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GARBINGASIS SUKAKTUVININKAS
(E) Lietuvos Nepaprastam Pasiuntiniui 

ir Įgal. Ministeriui Didž. Britanijoje, Bro
niui Kazimierui Balučiui, š.m. gruodžio 29 
d. sueina 80 metų. Tai vienas tų Lietuvos 
diplomatų, kurie dar ir dabar laisvojo pa
saulio valstybių yra pripažįstami kaip ne
priklausomos Lietuvos atstovai. Jis iki da
bar aktyviai dalyvauja Lietuvos diploma
tijos ir lietuviškųjų veiksnių pastangose 
Lietuvos laisvės bylą tarptautinėje plotmė 
je išlaikyti gyvą.

LIETUVOS MINISTERIUI B. K. BALUČIUI 80 METŲ LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Visiems geros valios lietuviams 

Nuoširdžiai linki
BRONIUS K. BALUTIS

Lietuvos Ministeris

Garbingas sukaktuvininkas yra gimęs 
1879 m. gruodžio 29 d. Seirijuose, Seinų 
apskr. Baigęs Rusijoje mokytojų semina
riją, kurį laiką mokytojavo. Vėliau baigė 
Pskovo matininkų mokyklą ir atliko kari
nę prievolę. 1905 metais atsidūrė JAV-se. 
Ten jau iš pirmųjų tnetų uoliai dalyvavo 
lietuvių veikloje, kartu studijuodamas ir 
dirbdamas vienoje žemėlapių ir atlasų lei
dykloje!- 1908-10 metais buvo Tėvynės My
lėtojų Draugijos pirmininku ir organizavo 
lėšas Vinco Kudirkos raštams išleisti. Bu
vo vienas Birutės choro organizatorių, ei
lės Amerikos lietuvių laikraščių bendradar 
bis. 1912 metais perėmė faktinį „Lietuvos“ 
redagavimą ir redagavo tą laikraštį iki 
1919 metų. Kaip Amerikos lietuvių dele
gacijos narys 1919 metais atvyko į Paryžių 
dalyvauti taikos konferencijoje ir pasireiš 
kė Lietuvos propagandoje anglų ir prancū
zų spaudoje. Nuo 1920 metų pradėjo dirbti 
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijoje ypa 
tingai svarbiems reikalams valdininku. Vė 
liau buvo viceministeriu, departamento di
rektorium. Dalyvavo eilėje derybų su Lat
vija, Lenkija, Rusija. Pasirašė garsiąją Su 
valkų sutartį, kuri Vilnių paliko Lietuvai. 
Vėliau B.K. Balučiui buvo pavestos įvai
rios reikšmingos misijos Tautų Sąjungoje 

" ir kitur. 1927 m. birželio 27 d. paskirtas 
URM-jos generaliniu sekretoriumi, nuo 
1928 m. liepos 1 d. Lietuvos Nepaprastu Pa g 
siuntiniu ir įgaliotu Ministeriu Vašingtone. | 
Nun 1034 m.-bortelio r dienos- -Lietuvos g
Pasiuntinys ir (gal. Ministeris Didž. Bri- I 
tanijoje. &

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE
sveikiname visus Londono Lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčios narius, mūsų religiškai aptarnaujamų
kolonijų tautiečius ir ligonius, linkėdami linksmų 

šventų Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 
gausioje Dievo palaimoje!

Kun. A. Kazlauskas
Kun. P. Dauknys

į
ĮTen, kur Nemunas banguoja
J Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 
{aiškios ir be aiškinimų.I♦I di nelaimė, ką aš matau — 

Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

NELAIMINGAS NAMAS
Sunku suprasti, kodėl senas, pusiau su

griuvę; namas tapo nesantaikos obuoliu.
L c* Te* irt *■>11

dervės apylinkės tarybos vykdomojo komi 
teto pirmininkas drg. Katkovskis ir rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko pavaduoto 
jas drg. Petraškevičius. Jų laukė brigadi
ninko Stankevičiaus vadovaujama statybi 
ninku grupė.

Nežiūrint į tai, kad namo šeimininkės ne 
buvo namie, kolūkio pirmininkas davė nu
rodymą pradėti ardyti užrakintą namą. Sta 
tybininkai neskubėjo. Šie veiksmai jiems 
pasirodė neteisėti. Tada ėmė rodyti pavyz

Jo pasiūlytasis įrašas Amerikos lietuvių 
dovanoto Lietuvai Laisvės varpe apibūdi
na ir paties sukaktuvininko gyvenimo ke
lią bei veiklą:

sflio Vilniaus rajono LKP VI-ojo suvažiavi- 
|lmo vardo kolūkio pirmininkų savo veiklą 
HI pradėdavo kaip tik nuo-šio namo.
Ill 1954 metų kovo mėn. kolūkio pirminin- 
II1 kas Savickis pardavė šį namą už 7000 rub
uilių Riešės vartotojų kooperatyvui, o po ke

blių mėnesių naujas pirmininkas Prudniko-
„O skambink per amžius vaikams Lietuvos. Uas panaikino pirkimo-pardavimo sutartį

tas laisvės nevertas, kas negina jos“. ! iiiiiiiiiiiiiiii||||||i||||||intl|||||||||||||||||iil|||||||||||||||||||||||||||llllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllini su vartotojų kooperatyvu ir, kolūkio valdy 
bai leidžiant, šį namą už 3000 rublių parda 
vė jame gyvenusiems kolūkiečiams Leonui 
ir Salomėjai Valeišoms.

Tačiau istorija tuo nesibaigė. Po metų 
naujas kolūkio pirmininkas drg. Klepiko
vas pasiekė, kad pirkimo-pardavimo sutar
tis su Valeišomis būtų panaikinta, ir pasiū 
lė nusenusiai kolūkietei Valeišienei išsi-

'įęSęįitįįnĮoS DIENOS ~|
B.K. Balutis gynė Lietuvos reikalus visą 

savo amžių. Lietuvių tauta nuoširdžiai jį 
sveikina retos sukakties proga, dėkoja jam 
už visa, ką jis Lietuvai yra atlikęs, ir linki 
jam dar išvysti Lietuvą pakeliui į laisvę ir_ 
nepriklausomybę. *BRITŲ POLICIJOS STATUTAS

• Su opozicijos sutikimu, Britų vyriausy-
Po badu mirštančio vaiko fotografija už

rašas skelbia: „Japonų ekonominės priklau

apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku 
užsikorė ant stogo ir ėmė jį ardyti, o apa
čioje į juos pritariamai žvelgė rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduotojas. 
Subėgo lauke dirbę kolūkiečiai. Jie ėmė gė
dinti savavaliautojus. Tačiau į jų pastabas 
niekas nekreipė dėmesio.

