pamaldų grįžome namo ir visuo 
met rūpestinga motina padalijo po sūrio 
ir ragaišio gabalą pasistiprinti, mano gal
voj klaidžiojo neįprastos mintys. Kažkas 
naujo kyla manojoj aplinkoj, — naujo ir 
savo. Pasijutau su tuo nauju susijęs ir jo 
įpareigojamas. Kad mokais, tai ne tik sau. 
Jausmo paskatinama mintis dar neaiškio
mis formomis kėlė darbo savųjų tarpe bū
tinumą ir pareigos jo imtis neatidėliojant 
ir neatsisakant. Tą pačią vasarą parašiau 
savo pirmąją korespondenciją Tilžės „Ūki 
ninkui“ — „Iš Anykščių padangės“. Joje 
dalijaus su laikraščio skaitytojais džiugia 
žinia, kad ir pas mus žmonės pradeda su
siprasti. Sekančiais metais skiemoniečiuo- 
se susikūrė pirmoji kuopelė.
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II reiškiame nuoširdžią užuojautą.
i J Komiteto pirmininkas ir nariai

Mieliems Vaidiliečiams
. A. ir D. JANKŪNAMS 

ryšium su gautąja žinia iš Lietuvos 
dėl jų mylimos mamytės-ir uošvės 
mirties, reiškiame giliausią užuojautą.

Londono Vaidilos Valdyba ir nariai

KADA LONDONE LINKSMIAUSIA?
Atsakymas aiškus: metinio spaudos ba

liaus metu! Tada linksmiausia ir smagiau
sia, nes susirenka giminės ir pažįstami ir 
susėda ilgesniems pokalbiams už staliukų.

šįmet spaudos balius vasario 7 d., šeš- 
tadienj.

Neužmirškite iš anksto užsisakyti stalių 
kus. Niekur tai dienai nepasižadėkite ki
tur. Jei tą dieną lytų ar snigtų — Lietuvių 
Namuose jūsų nepasieks jokie gamtos su
mišimai.

KLUBŲ NARIŲ SUSIRINKIMAS
1959 m. sausio 25 d., 6 vai. p.p., Lietuvių 

Namuose (1, Ladbroke Gdns., London, 
W.U) kviečiamas metinis Lietuvių Klubo 
ir Headley Park Klubo narių susirinki
mas.

Dienotvarkėje Klubų valdybų rinkimai 
ir ateities veikla.

Visi nariai prašomi dalyvauti.

UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIUS
Š. m. sausio 31 d., 7.30 vai. vak., Sporto 

ir Socialinio Klubo (parapijos) salės patai 
pose, Šv. Onos Draugija rengia įdomų

Užgavėnių Blynų Balių.
Bus tam vakarui pritaikinta programa, 

kuri suteiks staigmenų kiekvienam daly
viui. Kviečiami visi atsilankyti.

SUDARYTAS KOORDINACINIS 
KOMITETAS

Sausio 11 d. Parapijos patalpose susirin 
ko šių organizacijų valdybos: Sporto ir So 
cialinio Klubo, Liet. Atgimimo Sąjūdžio, 
Šv. Kazimiero Liet, parapijos, Londono Me 
no Sambūrio „Vaidilos“, DBLS Londono I 
sk., Šv. Onos Dr-jos, Lietuvos Bičiulių Fr. 
Po ilgų diskusijų apie esamą nenormalią 
padėtį Londone, kuri liečia minėjimų ir ki 
tokių parengimų reikalą (dažnai įvykdavo 
dvigubų minėjimų), nutarė sudaryti koor
dinacinį Londone esančių organizacių ko
mitetą ryšių palaikymui tarp organizaci
jų ir tvarkyti minėjimams bei įvairių pa
rengimų datoms ir kitiems reikalams.

Šiame pasitarime nebuvo pakviestos 
DBLS Centrinio Sk. ir LLM „Dainavos“ 
valdybos. Susirinkimas pageidavo, kad į 
minėtą komitetą būtų pakviesti jų pirmi
ninkai bendram darbui.

VASARIO 16 D. MINĖJIMAS
Lietuvos Nepriklausomybės Šventės mi

nėjimą šiais metais rengs Koordinacinis 
Komitetas. Minėjimas įvyks vasario 15 d., 
Sporto ir Socialinio Klubo (parapijos) sa
lėje.

Minėjimo programai atlikti pakviestas 
Londono vyrų ir mišrusis chorai, vadovau
jami p. V. Mamaičio. x

Taip pat bus susitarta su parapijos kle
bonu dėl pamaldų.

MŪSŲ DRAUGO SVEIKINIMAS
Buv. D. Britanijos pasiuntinys ir įgalio

tas ministeris Lietuvoje p. T.H. Preston, at 
sakydamas DBLS pirmininkui į Naujųjų 
Metų sveikinimą, prašo perduoti geriau
sius linkėjimus visiems jo draugams lietu
viams Toliau savo laiške p. Preston sako: 
„Aš visuomet branginsiu draugystę, kuri 
susidarė man ilgai gyvenant jūsų tėvynėje, 
ir niekad nepraleisiu progos, važinėdamas 
su paskaitomis išilgai ir skersai šio krašto, 
pabrėžti lietuvių tautos didvyriškumą jų 
kovoje už laisvę prieš žiaurią tironiją“.

DBLS SIUNTINIŲ TARNYBA
Nuo šių metų pradžios pasikeitus siunti 

nių į Lietuvą siuntimo sąlygoms, DBLS 
Valdyba š.m. sausio 10 d. posėdyje nutarė 
likviduoti prie DBLS veikusią siuntinių 
tarnybą.

Šios tarnybos tikslas buvo palengvinti 
provincijoje gyvenantiems nariams atlikti 
siuntinių persiuntimo formalumus ir parū 
pinti pigesne kaina siuntiniams medžiagą. 
Ryšium su naujais muitų tarifais ir su pa
tarnavimais, kuriuos siūlo privačios bend
rovės, siuntinių siuntimas tapo paprastes
nių, ir todėl be didelio nuostolio DBLS na
riams siuntinių tarnyba galėjo būti likvi
duota.

s DBLS Leigh Sk. Valdybos nariui <

? p. DOMUI STEPONAVIČIUI >
< ir s
i p-lei ROSALIE SWIFT, S
< sukūrusiems lietuvišką šeimą, linki >
S saulėto gyvenimo ?

> Leigh Sk. Valdyba ir nariai <

DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 
NARIŲ DĖMESIUI

Šių metų sausio 25 d. (sekmadienį), 3 
vai. p.p., Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke 
Gdns., W.11, šaukiamas Centrinio Sky
riaus metinis narių susirinkimas. Dieno
tvarkėje: Valdybos pranešimas ir valdomų 
jų organų rinkimai.

Valdyba prašo narius gausiai dalyvauti.

AUKA LAIKRAŠČIUI
Stockporto lietuvis K. Paipalas, siųsda

mas „Europos Lietuvio“ prenumeratą už 
1959 m., pridėjo dar 10’šilingų auką.

BRADFORDAS
DBLS Bradfordo Sk, Valdyba nutarė šią 

žiemą surengti keletą paskaitų apie mūsų 
žymiuosius žmones.