Salomėja Valeiša, įėjusi kartu su liudi
ninkais į apgriautą namą, nerado . eilės 
daiktų, ir, be to, name be stogo toliau ne
begalima buvo gyventi.

Dėl neteisėtų Klepikovo veiksmų rajono 
prokuroras pareiškė protestą, juos apibū
dindamas kaip Lietuvos TSR Konstitucijos 
100-ojo straipsnio pažeidimą. Toliau namas 
nebebuvo ardomas, tačiau vis vien jame gy 
venti jau buvo nebeįmanoma.

Prokuroro protestą perskaitė rajono vyk

.,DRAUGUI" 50 METŲ

(E} Čikagos dienraščio „Draugo“ 50 me
tų sukakties proga laikraštis gavo sveikini 
mų iš viso pasaulio. Buvo gauta ir popie
žiaus Jono XXIII sveikinimo telegrama, ku 
rioje pabrėžiama, kad laikraštis dideliu uo 
lumu kurstąs ne tik religinę ugnį, bet ir 
nuolatos žadino meilę senosios tėvynės že
mei. Laikraščio leidėjams ir visiems pre
numeratoriams kartu suteikiamas apašta
liškas palaiminimas. Laikraštį, daug nuvei 
kusį lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos lais
vės baruose, sveikino ir Vilkas bei kiti lais 
vinimo veiksniai.

bė paskyrė komisiją, kurios uždavinys bus 
paruošti krašto policijos statutą.

BRITŲ KARINĖS PAJĖGOS VOKIETIJOJ
D. Britanijos vyriausybė atnaujino savo 

įsipareigojimą, pagal kurį ir 1960 m. laikys 
Vokietijoje 55.000 karių.

AMERIKIEČIAI NEBEIŠKENTĖ
Amerika pareiškė oficialų protestą dėl 

Prahoje, Čekoslovakijoje, suruoštos anti- 
amerikietiškos parodos. Ji esanti barbariš
ka. Pvz., parodoje išstatyta fotografija su 
10 kaukolių, o po ja parašas: „Amerikoniš
ki galvų medžiotojai ir jų pagelbininkai. 
Kolonialistų metodai nesikeičia“.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOO
KALĖDOS... Tai viena pačių didžiųjų švenčių visiems krikščio

nims ir lietuviams. Pagal seną paprotį, Kūčių vakare laužysime plot? 
kėlės, jomis dalinsimės ir linkėsime artimiesiems, savo draugams ir 
pažįstamiems daug laimės, džiaugsmo, vilties ir visų svajonių išsi
pildymo.

NAUJI METAI STOVI PRIEŠ MUS... šie mums, nei Anglijai, nei 
daugelio mūsų mylimai Tėvynei Lietuvai jie patys neneša nei gero, 
nei blogo. Jie bus tokie, kokius mes patys savo siela, savo širdimi ir 
kietu darbu padarysime. Ryžkimės ir trokškime, kad jie būtų geręsni 
ir laimingesni už praėjusius.

IR VĖL VIENERI METAI NUĖJO Į AMŽINYBĘ... Nusinešė jie mū 
sų darbus, vargus, troškimus ir viltis. Ką gera ir naudinga padarėme 
sau ir saviesiems, tai pasiliks ir neš naujų vaisių, kaip sėkla, pasėta į 
derlingos žemės daržą. Kur apsirikome ar klaidingą žingsnį žengėme, 
tas prapuls ar užsilygins, jei tik klaidų nebekartosime.

SU JAIS BACHUNIENĖ IR Aš širdingai sveikiname tūkstančius 
mūsų draugų ir pažįstamų, su kuriais ilgai bendravome ar per pra
ėjusius metus naujų įsigijome. Nieko nėra šiltesnio, kaip trokšti bičių 
liams laimės ir matyti, kaip jiems pasiseka įgyvendinti savo kilnius 

g norus ir troškimus.
MES SVEIKINAME VISUS LIETUVIUS, gyvenančius čia, Anglijo- 

I je, plačiajame pasaulyje ir ten toli Tėvynėje, kurią dar kūdikystėje 
Į palikome. Bet, kiek išgalėdami, savo mintimis ir kukliais darbais 
| stengėmės niekad nuo jos nenutolti. Jei kiekvienas savo širdyje ir 
I mintyse nuolat gyvensime Lietuvos laisvės ir gerovės troškimu, metai 
I po metų artėsime prie to idealo įkūnijimo.

JUOZAS J. BACHUNAS,
Sodus, Michigan, USA.

somybės nuo JAV išdava: remiantis poli
cijos duomenimis, du ar trys miršta badu 
kas naktį“.

AFRIKA NORI NEPRIKLAUSOMYBĖS
Britų kolonijų ministeris važinėjo po D. 

Britanijos kolonijas Afrikoje — Keniją, 
Ugandą, Nyasalandą. Tanganaiką. aiškinda 
masis tų kraštų laikyseną.

Atsakingi tų kraštų pariegūnai pasisako 
visi panašiai: jų kraštai nori nepriklauso
mybės.

BANDYMAS NUNUODYTI ..RADIO FKtĖ 
EUROPE“DARBUOTOJUS

Paaiškėjo bandymas išnuodyti antibolše- 
vikinio ..Radio Free Europe“ darbuotojus 
Miunchene.

Jų yra 1300 (pavergtųjų tautų pabėgėlių 
žmonės) ir jie maitinasi valgykloje, kuri 
savo druskos atsargas laiko rūsyje. Į drus
ką buvo primaišyta nuodingų kristalų, bet 
niekas nenukentėjo, nes amerikiečiams su
spėjo pasakyti agentas, dirbęs kartu ir bol 
ševikams ir amerikiečiams.

PRISIDĖJO NET IR KOMUNISTAI
Graikijoje prez. Eisenhoweris taip pat 

buvo sutiktas entuziastiškai.
Net ir komunistai ėjo sutikti jo. nes toks 

buvo partijos nurodymas.