Pirmą paskaitą apie mūsų liaudies dai
nių, giesmės „Pulkim ant kelių“ autorių 
kun. A. Strazdelį skaitys kun. J. Kuzmic- 
kio. Paskaita įvyks š. m. 18 d., 6 vai., Brad 
fordo Lietuvių Namuose, 5, Oak Vilias.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
dalyvauti. Sk. Valdyba

Klubo susirinkimas
Lietuvių Vyties Klubo Valdyba praneša, 

jog visuotinis metinis Lietuvių Vyties Klu 
bo narių susirinkimas kviečiamas sausio 
25 d., sekmadienį, 3 vai. popiet, Klubo pa
talpose šia dienotvarke:

1. Prezidiumo rinkimai, 2. Mandatų ko
misijos rinkimai, 3. Valdybos narių prane 
Šimai, 4. Revizijos komisijos pranešimas,
5. Diskusijos dėi visų pranešimų.

Pertrauka.
6. Klubo Valdybos rinkimai, 7. Klubo Re 

vizijos komisijos rinkimai, 8. Einamieji 
reikalai.

Lietuvių Vyties Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
Savišalpos kasos susirinkimas

Sausio 25 d., 5 vai. p.p., šeštadienį, Not- 
tinghamo Lietuvių klubo „Romuva“ patai 
pose kviečiamas Nottinghamo Liet. Savi
šalpos Kasos narių visuotinis metinis susi 
rinkimas.

Kviečiami dalyvauti nariai ir taip pat 
suinteresuotieji būti nariais.

NLSK Valdyba

STOKE-ON-TRENT
Kalėdų eglutė

Sausio 3 d., ketvirti metai iš eilės, čia 
DBLS skyriaus rūpesčiu buvo surengta 
vaikams eglutė.

Erdvion Embassy Hall salėn prigužėjo 
apie 40 vaikų ir apie antrątiek tėvų ir sve 
čių. Šiais metais kelios latvių ir lenkų šei
mos prašėsi priglaudžiamos prie lietuviško 
Kalėdų senio. Vaikų atliekamą programą 
įpusėjus, salėje kilo bruzdesys: tai Kalėdų 
senis (VI. Karobas) stūmėsi su maišu ant 
kupros prie scenos, prie eglės ir prie vai
kų.

Vaikai gražiai atliko Gul šiandieną, Pie
menėliai, padeklamavo ir padainavo, pašo
ko Kalvelį, o nykštukai atliko Du gaide
lius ir daug kitų smulkesnių aktų. Aldona 
Čekanauskaitė, 13 metų, paskambino pia
ninu. Kalėdų senis perskaitė vaikams iš 
Lietuvos gautą savanorio laišką, kuris bai
gėsi šiais žodžiais: Laikas slinks į amžiną 
tolį... Rugio grūdas noks ir birs... Jūsų žy 
gio, laisvės broliai, Tėviškėlė nepamirš!..

Programą sudarė ir vaikus paruošė R. ir 
E .Šovai. Jiems talkininkavo P. Rentelienė 
ir J. Siurblienė

Po programos ir gausių dovanų vaikams 
buvo skani arbatėlė, kurią paruošė ir glo
bojo p. J. Siurblienė. Svetys iš Derby Br. 
Zinkus visą vaikų stalą iš visų pusių nu
fotografavo.

Aukas vaikų dovanoms supirkti ir arba
tėlei parengti surinko ponios: S. Repšienė, 
Z. Račkauskienė ir J. Siurblienė.

. Ir šiais metais kun. A. Kazlauskas išlai
kė savo įprotį ir atsilankė vaikų eglutėje, 
o kitą dieną, sausio 4, atlaikė vietos lietu
viams pamaldas.

Kun. A. Kazlauską, kaip ir visais kitais 
kartais, priėmė ir pavaišino P. J. Renteliai.

V.A.

NAUJA OPERA — VIDUTINIŠKA
Neseniai Kauno teatre įvyko naujos lie

tuviškos operos premjera. Tai V. Baumilo 
„Paskenduolė“, parašyta pagal A. Vienuo
lio apysaką.

Žiūrovai — ne muzikai apie operą atsi
liepia be entuziazmo. Spaudoje operą re
cenzavo kompozitorius J. Karosas. Rūpesr 
tingai išrinkęs ir pagyręs gerąsias vietas, 
ypač lietuviškomis meliodijomis pagrįstas 
choro dainas, šiaip jau apie operos muzi
ką recenzentas kalba santūriai ir atlai
džiai, o dėl baletinių vietų pareiškia, kad 
ten muzika svetimesnė, „savo pobūdžiu ne 
pakankamai lietuviška“. Įvertinęs operą 
kaip visdėlto jauno kompozitoriaus laimė
jimą, J. Karosas linki V. Baumilui „ateity
je ieškoti naujų neišbandytų kelių“.

(E) Studentai populiarina liaudies dai
nas ir šokius, Lietuvos aukšč. tarybos pre 
zidiumo įsaku „už įžymius nuopelnus vys 
tant ir populiarinant lietuvių liaudies dai 
nų ir šokių meną“ Kauno Politechnikos 
instituto studentų liaudies dainų ir šokių 
ansambliui suteiktas „nusipelnusio ansam 
blio garbės vardas“.

VOKIETIJA
Vaikų eglutė Miunchene

Gruodžio 28 d. Miuncheno Liet. Moterų 
Atstovybės Valdyba drauge su BALFo 
skyrium ir lietuviška mokykla surengė vai 
kams Kalėdų eglutę, kurion susirinko ne
mažas būrys vietinių ir iš toliau atvykusių 
lietuvių su vaikučiais. Moterų Valdybos 
pirmininkė pasveikino visus, apibūdino 
Kalėdų eglutės šventę ir padėkojo Baltui 
už paramą.

Dr. J. Grinius sveikino susirinkusius Lie 
tuvių Bendruomenės vardu. Taip pat svei 
kino mokytojai S. Lankaitienė — skautų 
vardu, o J. Laukaitis — mokyklos ir Balfo 
skyriaus vardu, kviesdami jaunimą 1959 
m. gausiau lankyti lietuvių mokyklą ir 
uoliau dirbti lietuviškuose sambūriuose.

Paskui buvo suvaidintas kalėdinis vaiz
delis „Gimė Kūdikėlis“, kurį paruošė mo
kyklos vedėjas Laukaitis. Vaidino moki
niai. Vaidinimą lydėjo kalėdinių giesmių 
ir muzikos montažas. Po pertraukos atke 
liavo Kalėdų Senelis su maišais dovanų. 
Vaikučiai subruzdo įr stengėsi įsiteikti ei
lėraščiais ir pasakėlėmis. Kiekvienam vai
kučiui Senelis įteikė dovanėlę. Be to, moki 
niai, kurie pavyzdingai lankė lietuvių mo
kyklą, vedėjo buvo apdovanoti rinktinėm 
knygom. Toliau sekė vaišės.

Baigiant šventę p. Laukaitis padėkojo 
eglutės rengėjams, Balfo vadovybei, Mote
rų valdybai, PLB Kr. valdybai už paramą 
ir dovanėles, o užjūrio lietuviams už jų 
aukas ir gėrybes. J.V.

IŠ LIETUVOS GRĮŽTANČIŲJŲ REIKALU
Pastaraisiais metais ir dabartiniu metu 

iš Lietuvos išleidžiami ir Vakarų Vokieti 
j on atvažiuojantieji vokiečių kilmės asme 
nys mielai ieško ryšio su čia gyvenančiais 
lietuviais bei jų organizacijomis. Lietuviš 
koji Bendruomenė Vokietijoje sveikina iš 
komunistinės vergijos ištrūkusius žmones 
ir nori taip pat palaikyti su jais ryšį bend 
rų, gerų prisiminimų iš gyvenimo laisvoje 
Tėvynėje.

Bendruomenės apylinkės ir visi nariai 
prašomi grįžusiems iš Lietuvos duoti Vo
kietijos Krašto Valdybos adresą bei Kraš 
to Valdybai, jei galima, nurodyti grįžusių 
jų adresus. Dabar turimų galimybių ribo
se Kr. Valdyba stengsis grįžusiuosius ap
rūpinti laisva lietuviška spauda, knygom 
bei kitomis lietuviškomis kultūrinėmis 
priemonėmis ir tuo būdu stiprinti grįžusių 
jų santykius su lietuviškąja visuomene Va 
karų pasaulyje. Be to, ryšys su grįžusiais 
yra svarbus mūsų asmenų paieškojimo 
tarnybai. Tiek Tarptautinis Raud. Kry
žius, tiek Vokietijos Raud. Kryžius labai 
dažnai kreipiasi į mus su iš Lietuvos ki
lusių žmonių paieškojimais arba jau se
niau laisvajame pasaulyje atsiradę žmo
nės paieško tų, su kuriais ryšys pasitrau
kus nuo komunizmo nutrūko.

VALDINIS VINCO KUDIRKOS 
PAMINĖJIMAS

Gruodžio 28 d. ir Lietuvoj buvo paminė
tas Vincas Kudirką jo šimtbjo gimtadienio 
proga. Minėjimas tačiau buvo labai apribo 
tas — įvyko tik Kudirkos Naumiesty, daly 
vaujant tik žemesniojo rango delegacijai 
iš Vilniaus. Apie sukaktį spaudoje pasta
ruoju laiku „neturėta progos“ užsiminti, 
kitose Lietuvos vietose paminėjimus reng
ti „niekas nesiėmė iniciatyvos“, todėl V. 
Kudirkos sukaktis Lietuvoj, tur būt, ir 
baigsis reportažu laikraštyje apie minėji
mą Kud. Naumiesčio salėje ir vainikų už
dėjimu ant kapo.

Minėjimo iškilmių šeimininkai buvo K. 
Naumiesčio rajono komiteto sekretorius 
(partijos) ir vykdomojo komiteto pirminin 
kas. Iš Vilniaus atvyko tik M. Meškauskie 
nė (kultūros min. pavaduotoja), rašytojai 
E. Mieželaitis, V. Mozūriūnas, K. Korsakas 
ir B. Pranskus, be to, leidyklos redakto
rius J. Tornau. Korsakas ir Pranskus bu
vo paskaitininkai.

Reportaže yra ir nuotrauka prie kapo — 
minėjimo dalyviai, vainikai. Vieta pamink 
le, kur- iškaltas Lietuvos himnas, fotografį 
joj rūpestingai užklota vainikais, tad ir ne 
'matyti, ar himnas tik paslėptas nuo didės 
nio akių kiekio, ar ir vėl išnaikintas, kaip 
kadaise... (LNA)

MENININKŲ SUKAKTYS
Lapkričio 23 dieną Vilniaus Dramos tea

tre buvo paminėta dramos aktorės Emili
jos Grikevičiūtės-Pakalnienės 60 metų am
žiaus ir 30 metų darbo teatre sukaktis. 
(Mėgėjiškuose vaidinimuose ji buvo daly
vavusi jau nuo 1916 metų, lietuvių vaka
ruose Liepojoj). 30 metų sukaktis skaičiuo 
jama nuo jos įstojimo į Lietuvos Valstybės 
Dramos teatrą, jau baigus dramos studiją. 
Sukaktis buvo atžymėta specialiu spektak
liu, garbės raštu iš valdžios ir aktoriaus 
S. Petraičio straipsniu „Tiesoje“.

Tuo pačiu metu panašiai buvo atžymė
tos dar dvi sukaktys: 60 metų amžiaus ir 
15 metų dėstymo J. Tallat-Kelpšos vardo 
muzikos mokykloje Vilniuje muzikos mo
kytojai Sofijai Matijošaitienei ir 75 metų 
amžiaus aktorei Olgai Kuzminai-Dauguvie 
tienei. Dauguvietienė (dabar Kanadoj, 
JAV ir Australijoj gyvenančių Dauguviety 
čių motina), buvusi Petrapilio dramos tea 
tro („Aleksandrinkos“) aktorė, nuo 1920 
metų gyveno Lietuvoj ir pradžioj dar daly 
vavo kai kuriuose vaidinimuose Kaune, 
Panevėžy, Šiauliuose, bet vėliau buvo iš 
scenos pasitraukusi. Po karo grįžo į sceną, 
į rusų teatrą Vilniuje, kuriame tebedirba. 
Vaidino sukaktuviniame spektaklyje.

(LNA)

Nidos sieninis
Kas iš mūsų neprisimena Lietuvoje pla

čiai vartoto nuplėšiamo sieninio kalendo
riaus! Rodosi, toks paprastas dalykas, ta
čiau šičia iki šiol dar niekur nėra tekę to
kių matyti. O tas kalendorius, jei biznie
riui kiek ir nepraktiškas, tačiau- šiaip jau 
labai įdomus ir visų mėgiamas. Nuplėši iš 
ryto lapelį — ir praėjusios dienos nebėr. 
Tartum pats dalyvautum lekiančių dienų 
skaičiavime. Dienų, kurios sužymėtos var
dais, svarbesniais įvykiais ir saulės užtekė 
jimais bei nusileidimais. Lapelio antroje 
pusėje visada koks juokelis, istorinis įvy
kis, išmintingas posakis ar rimtas patari
mas. Ir tik tada, kai kalendorius būdavo 
nuplėštas ir peskaitytas, prasidėdavo die
nos darbai.

Ir štai Nidos Knygų Klubas šiais metais 
ėmė ir išleido mums tokį nuplėšiamą sieni 
nį kalendorių, tuo pačiu lyg ir atgaivinda
mas seną lietuvišką tradiciją. Abejoju, ar 
atsiras tokių, kurie šiuo puikiu kalendorių 
mi nebus patenkinti, nors ir reikia už jį 5 
šilingus sumokėti. Ir niekas tikrai nesu
tiks ja mainyti į tuos šabloniškus sieni
nius kalendorius, kuriuos taip gausiai ang
lų biznieriai nemokamai dalina savo kli- 
jentams.

Laisvalaikio
Rašo K.

KUKLUMAS
Jau praeitą kartą užsiminiau, kad žmo

giškoji, o ypač moteriškoji, prigimtis ne
siderina su kuklumu. Taip pat paabejojau, 
ar kuklumas yra dorybė. Dabar jau abe
joju, ar iš viso yra toks dalykas kaip 
kuklumas...

Visą savo amželį tikėjau, kad kuklumas 
tai didelė dorybė, ir, žinoma, kaip ir visi, 
nesigilinau į kuklumo sąvoką. Bet štai 
(mano laimei ar nelaimei!) viename DBLS 
atstovų suvažiavime tūlas tautietis davė 
medžiagos mąstymui. Jis pasakė, kad už 
save balsuoti reikia, ir paaiškino:

— Jei už save nebalsuoji, tai tuo paro
dai, kad netiki savo tinkamumu toms ar 
kitoms pareigoms!

Ir iš tikrųjų, jei sutinki kandidatuoti ko 
kiam nors postui, tai tiki, kad tas pareigas 
atliksi. Vadinas, turi už save balsuoti. Ir 
nors man tai buvo aišku jau eilę metų — 
dar niekad neišdrįsau balsuoti už save. 
Dažnas pasakys, kad tai kuklumas, bet aš 
manau, kad tai bukaprotiškumas ar „sme 
genų perplovimo“ išdava.