AREŠTUOTI AGENTAI
Vakarų Vokietijoje policija, iš anksto pa

siruošusi. iš karto areštavo daugiau kaip 
50 komunistų agentų už nelegalią politinę 
veiklą.

KARINIAI DALINIAI LIKS VENGRIJOJE
Vengrijos komunistų partijos kongrese 

Kadaras paskelbė, kad sovietų kariniai da
liniai (apie 50.000) liks Vengrijoje, kol iš 
viso savo kariuomenes atitrauks iš- Euro
pos Rytai ir Vakarai.

— Statistiniais duomenimis, amerikie
čiai veda dabar žymiai jaunesni (dabar 
maždaug 22 metų, o 1890 m, — 26 metų).

kraustyti.
Po šio nutarimo vėl prabėgo daugiau 

kaip treji metai, kai staiga Klepikovas pri 
siminė šį namą ir sumanė jį’ nugriauti.

Valeiša nutarė skųstis, o kolūkio pirmi
ninkas ėmėsi energingų žygių, kad jo skun
dai liktų be atgarsio. Pusiau sugriuvęs na
mas buvo įvertintas 20.000 rublių.

Vilniaus rajono liaudies teismo teisėjas 
drg. Dmitrijievas pagal kolūkio ieškinį nu
sprendė panaikinti pirkimo-pardavimo su
tartį su Valeišomis. Šį nuosprendį patvirti
no ir Aukščiausiasis teismas, motyvuoda
mas tuo, kad sutartis nebuvo notaro pa
tvirtinta, kad pagal šį sandėrį kolūkis tu
rėjo nuostolių. Byla dėl Valeišos iškeldini
mo buvo perduota teismui. Tačiau kolūkio 
pirmininkas nutarė nelaukti teismo nuo
sprendžio ir iškeldinti savo iniciatyva.

Vieną liepos dieną prie Valeišos namo 
privažiavo lengvoji mašina, iš kurios išlipo 
kolūkio pirmininkas drg. Klepikovas, Sū

domajame komitete ir nusišypsojo. Proku
roras reikalauja nubausti Klepikovą. Ta
čiau... kaip tada pasielgti su rajono vykdo 
mojo komiteto pirmininko pavaduotoju Pe 
traškevičium. kuris dalyvaudamas namą 
griaunant, tarsi sankcionaco šį nusižengi
mą įstatymams. Todėl nutarė atsirašyti. 
Prokurorui buvo pranešta, kad namas to
liau nebeardomas. o Salomėjai Valeišai su
teiktas kitas butas. Šis raštas buvo iš es
mės neteisingas, nes buto Valeišai niekas 
ir negalvojo duoti.

žmogus liko be pastogės. Savavaliaut,o- 
jai iki šiol nenubausti. Visa tai kelia teisė
tą Vabalių kaimo kolūkiečių nepasitenkini
mą. Juk iš esmės žmonės, kuriems patikė
ta statyti ir puošti gyvenimą, tokiais savo 
veiksmais jį griauna. Reikia tikėtis, kad 
respublikos prokuratūra padarys galą šiam 
savavaliavimui.

A. Koroliova, A. Rimkus
Iš „Tiesos“, 1959.XI.21.

Skyrių Valdybas ir narius 
ir visus lietuviškai gyvus lietuvius 

šv, Kalėdų proga nuoširdžiai sveikina
DBLS Valdyba

Spausdintojo žodžio mylėtojus ir gerbėjus 
šv. Kalėdų proga sveikina

„Europos Lietuvis“ ir Nidos Knygų Klubas

Savo akcininkams ir nepailstantiems rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų linki
Lietuvių Namų Akc. B-vė i

Pati šventiškai nusiteikusi, iš tarp miškų ir ežerų 
linksmų šv. Kalėdų linki

Lietuvių Sodyba I
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BALUTIS DABAR IR ANUOMET
Juozas J. Bachunas, Sodus, Michigan. USA.

Dzūkijoje, garsiame Seirijų mieste, 1879 
metais gruodžio 29 dieną gimė Bronius Ka
zys Balutis. Vadinasi, šių metų pačioje pa 
baigoje jam sueina aštuonios dešimtys. Tai 
gražus veterano amžius žmogui, visą savo 
gyvenimą susijusiam su Lietuvos reikalais, 
nežiūrint, kur jis kada gyveno, ar dar 
kaip jaunuolis carų užgniaužtoje Lietuvoje, 
vėliau trumpą laiką Rusijoje, ar kaip jau
nuolis ir bręstąs vyras Amerikoje, vienas 
iš pakilusios lietuvių išeivijos vadų, ar kaip 
subrendęs politikas nepriklausomos Lietu
vos diplomatinėje tarnyboje, vienas iš svar 
blausių užsienio reikalų ministerijos orga
nizatorių, kaip Lietuvos pasiuntinys vėl 
Amerikoje ir pagaliau Anglijoje, kur jis 
tebėra ligi šios dienos...

Aštuonios dešimtys metų! Kai pridėsim 
dar porą kryželių, bus ir šimtas. Tik seno
vės lietuviai barzdočiai buvo tokie gajūs, 
stiprūs ir gyvi, kaip apie juos savo istori
joje mums rašė Simanas Daukantas.

LAIŠKAS IŠ LONDONO

Dar gerai nežinau, tik po truputį prade
du nujausti, kad aštuonių dešimtų amžiaus 
našta žmogui, tur būt, nėra visiškai leng
vutė. Patyrimai susidaro tokie dideli, susi
kaupia tiek minčių, jausmų ir pergyveni
mų, jais žmogus pasidarai toks turtingas 
ir sunkus, kad kūnas nebevalioja pakelti. 
Jis pradeda lūžti, pavargti, šen ten pasiro
do plyšiai.

Ir Broniui K. Balučiui yra panašiai atsi
tikę. Pasaulio lietuviai, kurie Lietuvos mi- 
nisterio veiklą ir darbą Londone su dėme
siu seka, gerai žino, kad per kelis pastaruo 
sius metus jis pradėjo, kaip sakoma, „ne
galuoti". Ar ilgai dar atsilaikys prieš aud
ras tas senas dzūkas? Taip ne vienas klaus 
davo. Man jis visada, nuo tautinės veiklos 
pradžios, buvo vyresnis mokytojas ir pavyz 
dys, o vėliau gyvenimas leido artimai susi
draugauti, tad gal daugiau už kurį kitą do
mėjausi, kaip jam sekasi, kaip dar gerai 
plaka jo širdis.