Kitą smūgį mano „kuklumas“ patyrė 
dar man būnant Birminghamo Universite
te. Viename medicinos žurnale užtikau 
skelbimą apie gerą postą Kanadoj. Para
šiau pareiškimą ir prašiau savo kolegą 
(tuometinį vyresnįjį lektorių Birmingha- 
me, o dabartinį profesorių Londone) patai 
syti. Jis, skubiai permetęs akimis, pasakė, 
kad mano pareiškimas visiškai netikęs, ir 
pradėjo smulkiai klausinėti apie mano pr- 
eities „žygdarbius“. Kai papasakojau, ta> 
jis paklausė:

— Tai kodėl viso to čia nesurašei?
— Tai kaip čia aš dabar girsiuos... R' 

tų nekuklu, — atsakiau.
— Nesąmonė! —atkirto jis. —Turi taip 

parašyti pareiškimą, kad jį paskaitęs ga
lėtum pasakyti: „Vaje, koks aš,gudrus!“..

Po to jau dažniau mano mintys užkliū
davo už „kuklumo dorybių“: svarsčiau, b’ 
ginau gyvenimo faktus, ir mano abejonės 
kuklumo dorybe augo; dabar jau ne tik 
netikiu ja, bet man jau nebeaišku, kas 
yra kuklumas. Manau, kad retas skaityte 
jas galėtų paaiškinti kuklumo sąvoką.

Kalbama apie kuklų elgesį, kuklią kal
bą, kuklų, apsirengimą. Kuklumo, padoru
mo ir drovumo sąvokos maišomos. Ar k?- 
žino. skirtumą?

Kukliu kalboj laikomas tas, kuris apie 
save pasako mažiau negu reikia, o pagyru

„DUOKLĖ“ KUDIRKAI VILNIUJE
Po kuklios ceremonijos Kudirkos Nau

miestyje (ta proga tenykštė vidurinė mo
kykla pavadinta „Kudirkos Naumiesčio V. 
Kudirkos vardo vidurinė mokykla“), gruo
džio 30 d. ir Vilniuje buvo surengta V. Ku 
dirkai skirta mokslinė konferencija. Vadi
nasi, paminėjimas buvo ne masinis, o tik 
rinktinių žmonių susirinkime, kui- dalyva
vo literatai, laikraštininkai, atitinkami stu 
dentai ir... LKP CK sekretorius Niunka.

Konferenciją atidarė K. Korsakas, pa
grindinį pranešimą padarė J. Žiugžda. Ra
do jis pas Kudirką ir neblogų bruožų, pa
minėjo net ir jo satyras, kurios „demaska
vo žiaurius caristinius lietuvių tautos en
gėjus“ (bet niekas nepaskaitė nei ištraukė 
lės iš tų satyrų!), tačiau galutinę išvadą 
padarė tokią:

„V. Kudirkos pasaulėžiūros bruožai, 
kaip priešingumas socializmui, šovinisti
nės nuotaikos, klasinės taikos skelbimas, 
buržuazijos interesų gynimas —visa tai su 
darė sąlygas Lietuvos buržuazijai jos kovo 
je prieš darbo žmones panaudoti V. Ku
dirkos idėjinį palikimą buržuazinei - nacio 
nalistinei ideologijai skleisti ir skiepyti“.

Kitų kalbėtojų pranešimai, greičiausia, 
nė nebus skelbiami, nes jie, kiek iš atpasa
kojimo atrodo, lietė V. Kudirkos veiklos 
teigiamuosius bruožus. Neatskleidė ir J. 

. Lebionkos nuomonės „dėl kai kurių V. Ku 
dirkos satyrų probleminių klausimų“...

Nejaukiu būdu tapo atiduota neišvengia 
ma duoklė V. Kudirkai Vilniuje... (LNA)

kalendorius
Kalendoriaus išorinė forma labai pa

traukli ir meniška. Darbas švarus. Turinys 
įdomus ir rūpestingai paruoštas. Todėl tik 
rai didelės padėkos nusipelno Nida. Pa
pasakoti, kas kalendoriaus 365 lapeliuose 
surinkta ir išspausdinta, neįmanoma, jį rei 
kia pamatyti ir nusipirkti.

Kalbant apie Nidos kalendorių, reikia 
dar pažymėti vieną džiuginantį faktą — jį 
mėgsta jaunimas. Jiems įdomu nuplėšti la
pelį ir pažiūrėti, kas antroje pusėje keliais 
sakiniais parašyta. (Ilgų dalykų jie ne
mėgsta). Tuo būdu kalendorius pasidaro 
lyg ir savo rūšies vadovėlis. Tad, žvel
giant iš to taško, ateity gal būtų ne pro ša 
lį tarp visų linksmų ir rimtų dalykėlių dar 
labiau pagausinti žinutes apie Lietuvą. 
(Jų randame nemažai ir dabar), O biznie
riams ir mėnesinių kalendorių mėgėjams 
patenkinti būtų gera, jei leidėjai galėtų 
kiekviename lapelio kampe dar išspausdin 
ti miniatiūrinį mėnesinį kalendoriuką...

Bendrai paėmus, šitas kalendorius yra 
puikus netikėtumas Nidos Knygų Klubo 
nariams ir visiems tiems, kurie panorės jį 
įsigyti. J. Lūža

mąstymai
Valteris
nu — kuris pasako daugiau negu vertas 
Iš šalies žiūrint tai abu yra melagiai. Tei 
singas žmogus arba sako, ką jis žino, ko
kia yra jo nuomonė, arba pasako: „Neži
nau“. Išvada: netikslu skirstyti žmones į 
kukliuosius ir pagyrūnus, o reikia rūšiuos 
ti tik į tiesiuosius ir melagius.

Kukliu apsirengimu laikome tokį, kada 
drabužiai padengia beveik visą kūną. Ko
dėl? Ką bendra drabužiai gali turėti su 
kuklumu? Drabužių paskirtis yra apsaugo 
ti kūną nuo šalčio, drėgmės, saulės spin
dulių ir cheminių bei fizinių veiksnių. Tai 
ir viskas. Na, tiesą kalbant, moterų drabu 
žiai turi dar vieną tikslą: išryškinti mote
riškas linijas... Ir suprantama, nes juk 
vyrai diktuoja madas moterims...

Kuklumo sąvokos miglotumą pabrėžia 
ir kai kurie gyvenimo faktai. Kas seniau 
buvo „nekuklu“, tai dabar jau ,kuklu“, 
kas viename krašte yra „nekuklu“, tai ki
tame „kuklu“. Tam pavyzdžių kiekvienas 
gali pasirinkti pagal savo pastabumą. Aš 
duosiu tik porą visiems žinomų pavyzdžių. 
Lietuvoj rašydami laiškus „kuklinomės“, 
t.y. „AŠ“ rašydavom mažąja „a“, o „TU“ 
— didžiąja „T“. Čia, D. Britanijoj, rašom 
visai priešingai,, t.y. „I“ ir „you“. Mūsų bo 
butės iš „kuklumo“ sijonais žemę šlavė, o 
jų dukrų ir dukraičių sijonukai „užsikuk- 
lino“ aukščiau kelių, bet vis tiek jos šven 
tai tikėjo savo „kuklumu“. Na, o dabar ir 
„bikiniuotų“ neįtikinsi, kad jos nekuk
lios!..

KAIRIO ASMENYBĖ

(Atkelta iš 2 psl.)

tuo laiku atsirasdavo tokių, kurie drįstų 
nepaklausyti komunistinio pareigūno.

1944 m. ankstyvą pavasarį, kai nacių 
siautimas Lietuvoje buvo pačioje aukštu
moje, V. Didžiojo Universiteto auditorijo
je prof. S. Kairys pasakė studentams, kad 
vokiečių viešpatavimo dienos yra suskai
tytos. Nežiūrint į okupantų užmačias, ateis 
diena, kada lietuvis vėl bus savo krašto 
šeimininku. Tiesa, neužilgo po to Universi 
tetas buvo uždarytas, ir prof. S. Kairiui 
teko patraukti žaliojon girelėn, bet tai ne
atbaidė jo nuo tolesnės veiklos Lietuvai 
išlaisvinti.

Jau greit sukaks 60 metų, kai mūsų ju
biliatas įsijungė į Lietuvos socialdemokra 
tų partiją.'Nuo to laiko, šalia tiesioginių 
savo pareigų, jis prirašė daugybę straips
nių, brošiūrų, atsišaukimų ir atliko kito 
idėjinio darbo. Kas arčiau jį pažįsta, gali 
pasakyti, kad sunku rasti darbštesnį žmo
gų už prof. S. Kairį. Profesoriaudamas 
Universitete, jis parašė du stambius savo 
profesinės srities veikalus: Miestų kanali
zacija ir Vandentiekiai (pastarojo rankraš 
tis, atrodo, bus karo metu žuvęs). Dabar, 
sulaukęs tokio gražaus amžiaus, dar nuo
lat bendradarbiauja Amerikos „Keleivy
je“, redaguoja „Darbo“ žurnalą ir rašo 
atsiminimų antrąjį tomą. Dėl jo kuklumo 
daug jo nuveiktų darbų nežinomi plates- 
niems lietuvių sluoksniams. Pavyzdžiui, 
ar daug kas žino, kad prof. S. Kairys pro
jektavo ir statė Kauno miesto vandentie
kį ir kanalizaciją, kad to darbo dėka Kau 
nas per dešimtmetį tapo sostinės vardo 
vertu miestu? Ar daug kas žino, kad tiek 
daug per visą amžių dirbęs prof. Kairys 
nesusikrovė jokio turto, niekad net nesva
jojo turėti automobilio, kad vietoje to jis 
savo lėšomis pastatė savo gimtame kaime 
mūrinę mokyklą, kad savo uždarbio gerą 
dalį skirdavo savo ideologinei spaudai leis 
ti?

Materializmo, kuris klaidingai prirašo
mas socialistams, profesoriuje nėra. Vis
kas, kas jame užtinkama, yra krištolinis 
idealizmas, pasišventimas savo kraštui, be 
galinė meilė Lietuvos darbo žmogui. Tie 
jausmai įkvėpė jam pareigą nenuilstamai 
visą amžių dirbti Lietuvai.

Ilgiausių jam metų! Tegu jo pėdomis 
žengia mūsų jaunoji karta!

* J. Vilčinskas
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Skaitytoju taukai
ATSAKYMAS Į ATSAKYMUS

Noriu čia pratęsti pasikalbėjimą su p. 
Andruškevičium.

Hitlerinei Vokietijai niekas neatleido, 
nes nebuvo reikalo. Negalima atleisti tam, 
ko niekad nebuvo ir nėra. Atleista buvo 
vokiečių tautai, kurią buvo numatyta nu 
bausti už jos pasyvų laikymąsi Hitlerio 
režimo atžvilgiu. Atleido jai ne todėl, kad 
būtų ją pamilusios kitos tautos, bet todėl, 
kad susidarė toks politinis, ekonominis ir 
karinis reikalas, ir ypač dėl to, kad buvę 
sąjungininkai nebesutiko tarp savęs. Pa
mažu išryškėjo kėslai atskirų sąjunginin
kų ir išsiskyrė vienas, kurio kėslai nebesu 
tiko su kitų. Tokių atsitikimų istorija ži
no iki valiai, ir kad taip atsitiks tegalėjo 
nenumatyti trumparegiai, politikai.
- Neaišku buvo taip pat, kurią Vokietijos 

dalį Andruškevičius laiko hitlerine, nes 
buvusi Vokietija suskaldyta. Sovietai ban
do visomis priemonėmis įrodyti, kad Jung 
tinėje Vokietijoje kyląs naujas hitlerinis 
judėjinąas, nes jie kaip tik patys palaiko 
Hitlerio šalininkų kairįjį sparną. Jie tatai 
darė ir tuo laiku, kai Hitleris kovojo dėl 
valdžios. Dabar metodas pasikeitė>-jie tai 
atlieka pogrindžio judėjimo forma. SĖD 
žmonės vaikščioja po buvusių aktyvių Hit 
lerio žmonių butus, tų, kurie pasižymėjo 
savo aiškia kairia laikysena. Jie platina 
laikraštį, kuriame rašo buvę Hitlerio šali
ninkai. Jie žadina nacionalinį vokiečių 
jausmą.

Dabartiniam Jungtinės Vokiečių Respub 
likos prezidentui Th. Heuss padaryti prie
kaištą kad jis, esą, hitlerininku buvęs, jo 
kiu būdu negalima, nes jis visados buvo 
liberalas, savo pažiūrų nėra pakeitęs ir 
nuo Hitlerio yra nukentėjęs dėl savo poli
tinio sąžiningumo. Jis yra patriotas ir są
žiningas, nepaperkamas politikas. Neži
nau, kas drįstų į tokį žmogų mesti akme
niu. Kad jį atskiri anglų sluoksniai nepa
lankiai sutiko, negali būti įrodymas, jog 
jis buvo Hitlerio šalininkas. Stalinas yra 
kartą pasakęs: „Hitleris iškyla ir žūsta, 
bet vokiečių tauta nemiršta“. Niekam ne 
paslaptis, kad Stalinas vokiečių patologiš 
kai neapkentė. Pravardžiuojant Vokietiją 
hitlerine teikiama per didelė garbė Hitle
riui, kad jo režimas buvęs absoliutinis Vo 
kieti jos nusistatymas. Tuo tarpu žinome, 
kad jis Reichstage neturėjo net absoliuti
nės atstovų daugumos ir sudarė koalicinį 
kabinetą, kaip iki tol ir kiti kabinetai bu
vo sudaromi. Kas įvyko vėliau—buvo jau 
smurtas.

Nieko nežinau apie stalininę Rusiją. Ži
nau, kad Stalinas buvo Suvienytų Socialis 
tinių Respublikų faktiniu diktatorium. Lo 
giškas išvadas darant ir Andruškevičiaus 
teigimais remiantis išeitų, kad Rusija yra 
sadistų kraštas. Kiekvienam rusui toks 
epitetas yra užgaulus. Kad yra tokia etno
grafinė Rusija, niekas negalėtų nuginčyti. 
Jei jos sienos įvairiais užkariavimais buvo 
užtrintos, tai, įkūrus sovietinę valstybę, 
jos dar labiau nusitrynė. Tik dėl to vis 
tiek negalima kalbėti apie Rusiją, kaip 
vieningą valdantį vienetą. Berlyniečių žar 
gonu remiantis, Rusija prasideda nuo sie
nos su vadinamąja Demokratine Vokieti
jos Respublika (DDR). Tik aš nė viename 
laikraštyje nesu užtikęs DDR vadinant Ru 
sija.

Tokie išsireiškimai yra tokia pat nesą
monė, kaip pasakyti smetoninė Lietuva, na 
poleoninė Prancūzija, churchillinė Angli
ja. Jei vulgarinėje kalboje tokie išsireiški 
mai pasitaiko, tai laikraščio skiltyse to 
neturėtume leisti. Kaip mes rašome, taip 
apie mūsų kultūrą sprendžiama kitų.