Tegu bus atleista, jei nesiklausęs čia ke
lis žodžius pakartosiu iš paties B. K. Balu
čio laiško, kur jis, šalia bendrų visuomeni
nių reikalų, kiek pasipasakojo ir apie sa
vo asmenišką pasitūrėjimą. š.m. spalio 17 
d. laiške jis tarp kitko rašo:

„Grįžau namo po viso mėnesio gydymosi 
ir poilsio (nors gydymasis toli gražu nėra 
poilsis, nes stropus daktariškas režimas — 
tai savotiška katorga). Daktarai sakė, kad 
tik po 2-3 mėnesių pajusiu savo gydymosi 
pilnas pasekmes, bet jau ir dabar galiu pa
sakyti, kad jaučiuosi žymiai geriau. Nau- 
beimas Vokietijoje, kur buvau, yra skaito
mas pats svarbiausias širdies ligų gydymo 
centras visoj Europoj, o, gal būt, ir visam 
pasaulyje. Per pažįstamus prietelius galė
jau prieiti ir konsultuoti geriausią „žvaigž
dę“ — širdies ligų specialistą. Kadangi jau 
esu turėjęs tris širdies specialistus ir visi 
jie buvo šiek tiek skirtingų nuomonių apie 
mano ligos stovį, tai man buvo svarbu su
žinoti, taip sakant, neutralią ir autoritetin
gą nuomonę... Čia daktarai per daug nenu
gąsdino: esą, jei būsiu atsargus ir vengsiu 
nuovargio — tiek fizinio, kiek ir protinio, 

tai galėsiąs dar pagyventi, nors sako, žino
ma. iš senos širdies naujos jau nepadarysi. 
Liepė numesti svorį, ką ir teko padaryti. 
Tad ir jaučiuosi geriau. Bet gana apie 
save“...

Taigi, vis tiek nedaug apie save, o vis 
daugiau rūpinimosi apie kitus ir dėl kitų. 
Toks jau buvo Balučio būdas per visą gy
venimą. Linkėčiau ,kad jis pasijustų taip, 
kaip Vaižgantas, kuris pasisakė, kad nuo
lat rūpindamasis kitus padaryti laimingais, 
pagaliau pats pasijuto laimingu.

KAS GRAŽIAUSIA JO PALIKTA 
AMERIKOJE?

Su Amerikos lietuvių visuomeniniu, kul
tūriniu ir politiniu gyvenimu B.K. Balutis, 
kuris čia išėjo aukštuosius mokslus ir pra
leido tarp mūsų antrąją savo jaunystės da
lį, buvo taip glaudžiai susijęs ir tiek pali
ko pėdsakų, kad tam aprašyti straipsnio 
neužtektų. Daug žinių buvo pateikta Vytau 
to Sirvydo redaguotoje knygoje apie B.K. 
Balutį, mano išleistoje dar 1951 metais. Ir 
ten buvo sunaudota tik dalis turėtų rank
raščių. O kiek dar būtų nesurašytų faktų 
ir plačiau apipasakotų!

Dėl B.K. Balučio žymiausių darbų Ame
rikoje, kaip visuomenininko, švietėjo, „Lie 
tųvos“ redaktoriaus, vėliau politiko ir dip
lomato galėtų gal būti visokių nuomonių, 
nors ligšiol nepastebėjau, kad kas nors ką 
nors jo darbuose būtų neigiamai ar piktai 
vertinęs. Kiti ėjo daugiau ar mažiau skir
tingais keliais į tuos pačius tikslus, bet vi 
si sutinka, kad Balutis visada savo kelyje 
buvo nuoširdus, malonus, draugiškas ir do
ras. Nei tuščių garbių, nei asmeniško pel
no niekada neieškojo, į kitaip manančius 
nesisvaidė akmenimis, santaros ieškojo nuo 
širdume ir meilėje.

Bet kai kartais galvoju, ne ką didžiausio 
ar mūsų tautos gerui reikšmingiausio pada 
rė Amerikos lietuviams ir Lietuvai, bet ką 
jis padarė gražiausio, tai kažkaip vis su
stoju ties Tėvynės Mylėtojų Draugyste ir 
Dr. Vinco Kudirkos raštų išleidimu. Spė
ju, kad daug kas su tuo nesutiksite ir šaky 
site: na, ką jau, tai buvo gerai ir gražu, bet 
negi tik tai Balutis padarė, negi tai svar
biausia? Gal tai ir ne svarbiausia (ir tuoj 
sutinku, kad ne svarbiausia), bet, matyt, 
kad niekad negalėsiu išsivaduoti nuo požiū 
rio, kuris įėjo į mano kraują nuo to laiko, 
kai pradėjau dirbti lietuviškose spaustuvė
se ir vis teko netoli stovėti čia prie laikraš
čių, čia vėl prie kokio žurnalo, o vėliau 
knygų ir knygelių leidimo. Kam čia slėptis, 
— man tie dalykai ir reikalai buvo ir liko 
brangūs, tad ir gražiausi.

B.K. Balutis savo nauja ir veržlia dva
sia, tam tikru momentu kone pats vienas, 
lyg koks partizanas, atgaivino gražiai pra
dėtą, bet vėliau užsnūstančią Tėvynės My
lėtojų Draugystės veiklą. O įrodymui, kad 
Amerikos lietuviai patriotai gali kai ką 
gražaus ir didingesnio padaryti, jis iškėlė 
sumanymą išleisti visus dar neseniai tuo
met mirusio vieno iš didžiausių lietuvių 
veikėjo — Dr. Vinco Kudirkos raštus. Bu
vo surinktos ano meto lietuvių' gyvenimo 

sąlygomis stambios lėšos, surastas ir atly
gintas redaktorius, dailininkas, sudarytas 
išleidimo fondas, ir taip atsirado šeši Ku
dirkas raštų tomai. Tai buvo vienos ir pa
čių gražiausių knygų anais laikais, ką yra 
padarę su savo talka Amerikos lietuviai. 
Net nepriklausoma Lietuva nei geresnių, 
nei gražesnių Kudirkos raštų po to neišlei
do. Ir tik su tais raštais visa lietuvių tauta 
pamatė, ką per vieną trumpą dešimtmeti 
Lietuvai ir jos kultūrai darė ir atliko Dr. 
Vincas Kudirka.