Vytautas buvo absoliutinis valdovas ir 
bėgo pas tokius pat valdovus. Man neži
noma, kad jis būtų bėgęs pas totorius, 
nors su jais palaikė glaudžius santykius, 
buvo kviečiamas teisėju jiems kivirči j an
tis tarp savęs, o pats buvo juos pasikvie
tęs kovon j Žalgirį mušti kryžiuočių. Gal 
jam, užuot antru ir trečiu kartu bėgus pas 
kryžiuočius, reikėjo bėgti pas totorius? 
Gal tai istorinė klaida, ką jis padarė? Ko
dėl jis šiaip, o ne kitaip pasielgė, sunku 
būtų šiandien pasakyti. Vis tai bus tik spė 
jimai. Jei jau kiltų klausimas apie bandy
mą virsti Lietuvos komunistų partijos dik 
tatūros vykdytoju, pasikeitusiomis po Sta 
lino aplinkybėmis, geresnių kandidatų ne
galima būtų numatyti, kaip tuos, kurie sa
vo laiku sugebėjo įtikinti Smetoną, jog 
Tarybinėje Socialistinių Respublikų Sąjun 
goję Lietuvai būtų geriausia.

Iš Andruškevičiaus rašymo išeitų, lyg 
jis būtų linkęs manyti, kad prekyba esąs 
pats sau tikslas. Kad prekyba gali būti 
tarpininkavimas tarp vartotojo ir gaminto 
jo, niekas negali nuginčyti. Tik matome, 
kad ši tarpininko rolė dažnai iškrypsta iš 
savo vėžių. Prekyba todėl virsta priemone 
kitam tikslui siekti. Kokiam tikslui siekti 
ji vartojama, ne visados galima nustatyti. 
Tikslai būna karais net labai kuklūs. Imki 
me Anglijos ar kitų jūrų prekybos kraštų 
kai kuriuos vergų pirklius. Jie buvo ži
nomi, kaip dideli labdariai. Jie įkūrė dide 
les labdarybės įstaigas ir įmones. Pirmu 
požiūriu atrodytų, lyg tokia veikla sunkiai 
suderinama: būti labdariu ir pasižymėti

žiaurumu. Kaip gali labdarys suderinti 
savo veiklą su vergų prekybos žiauru
mais? Jei kalbama apie vergijos žiauru
mus, tai ji ir buvo žiauriausia. Tik šit 
žmogus, varęs žiaurią vergų prekybą, kar 
tu virsta savo krašto labdariu. Gal jis sa
vo aukomis norėjo pridengti savo purviną 
darbą? Kas galėtų tatai pasakyti? Kodėl 
nemanyti, jog apsivylimas ir gilesnis žmo 
gaus vertės supratimas pakeitė jį? Tūlam 
tokių labdarių net paminklai pastatyti. 
Juos įvertino pagal jų darbus, o ne pagal 
priemones, kuriomis jie įsigijo lėšų, įgali 
nusių juos pasidaryti labdariais. Tos prie 
monės paminklų statytojų didžiumai, ypač 
įtakingajai visuomenės daliai, bus likusios 
nežinomos.

Varžybos tarp kapitalistų tik retkar
čiais remiasi grynai tautiniais pagrindais. 
Jie savo tarpe yra susipačiavę, ir kur pra 
sideda viena tautybė ir baigiasi kita, sun
ku būna nustatyti. Didžiausios varžybos 
eina tarp silpnų ir stiprių kapitalų. Suezo 
kanalo atveju pasirodė, kad kapitalu stip
rios firmos turi daug priemonių- silpno
sioms nusmukdinti. Nukentėjo tie, kurie 
nesugebėjo įvertinti, kokią reikšmę turi 
didelių kapitalų investavimai į greituo
sius laivus. Nukentėjo žmonės, kurie lau
kia progos paspekuliuoti. Kiekvienas nore 
tų. į stambių kapitalistų rangą įkopti, tik 
vien noro nepakanka. A.P.

prašyti senesnių žmonių, kad pasektų jam 
tą pasaką apie senovės lietuvius. Ji yra la 
bai gili.

S.L. sako, kad Šateikio laiškas liūdnai 
nuteikia jį. O S.L. laiškas liūdnai nuteikia 
visus laisvos-valios skaitytojus.

J. Šateikis

DĖL NIDOS LEIDINIŲ
Didžiai Gerbiamieji,

Širdingai dėkodamas už prisiųstą man 
knygą „Sudužęs vaizdas“, sveikinu Jus su 
Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais ir linkiu 
kuo daugiausia sveikatos ir neišsekančios 
energijos tęsti ir toliau tą neįkainojamą 
lietuviškosios spaudos ir kultūros puoselė 
jimo darbą.

Su pagarba Vincas Abramikas

BASLIAI, ŠNIPAI IR KITI DALYKAI
Žinau, kad S.L! laukia atsakymo, todėl 

po švenčių ir skubu.
Skaitytoją aš pavadinau vargšu, nes pat 

sai „E.L.“ yra vargšas, vos laikosi. Jei Na 
mų B-vė^neramstytų jo basliais, tai seniai 
būtų parvirtęs. O skaitytojas taip pat 
vargšas, nes jis nėra užtikrintas, kiek il
gai jis dar galės laikraštį gauti.

Baravykininkai kaip tokie nėra vieši, 
niekur viešai nesirodo; kaip jie skaito , E. 
L.“, aš negaliu nurodyti. Suprantama, kad 
jie skaito, bet skaito tik slaptai. Nė vienas 
„E, Lietuvio“ egzempliorius viešai taip pat 
nepatenka į Lietuvą, o vis dėlto Lietuvos 
komunistai žino, kas jame rašoma. Jei jie 
neskaitytų, tai negalėtų savo propagandi
niuose laikraščiuose naudotis E.L. ištrau
komis. O naudojasi. Tas slaptumas ir da
ro juos panašius į baravykininkus.

Niekur neminėjau, kad baravykinin- 
kams ar kitiems nevargšams draudžiama 
skaityti „E.L.“. Tegul skaito visi, kas tik 
gali, viešai ar slaptai. Juo plačiau laikraš
tis bus skaitomas, juo geriau visi žinos, ko 
kia yra tikrovė, o kai įpras skaityti, tai be 
jo negalės gyventi.

Nesuprantu S.L., kodėl vieni gali būti to 
kie, o kiti neraliuoti asmenys. Mano nuo
mone, visi yra lygūs prieš įstatymus. Aš 
suprantu, kad neraliuotasis yra koks nors 
nusikaltėlis arba šiaip padykėlis. Šiaip 
visiems yra tos pačios teisės gyventi šia
me pasaulyje. Pabandyk net užmušti sau- 
vališkai net didžiausią nusikaltėlį, tai pa
matysi, kaip atsidursi, kur reikia. Baravy 
kininkai ar šnipai — kiekvienas turi savo 
galvą, o katro galva kietesnė ar talpesnė, 
čia gali nustatyti tik tam tikros srities 
žinovai.

Šnipas, žinoma, šnipui nelygu. Vieni su- 
mitę, dideli ir garsūs, kiti maži, lyg nykš
tukai, o treti gali būti dar mažesni už ato 
mo branduolį. S.L. sako, kad aš neskiriu 
seklio nuo šnipo ir šnipo nuo baravykinin 
ko. šnipais paprastai skiriami geriausiai 
išlavinti sekliai. O tokie šnipai, kurie su- 
šnipinėtą žinią parduoda už pinigą tam 
kas brangiau moka, nėra šnipai, bet jau 
„vaizbūnai“. Tamstai bus tekę girdėti apie 
elektrą, voltą, vatą, amperą, omą. Tai vis 
ta pati elektra. Panašumas sunkiai skiria 
mas, bet kiekvienas jų turi savo paskirtį 
ir kiekvienas atlieka savo darbą. O kad 
valstybės neprisipažįsta savo šnipų, tai čia 
ir yra šuo pakastas...

Jei mano žmona prieš mano nusistaty
mą apie mane ^slaptą žinią papasakos drau 
gei, ji bus ne šnipė, bet išdavikė.

Skelbimo apie 100 svarų man neteko nei 
matyti, nei girdėti, ypač dar, kad po skel
bimu būtų koks nors šnipo parašas. Viena 
— šnipai niekur viešai nesivadina šnipais, 
o labiausiai jie vengia parašo. Jei jau pa
sirašo, tai tik pasivadindami kitu kuo 
nors, tik ne šnipu. O jei toks kada nors 
buvo kur nors, kaip S.L. tvirtina, tai ga
lėjo būti tik dėl juoko, ir pašaliniai skai
tytojai į tokius nekreipia dėmesio. Žino
ma, jumoristinių skelbimų laisvoje šalyje 
niekas nedraudžia.

Pabaigai dabar dėl to baslio kuriuo tvo 
jo per galvą. Tai nėra mano išradimas, 
čia mūsų prosenių sekama pasaka. Klau
santis tos pasakos, galima įsivaizduoti, 
kad kitą kartą lietuviai buvo ne tokie, 
kaip šiandien. Jie buvo šaltakraujai, pa
sitikį savim, na, ir gana stiprūs, jei net 
ąžuolinis baslys lūžta į galvą, o jis nesi- 
karščiuoja. Jei jis vedėsi belaisvį paskui 
save, tai, matyt, pasitikėjo savim, nebijo
jo, kad belaisvis galėtų jam pakenkti. O 
kai tas belaisvis nenurimsta ir net užgau
na jį, tada jis nesikarščiuodamas pastato 
jį tokioje vietoje, kur tikrai jam saugu 
dėl galimo naujo smūgio. Patariu S.L. pa-

Gerb. N.K.K. Administracija,
Branginant lietuvišką knygą, bet gyve

nant ne doleriniame krašte, ten išleistos 
lietuviškos knygos dėl savo aukštos kainos 
čia, Anglijoje, beveik neįkandamos, nes už 
120-180 puslapių knygutę reikalinga at- 
plukti mažiausiai keturis antvalandžius. 
O ką jau bekalbėti apie didesnės apimties 
knygą, kuriai kartais neužtenka net trijų 
dienų darbo! Tik NKK -bas savo nenu
ilstamu darbštumu, pigiomis ir daugiausia 
vertingomis knygomis numalšina tą dvasi
nį alkį.

Užverčiant paskutinį 1958 metų lapą, 
malonu pažvelgti atgal ir pasigėrėti NKK 
darbo vaisiais, kuris, palyginti per tokį 
trumpą laiką nugalėjęs visus technikinius 
sunkumus ir „chroniškas finansines slo
gas“, sugebėjo net su kaupu pripildyti jau 
dvidešimt penktą lietuviškos knygos aruo
dą.

Įžengiant į 1959 metus, linkiu NKK Ad
ministracijai nenuilstamos ištvermės ir ne 
palūžtamos sveikatos, dirbant nedėkingą, 
bet garbingą lietuviško rašto pasėlininko 
darbą.

Su geriausiais linkėjimais J. Ramonis

„DAR LIETUVIS“ ŠVEICARIJOS 
KRAŠTO VALDYBAI

Ilgai teko laukti, kol Šveicarijos Kraš
to Valdyba reagavo į mano koresponden
ciją apie Šveicarijos lietuvius.

Mes dirbame! Jūs giriatės, kad p. prof. 
Eretas važinėja su paskaitomis. Tiesa, 
prof. Eretą mes gerai pažįstame ir didžiuo 
jamės, kad jisai yra pats geriausias lietu
vis Šveicarijoje. Tačiau atrodo, kad Kraš
to Valdybai nežinoma, jog p. Profesorius 
priklauso Europos Unijos organizacijai ir 
važinėja ne Krašto Valdybos prašomas, 
bet šios Unijos reikalais. Mes esame jam 
be galo dėkingi, kad jisai kiekvienoje sa
vo kalboje iškelia Lietuvos reikalą ir la
bai gražiai apie Lietuvą kalba. Tačiau ji
sai daro tai kaip nuoširdus Lietuvos pa
triotas — prof. Eretas.

Dr. Gerutis ir anksčiau rašinėjo į laik
raščius ir dabar rašo.

Ir anksčiau, prieš dvejis metus ir dau
giau, kalbėjo prof. Eretas, rašinėjo ir Dr. 
Gerutis, o ką mes darome?

Krašto Valdyba siuntinėja paketėlius. 
Kas šiuos paketėlius gavo? Jei kas nors 
asmeniškai kam nors ką pasiunčia, tai kie 
no čia nuopelnas?

Praėjo Kalėdos ir Nauji Metai. Krašto 
Valdyba gailėjo popieriaus ir laiko nors 
keletu žodžių pasveikinti Šveicarijos lie
tuvius. ,

Kodėl Krašto Valdyba pirmiau rado rei 
kalo mus aplankyti aplinkraščiais? Nepra 
eidavo nė viena tautinės sukakties diena 
Kalėdų šventės ir Naujieji Metai, kad ne
sulauktume rašto. Buvo miela pasiskaityti 
ir pasijusti, kad dar čia esame lietuviai.

Dar lietuvis

KLAUSIMAS: — Noriu Jus trumpai už
klausti, ar iš tikrųjų galima Lietuvon pa
siųsti vyriškam ar moteriškam kostiumui 
vilnonės medžiagos 3 jardus ir su ketvirčiu 
už 2 svarus ir maždaug 15 šilingų, įskai
tant ir muitą?

Tokį užklausimą gavo Tazab Lietuvių 
Skyrius iš vieno klijento, gyvenančio Ang
lijoje.
ATSAKYMAS: — Mes tokios „aukštos“ ko 
kybės medžiagų neįveikėm pasiųsti, nesiun 
tėm ir nesiųsime. Kiekvienas, kuris sugeba 
suskaityti iki dešimties, supranta, kad pu
sėtinai geros vilnonės medžiagos VIENAS 
jardas, neskaitant muito, kainuos apie du 
ir pusę svaro. Tad įsivaizduokite, kokia tos 
medžiagos kokybė, jei visam kostiumui me 
džiaga, įskaitant muitą ir uždarbį, kainuo
ja tiek, kiek mūsų dėvimų kostiumų me
džiagos vienas jardas, o gal tik jo pusė?! 
Siuntėjas visada turi protauti ir išvadas 
pasidaryti pats: už dyką niekas nedirba, 
už žemą kainą pasiųstų prekių kokybė 
prasta. Stebuklų nei Petras, nei Jonas ne
padarys: pigi kaina — prasta prekė.