Nežinau, kada tokio paminklo būtų susi
laukęs Kudirka, jei nebūtų Amerikoje tada 
buvę to jaunuolio iš Dzūkijos, — B. K. Ba 
lučio.

IR ŠTAI KO LINKĖČIAU!

Bėga dienos, mėnesiai ir metai... Kaip 
saulė kyla rytą su savo jaunyste ir vėliau 
dingsta vakaruose su senatve, taip į saulė
leidžius slenka ir mūsų gyvenimas. Mums 
visiems ateina laikas išeiti į pensiją. Tik 
Tau, Broniau Kazy Baluti, deja, tas laikas 
neateina, ir žinai gerai, kad Tau nebus pen 
sijos, kol Lietuvos laisvė nebus atgauta. 
Mes žinome, kad Tu, kiek jėgos ir virpanti 
širdis leidžia, ir toliau tebedirbi ir tebesie- 
lojies Lietuvos reikalais. Tikime, kad ne
truks talkininkų padėti ten, kur nebesuspė- 
ji. Bet yra viena sritis, kur niekas Tau ne
gali padėti, — tai surašymas Tavo ilgo gy 
venimo patyrimų ir daugybės darbų, kurie 
jau sudaro Lietuvos nepriklausomybės is
toriją. Patausodamas save, nepersidirbda
mas, ramiai pagalvodamas ir pasvajoda
mas Tu dabar galėtum daug, daug tokių 
dalykų plačiau ir visai’atvirai surašyti. To 
labai prašyčiau ir nuoširdžiausiai, linkė
čiau ,kad sėkmingai galėtum atlikti.

O jau mūsų kitų ir jaunesnių už mus pa
reiga ir malonumas būtų daryti viską iš
leisti Tavo vertingus memuarus taip gra
žiai ir su meile, kaip Tu esi savo jaunatvės 
laiku prisidėjęs mūsų didžiojo Varpininko 
raštams 'išleisti.

Ilgiausių metų!

LIETUVIŠKOMIS TEMOMIS
TARPTAUTINIAI VOKAI

Prieš išleidžiant Vatikano pašto ženklus 
su Šv. Kazimieru Romoje ir Torine jau pa 
stebėti aštuonių rūšių ypatingi vokai, ku
riais filatelistai atženklina išleidimo dieną. 
Vokus parūpino įvarios leidyklos, kontakte 
daugiausia su lietuviais. Vokuose figūruoja 
dail. K. V. Jonyno, Carlo Dolci ir kitokie 
Šventojo atvaizdai įvairiose pridėtinėse 
kompozicijose. Įrašai įvairuoja: lietuvių, 
lotynų, italų ir anglų kalboms, šešiose vo
kų rūšyse Šventasis žymimas, kaip pagrin
dinis Lietuvos globėjas; dviejose tik atvaiz 
das ir vardas. Vokai gyvai perkami.

(E) Dr. L. Bistras esąs gyvas. Laisvaja
me pasaulyje buvo pasklidusios žinios, kad 
Dr. L. Bistras buv. Lietuvos valstybinin
kas, esąs miręs. Dabar pranešama, kad gan 
dai nepasitvirtino. Dr. Bistras, grįžęs iš Si
biro, esąs gyvas.

RAMYBĖS ŽEMĖJE
Šiandieną į beturtį Betliejuje gimusį 

Kūdikį su meile žvelgia visas krikščioniš
kas pasaulis. Jokio karaliaus gimimas nesu 
teikė pasauliui tiek džiaugsmo, jokio kara
liaus gimtadienis, net ir dvidešimčiai am
žių praėjus, nėra taip iškilmingai švenčia
mas visame pasaulyje. Kas gi tas Kūdi
kis? Paviršutinišku žvilgsniu, kaip ir visi 
kiti kūdikiai, tik labai neturtingas, gimęs 
tvarte. Gilesniu žvilgsniu jame matome vi 
so pasaulio patį kilniausiąjį ir garbingiau- 
siąjį Kūdikį, dar rojuje pažadėtą pirmie
siems tėvams, pranašų pranašautą, pačių 
dangaus angelų paskelbtą. „Nebijok, Mari
ja, nes tu radai malonės pas Dievą, štai 
pradėsi įsčiuje ir pagimdysi sūnų ir pra
minsi jį vardu JĖZUS. Jis bus didis ir bus 
vadinamas Aukščiausiojo Sūnumi. Vieš
pats Dievas duos- jam jo tėvo Dovydo sos
tą; jis karaliaus Jokūbo namuose per am
žius ir jo karaliavimui nebus galo“.

Neturtas ir širdies tyrumas buvo tos is
torinės priežastys, dėl kurių Jėzus gimė 
tvarte. Naujagimio busimoji karalystė, 
žvelgiant bent į tą pirmąjį angelo apreiški 
mą Marijai, buvo pramatyta visiškai skir
tinga nuo tuometinių karalysčių. Šis dinas 
tinis paveldėtojas vietoje karališkų rūmų 
buvo tvarte, vietoje virš lopšio kabančio 
karališko baldakimo — turėjo palubėje ka 
bančiųs voratinklius, vietoje dvariškių — 
du benamius asmenis. Tačiau šioji karalys 
tė jau nuo pat pirmųjų dienų rodėsi iš tik 
rųjų skirtingais ženklais. Visi to tvarto as
menys atstovavo skaistybę, neturtą, nekal
tybę, nuolankumą. Kaip tik nuo Betliejaus 
lygiai už 9 kilometrų į šiaurę, žibėjo Ero
do Didžiojo neseniai pastatyti ir auksu iš
puošti karališki rūmai, kuriuose skaistu
mas, nekaltumas buvo visiškai nežinomi da

PROF. REGELIS AFGANISTANE

Šveicaras prof. C. Regelis, buvęs Kauno 
universiteto botanikos profesorius, mokslo 
reikalais ilgesnį laiką išbuvo Afganistane.
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Visiems lietuviškos knygos mylėtojams 
nuotaikingų šv. Kalėdų 
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lykai: ten neturto buvo kratomas!, vietoje 
nekaltybės ir skaistybės bpvo kėsinamasi 
į savo tėvo gyvybę, į savo vaikų nužudy
mą, į svetimoterystę. Tarp abiejų karalys
čių tikrasis istorinis kontrastas buvo labai 
žymus: ne tiek kiek tarp tvarto mėšlo ir 
aukso, kiek tarp jų moralinės, dorovinės 
charakteristikos.