TAZAB Bendrovės dešimties metų išsi
laikymo laidas tas, kad ši bendrovė visada 
pirmoje eilėje turi galvoje tuos, kurie siun 
tinius gauna!
KLAUSIMAS: — Kiek kainuoja vokiškos 
medžiagos, raudonos, specialiai impilams, 
kurių plotis 79 coliai?
ATSAKYMAS: — Jei Ponia norite geriau
sios rūšies bavariškos impilinės medžiagos 
sau, čia, Anglijoje, duknoms pasisiūdinti, 
tai su persiuntimu į Jūsų gyv. vietą vienas 
jardas 79 colių pločio kainuos 19 šilingų, 
jei, tačiau, tokios medžiagos norite pasiųs
ti Lietuvon, tai ten pasiųsti kainuos 26 šil. 
Tos pat rūšies 63 colių pločio, jau žymiai 
pigiau. .
KLAUSIMAS: — Kiek man reikėtų mokėti 
muito už šias mano nuosavas prekes: vyr. 
rankinį laikrodį, moteriškus batus, mote
rišką megztuką, vyr. viršutin. nylono marš 
kinius, 2 poras nylon kojinių, 3 jardus vil
nonės medžiagos paltui ir vilnonę antklodę 
ir kiek tokių prekių siuntinys kainuotų iš 
Jūsų firmos su visais mokesčiais?
ATSAKYMAS: — Pagal muitus, veikian
čius nuo š. m. sausio 1 d., už Jūsų išvardin 
tas prekes muitas būtų toks: _ už laikrodį
— 2 svarai, už batus — 18 šil., už megztu
ką — 14 šil., už vyr. marškinius — 7 šil., 
už kojines — 8 šil., už 3 jardus medžiagos
— 1 sv. 10 šil., už viki, antklodę —■ 1 sv. 
2 šil. Be muito mokesčių, tektų apmokėti: 
persiuntimo, licenzijos, draudimo, pokąvi- 
mo ir patarnavimo mokestį. Jis priklauso 
nuo siuntinio svorio. Jei minimas prekes 
imsite iš mūsų, tai, suprantama, viskas pri 
klausys nuo prekių pasirinkimo. Pvz.. laik

rodis gali būti už 5 svarus, gali būti ir už 
25 sv. Imkime vidurkį: „Cyma 314“ mar
kės laikrodis (su muitu) — 14.17.0; mote
riški geri batai — 3 sv. 15. šil.; megztukas 
grynos vilnos, su rankovėmis, kišenėmis, 
pasirinkt, spalvų — 2 sv. 8 šil. arba 2 sv. 
15 šil., arba 3 sv. 19 šil.; vyr. marškiniai 
„Non-Iron“, sportinio stiliaus — 2.2.0; 2 
poros Crepe Nylon kojinių — 26 šil.; 3 jar 
dai viln. medžiagos paltui, Ulster rūšies — 
6 sv. 6 šil., arba 7 sv. 5 šil., arba net ir už 
11 sv. 8 šil. ;

Jei kas turi'ką nupirkęs, bet norėtų pa
pildyti, visada gali atsiųsti savo prekes ir 
trūkstamą prekę pridėti. Savo supirktas 
prekes atsiųskite persiuntimui šiuo adre
su: TAZAB, Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.ll.

Kas neturi parengęs, užtenka parašyti 
tuo pačiu adresu ir nurodyti ką ir kam pa
siųsti.

Jei kas turite bet kurių klausimų, susi
jusių su siuntiniais, rašykite taip pat tuo 
adresu ir mes atsakysime arba laišku arba 
šiame naujai įvestame mūsų skyriuje 
„APMOKAMAS SKELBIMAS“.

ORGANIZUOJAME ATOSTOGAS 
EUROPOJE

Tazab Lietuvių Skyrius ateinančią va
sarą organizuoja savo klijentams 12 dienų 
atostogas Italijoje. Numatoma 4 dienas 
praleisti Rompje. Likusį laiką pajūrio va
sarvietėje. Norintiems bus nemokamai pa 
rūpinta visi reikiami dokumentai ir bilie
tai. Ekskursija išvyks iš Londono. Visos in 
formacijos nemokamai pasiunčiamos lietu
vių kalboje kiekvienam, kuris į mus kreip 
sis.

Kas nėra gavęs mūsų gražaus’ sieninio ‘ 
lietuviško kalendoriaus 1959 metams, pra
šome parašyti.

TAZAB, LIET. SKYRIUS,
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Tel. PARk 2139.

DRĄSUS BERNIUKAS
„Tagesspiegel“ pasakoja apie 12 metų 

berniuką R. Vokietijoje, kurį mokytojas 
paklausė, kokiais sumetimais Rusija pla
nuoja Berlyną padaryti laisvu miestu.

— Kad Rytų Vokietijos Respublika ga
lėtų'praryti Berlyną, — atsakė berniukas.

Mokytojas tada paklausė dar, ar tai reiš 
kia, kad jis klausosi Vakarų Berlyno radi
jo. Vaikas atsakė:

— Taip, visą dieną. Jis duoda bent ge
ros muzikos.

Saugumo policija dar tą pačią dieną 
griebėsi priemonių prieš berniuko tėvus.
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GERIAUSIAS SIUNTINIŲ KELIAS I LIETUVĄ YRA 
PER

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Ž. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
TEL. SHO 8734.
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(E) Buv. švedų - lietuvių draugijos 
Stockholme pirmininką prof. Sigurd Cur- 
man neseniai aplankė „Eltos Informacijų“ 
Skandinavijoj korespondentas. Prof. _Cur- 
man dar ir dabar gyvai domisi Lietuvos 
reikalais. T.k. prof.- Curman neseniai para 
šė straipsnį specialiam leidiniui, išleistam 
Stockholme Pabaltijo draugui prof. Birger 
Nerman pagerbti (ryšium su jo 70 metų su 
kaktim). Prof. Curman savo straipsnyje 
plačiai pasakoja apie neseniai mirusį Šve
dijos Istorinio muziejaus bibliotekininką 
doc. Dr. Adolfą Schueck, vieną iš Švedų - 
Pabaltiečių susiartinimo draugijos steigė
jų (1931 m.). Dr. Schueck buvo ir Švedų - 
Lietuvių draugijos sekretorius. Jo dėka 
kai kurie Lietuvos mokslininkai buvo pa
kviesti į Švediją. Po Pabaltijo okupavimo 
Dr. Schueck nevienam pabaltiečiui tremti
niui yra padėjęs įsikurti Švedijoje. Yra 
parašęs ir straipsnių Lietuvos klausimais.

Sklinda, žinios per Lietuvą 
Tauro Rago atgarsiais. 
Kad geriausi ir pigiausi 
Yra Tauro siuntiniai.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mielai persiunčiame pačių klijentij paruoštus 
siuntinius ir garantuojame, kad mūsų tarpi
ninkavimo mokestis yra mažiausias. .

Kiekvienas siuntinys yra apdraudžiamas.
Sumažintas muitas 1959 metams.

Jūsų pačių supirktų gėrybių siuntinius 
pasiunčia į Lietuvą

Prekybos bendrovė Talka
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll
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■ Reikalaukite i Lietuvą leidžiamųjų siųsti 
prekių sąrašo.

• * 4- » » * * ’

gi
F Ii 
gi

p 
gi

EUROPOS LIETUVIS — THE LITH UANIAN WEEKLY. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1, Ladbroke Gardens, London W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir trumpina savo nuožiūra 
Prenumeratos kaina: metams40 šil., 6 mėn.— 22 šil. Doleriu kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — Lietuvių Namų Akc Bendrovė 

Leidimo Tarybą sudaro —- DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių pirmininkai: Vokietijoje — K. Drunga, Prancūzijoje — kun, J. Petrošius, Belgijoje — P. Sekmokas, Šveicarijoje — A- 
Paulaitis, Švedijoje J. Pajaujis, Italijoje — kun. V. Mincevičius, Danijoje — A. Briekuvienė, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinaš.
Printed and Published In Gt. Britam by * he Lithuanian House Ltd. 1, Ladbroke Gardens, W.ll, Teiephone: PAR 247?

fe; ■

4


	1959-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1959-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1959-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1959-01-15-EUROPOS-LIETUVIS-0004