Aukščiausiojo pasiuntiniai prie gimusio- 
jo Išganytojo pakvietė žemės mokytųjų pa
niekintus ir atmestus žmones — piemenis. 
Apsireiškę angelai garbino Dievą, o žmo
nėms linkėjo tiktai vieno: Ramybės žemėje 
geros valios žmonėms! Iš tikrųjų tada bu
vo taika, ramybė, bet praeinanti kelių me
tų ramybė, kuri lygi kelioms sekundėms 
ant didžiojo žmonijos laikrodžio. Tos ke
lios sekundės panaudotos kaip staigiai už
ėjusi ramybė audroje, kad žmonių tarpe 
gimtų Išganytojas Viešpats Jėzus Kristus, 
tuojau pat per savo dangaus pasiuntinius 
paskelbęs Ramybę. Tai buvo naujos rū
šies ramybė, priklausanti nuo naujos są
lygos. Tų kelių metų ramybė — Pax Ro
maną — buvo garantuota Romos 25 legijo- 
nų. Tačiau po kelių metų jie pasirodė ne
pakankami, apkartindami imperatoriaus 
Augusto paskutiniuosius viešpatavimo me 
tus. Naujoji Viešpaties Kristaus ramybė 
priklauso nuo Dievo. Tie. kurie savo dar
bais pasirodo verti geros valios ir kuri 
jiems suteikiama, tie sulauks naujosios ra 
mybės, kurios pasaulis suteikti negali. To- 
kei yra taikieji ir Jėzus juos pavadins pa
laimintais, nes jiems skiriamas Dievo vai
kų pavadinimas. Kun. P.D.

PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I d. 11 v., 
Seselių koplyčioje, St. John's Square, 
Snow Hill.

NORTHAMPTON—Kalėdų III d., gruodžio 
27 d., sekmadienį, 12 vai., Katedroje, 
Kingsthorpe Road.

LEICESTER — sausio 3 d., sekmadienį, 12 
vai., Sacred Heart bažn., Mere Road.

MANCHESTER — Pamaldos Kalėdų I die
ną bus 11 vai. Notre Dame seselių vie
nuolyne.

„JONS IR ERDMĖ“ ROMOJE
Romoj greitu laiku žada pasirodyti fil

mą, kuri jau rodoma Vokietijoje, pagal Su- 
dermano romaną: „Jons ir Erdmė“. Veiks
mas vyksta Lietuvoj, Klaipėdos krašte. Ka 
dangi režisorius Viktoras Vikas — ameri
kietis, gal ir lietuvis, negavo leidimo vykti 
į Lietuvą, filmą buvo sukama Lenkijoj, 
prie Varšuvos. Erdmę vaidina žinomoji ita
lų kino artistė Džiulieta Masina. Erdmė, 
lietuvaitė, stengiasi, kad jos dukterys kalbė 
tų vokiškai, nes jai atrodo, kad tai poniš
kiau. Po 60 metų dabar sutinkam lictuvai 
tęs motinas, kurioms taip pat atrodo, kad 
svetima kalba yra poniškesnė už savą. Kny 
goj Jons yra tipingas lietuvis, darbštus, at
kaklus, prisirišęs prie savo žemės ir kalbos. 
Be reikalo režisorius padarė iš jo girtuoklį.

DR. A. GERUČIO AUKA VIETOJ 
KALĖDINIŲ SVEIKINIMŲ

Vietoje kalėdinių ir Naujų Metų sveikini 
mų Dr. A. Gerutis, Berne, pasiuntė Vasa
rio 16 gimnazijai Vakarų Vokietijoje 10 do
lerių. Iš savo pusės jis šiuo keliu dėkoja 
bičiuliams ir pažįstamiems už sveikinimus.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Grįžo į pavienę — jis šakėms koto ne

baigė. Žergdamas pro duris, uždainavo. 
Tik žiūri — už malkų Juozukas į popierių 
nosį įbedęs.

— Ką tu čia darai?
— Laišką skaitau. Rožė savo bruzganui 

rašo.
— Duok man.
— Še, man negaila. Seilėjasi — sako, 

kad be jo gyventi negali. t
Permetė akimis laišką.
— Ar tu žinai, kas tas jos bruzganas?
— Ko čia nežinosi? Ženiklis, kurį mama 

perša — nori, kad jis Rožę ženytųsi.
— O kur tu laišką radai?
— Ko čia nerasi? Pamačiau, kur ji pa

slėpė, ir nukniaukiau.
— Padėk atgal tuojau!
— Kodėl? — nustebo vaikas.
— Todėl, kad negražu nosį kišti prie sve 

timų laiškų. Supranti? Eik ir padėk!
Vaikas nekruta.
— Jei nepadėsi, tai nuo šios dienos tarp 

mūsų kvit! Supranti?
Žinoma, dėl kokios ten lepšės nėra ko 

pyktis! Nuėjo ir užkišo atgal už langinės.
Kitą dieną — Valento nebuvo namie — 

Juozukas sako seseriai:
— Rože.
— Ką?
— Aš vieną daiktą žinau.
— Ką gi tti žinai?
— Žinau, bet... nesakysiu.
Pikčiausia, kad pradeda ir nepasako!

*• — Nesakyk!
- O ką tu užmokėtum, jei aš pasaky 

čiau?
Kyštelėja vaikui špygą.
— Štai ką! — Ir eina laukan.
Šis supyko.
— Ah-a!.. O kam tu laišką rašei?!
Rožytė sustojo.■ • •

— Kokį laišką? Ką čia prasimanai?
— Nesigink! Parašei ir užkišai už lan

ginės.
Rožytė, lyg perkūnui trenkus, puolė pro 

duris, priemenėj vištos su viščiukais ko ne 
sumindė, ir atsidūrė prie langinės; ištrau
kė laišką, sudraskė į gabaliukus ir išbarstė 
pašalėje tarp dilgynių.

Grįžus jai į vidų, vaikas vėl vebla:
— Vis tiek aš pasakysiu mamai, kad tu 

kavalieriams laiškus rašai.
— Sakyk, ar manai, kad aš bijau.
— Aha — nebijai. O ar tu žinai, kas tą 

laišką skaitė?
Vaikas žiūri kipšiuku, dantukai iškišti.
— Kas?
— Kiek užmokėsi?
— Nagi jau užmokėjau.
Apsimetė, kad jai nei šilta, nei šalta, 

nors širdis ir dreba. Vaikas pradėjo dainuo 
j ančių balsu:

— Perskai-itė, perskai-itė, nesaky-ysiu 
ka-as! Ot ir nesaky-ysiu... Valentas per
skai-itė, chi-iii!

Rožytė puolė artyn, užsimojo: aš tau! — 
Bet nesudavusi, tik dar labiau išsigandusi, 
išraudonijusi, išlėkė pro duris: Viešpatie
— perskaitė! Jis... — Nulėkė į kamarą, iš 
jos į seklyčią, į kambariuką, krito lovon, 
įsikniaupė į pagalvį: Viešpatie! Paskui iš
bėgo į kiemą, į patvorį, gale sodo, vėl į pa
tvorį, vis pagūžomis kaip višta, pagaliau 
tankiu žingsniu ėmė dumti į lauką. Ko 
ten dūmė, nė pati nežinojo. Tik bedumda- 
ma, begaudydama orą kaip žuvis, pajuto, 
kad darosi lyg ir ramiau. O kol nuėjo iki 
daržinės, vidur lauko, dar pastovėjo gale 
jos — vėjelis pūkščioja, vieversėliai gieda
— ir gerokai aprimo. Ir ko ji, kvaila, taip 
nusigando. Juk ji ir norėjo, kad Valentas 
perskaitytų, sužinotų... Seniai norėjo! Da
bar ir sužinojo. Dabar — ar taip, ar taip. 

Tik reikia žiūrėti — jei jis bus linksmas, 
malonus, tada aišku, kad jis... Viešpatie! 
Bet jei šaipysis (Viešpatie, kad tik nesišai- 
pytų!)... tada... tada aš...

Ir nuo daržinės Rožytė parriedėjo namo.
— Tu sakai, kad Valentas tą laišką skai

tė? — klausė švelniai Juozuką (dabar ji 
nutarė „su gudrumu“).

Vaikas prie stalo ramtė peiliu prariektą 
duonos kepalą.

— Nu-u...
— O ką jis sakė?
— Nieko.
— Ar nieko ir nesakė?
— Tik rėkė, kad paėmiau, ir liepė tuo

jau padėti atgal.
Rožytė vėl į kamarą, į seklyčią — tik da 

bar ne iš baimės, o iš džiaugsmo: nieko ne
sakė, tik rėkė ir liepė tuojau padėt atgal! 
Jis supyko ant Juzės, kad vagia jos laiš
kus.

Netrukus Rožytė pamatė, kad Valentas 
linksmas — švilpaudamas atėjo vakarie
nės valgyti. Nulindusi užkrosnin, čia bakš, 
čia bakš, vėl išlindo... pasižiūrėjo į jį, at
siduso: aš jau nežinau!.. Bet po vakarienės
— Viešpatie! Gerai, kad mama kažkur iš
ėjusi! Priemenėje, jis priėjo prie jos ir 
tarė:

— Eik čia, žiūrėk, ką aš tau pasakysiu.
Jis ėjo pirma, ji iš paskos — drebėda

ma. Jis sustojo vidur kluono:
— Ar girdi?
Ji pasiklausė ir girdėjo tik savo širdies 

tiksėjimą.
— Argi negirdi? Lakštungė!
Tada ji nusijuokė:
— A-a-a!
— Sraujos krūmuose čiauškia. Ar ne 

smagu? Na, sakyk, ar nesmagu? Po vel
niais! Ir aš norėčiau :— kaip ta lakštungė
— ant šakelės... Dainuoti, šokti, dūkti — 
u-uch! Ar tu nenorėtum? Žinai, šeštadienį 
eisime į patrepsėjimą. Ir kad šoksime, tai 
bus šokta! Aš šoksiu tik su tavim. O Joni
nių vakare! Juk Irena, tur būt, atvažiuos? 
Ar neatvažiuos? Ot, kad duotume garo! Ji 
labai gerai šoka. Bet ir tu nieko sau..,

Rožytė žiūri — jos akys tokios šviesios, 
žiba kaip anos žvaigždės rytuose. Ir veidas 
atrodo šviesus, tartum kokių nematomų 
spindulių prisirinkęs: Viešpatie!

Nuėjusi gulti — Viešpatie, ar iš teisy
bės? Bet kodėl jis nieko nesako? Kodėl?.. 
Bet... Viešpatie, ką ji?..

Dabar jai nesvarbu, nei kad mama, 
nei... Kad tik pasakytų — į pasaulio kraš
tą su juo eitų... Nieko nežiūrėtų, nič nieko! 
Nesvarbu! Kad tik jis... Kad...

Ir neužmigo Rožytė, vartėsi nuo vieno šo 
no ant kito — nesvarbu! Lova braška, tolu 
moj pempės klykauja — nesvarbu!.. Saulė
lydžiai blėsta, palangėj besprogstąs gluos
nis miegan grimzta, dangus sėjasi vis nau
jais sidabro taškeliais — nesvarbu! —Kad 
tik jis...

Buvo gegužės vakaras, prieš pat Sekmi
nes. Valentas išėjo gulti. Bet žengs per kie
mą pora žingsnių ir stovi, žengs ir stovi. 
Taip kvepia daržely alyvos, baltomis, vio
letinėmis kekėmis nusvirusios, taip kvepia! 
O nuo miško lakštingalos šūkčiojimai — 
kaip elektros srovėmis į pat širdį. Pasiklau 
sė, išpūtė iš krūtinės susitelkusį slopumą. 
Ne, ilgiau jis taip negali! Negali! Šauna 
greit į pakluonę ir bematant atsiduria pas 
Adolį. Šis taip pat stovi vidury kiemo ir 
gaudo orą.

— Gulti dar neini?
— Ne. O pats?
— Taip pat ne. Pašėlusiai gražus vaka

ras!
— Tai jau gražus.
— Paskolink man rytoj- dviratį.
— Kur kilsi?
—E... čia taip... noriu vieną giminę ap

lankyti.
— Jei jau giminę — imk.
Berniokai dar pastaigiojo, pasidairė. Kai 

bos nedaug, kai taip iš visų pusių į tavo 
jausmus šneka.

Rytą Valentas nusiskuto, išsiprausė pa- 
šulnyje šaltu vandeniu, geriausiais drabu
žiais apsivilko ir išlėkė Mynė smarkiai, 
kiek tik įminą, lenkė visus, kas tik vieške

liu ėjo ar važiavo. Visa pro šal) jam, rodos, 
švilpė — trobos, medžiai, laukai. Prieš sa
ve tematė palšą dulkiną vieškelio juostą ir 
žalią tolumą. Lėkė, skrodė orą, skersai ple 
vėsavo — pas ją! Tiek ir tegalvojo :pas ją! 
Pas... mylimą! „Sveikinu su pavasariu!“ 
Kad tik greičiau! Bet pamatęs boluojan
čius Pasraujo bažnyčios bokštus, nutįsusį 
miestą — mynimą sulėtino. O arčiau priva
žiavęs, nusėdo nuo dviračio. Reikia juk at
sivėsinti,— teisinosi, — negi ir eisi taip su 
šilęs. Apsišluostė veidą, sprandą.

Per miestelį vėl važiavo, tik neskubėda
mas. Bet štai ir notaro Margevičiaus sody
ba — atokiau nuo gatvės balti mūro na
mai, aplinkui medžiai, didžiulė klomba. Ne 
drąsu pasidarė, net baugu — nusėdo nuo 
dviračio ir pamažu stūmėsi kiemo taku. Ji 
pamatys ir išeis priešais. Tada bus kitas 
reikalas! Bet prisistūmė prie verandos — 
neišeina, nepamatė. Gal ji kambariuose, 
kurie į aną pusę. Stumiasi pro namų galą
— dabar tikrai turės pamatyti. Kampiniai 
langai atdari, skamba pianinas. Staiga juo
kas. Ji... tur būt, pamatė! Žvilgteri į langą
— prie užuolaidų stovi kažkoks vyriškis, 
šmėkštelėja ji. Dabar pamatė — išlėks pa
sitikti! Stumiasi visai pamažu — kad iš
lėktų. Prisistumia prie užpakalinių durų, 
sustoja — neišlekia. Ar eiti, ar dar laukti? 
Bet, tur būt, jai nepatogu palikti svečią? 
Eina drąsiai. Prieangėlyje tamsu — užkliu 
dė stovintį kibirą, sutarškino. Atsidarė vir
tuvės durys — prieš jį aukšta, stačiu 
kampu antakius pakėlusi ponia.

— Laba diena, — tarė įėjęs.
— Laba diena, — atsiliepė ponia ir klau 

siamu žvilgsniu permetė jį nuo galvos iki 
kojų. ’

— Ką tamsta pasakysi?
Jis sumišo.
— Aš čia... pas Morkų tarnauju... va

žiuoju pro šalį... gal ko reikėjo?
— Ačiū, nieko!

(Bus daugiau)

Daugelis rinktinių vynų yra rakščių 
uogų gaminys.
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MINTIMIS VISI SUSIJUNGSIME
KOČIOS SVETIMAME KRAŠTE

Šiandien aiš'r'.au negu bet kada vėl pri
siminsim tuos baltus tylius vakarus, su 
minkštutėmis snaigėmis, tas plačias sniego 
lygumas, nuogus apšerkšnijusius medžius, 
kurių šakos tarsi sidabru apipurkštos, sau 
Įėję mirguliuodavo įvairiaspalviais atšvais- 
tais, o mėnulio šviesoje įsigydavo matinį 
metalo blizgesį. Ausyse aidės skardus var
pelių skambesys.

Baltose, akimt neaprėpiamose lygumose 
dunksojo ramūs vienkiemiai. Baltuose me
džiuose iš tolo ryškėjo jų kontūrai. Keliau
damas sniego laukais, susiaurėjusiu akies 
vyzdžiu skverbdavausi į gimtąją sodybą.

Tėviškės kiemo svirtis pasitikdavo. Ne
drąsiai amtelėdavo ištikimas namų sargas. 
Pirkios duryse apglėbdavo pavargusios mo 
tūlės rankos, o tėvo kietam delne pajusda
vau artojo darbo sunkumą ir tvirtą meilę 
gimtajai žemei.

Bet dar nespėdavo išgaruoti kelionės vė
jas, aš jau būdavau kieme. Vėl pasijusda
vau šio kiemo vaiku: eikliu žingsniu, gyvu 
žvilgsniu stengdavausi aprėpti ir apibėgti 
visą senąją sodybą. Su manim kulniuodavo 
mano senoji motutė, tėvas ar brolis. Šneke 
davausi su gyvuliais, glostydavau jauno 
kumeliuko minkštą nugarą, žaisdavau su 
kvailais veršiukais. Dar žvilgterėdavau j 
pilnas kluono šalines ir, atnaujinęs seną bi
čiulystę su grandine žvanginančiu Sargiu, 
dar kartą akimis apžvelgęs visą kiemą, so
dą, sukdavau žingsnį į trobą.

Vėliau, kai danguje sužibėdavo jau daug 
žvaigždžių, kai kiemas ir laukai sustingda
vo pasakos tyloj, kai būdavo girdėti net 
baukštaus kiškeliu brazdenimas į jaunos 
obelaitės liemenį sodo pakraštyje, — visa 
šeima sėsdavo prie Kūčių stalo.

Balčiausios drobės marškiniais apsivil
kęs tėvas užimdavo vietą gale stalo. Trum
pa malda jis pra'dėdavo Kūčių vakarienę. 
Visi jausdavome pakilią nekasdienišką nuo 
taiką ir tai, kad didžiausia laimė yra būti 
drauge visiems ir dalytis tėvų žemės duo

na. Todėl Kūčių vakarą praleisti gimtoje 
pastogėje — šeimoje stengdavosi visi, net 
ir sūnūs palaidūnai... Tai buvo ne tik tra
dicija ar pareiga. Tai buvo lietuviškos šir
dies reikalas, nepaperkama meilė gimta
jai žemei, pagarba šeimos židiniui. Bet vi
sa tai būdavo tada, kai mūsų tyliųjų vaka
rų nedrumstė grėsmingi svetimųjų žings
niai. Šventi ir ramūs Kūčių vakarai apsi
dengė nerimo skraiste, kai okupantai pra
dėjo persekioti lietuvį. Žmones medžioda
mi, jie nežinojo nei švenčių, nei poilsio... 
Todėl jau pirmaisiais to nerimo metais se
nutė motina nesulaukė to, kurį galėtų tarp 
duryje apglėbti, ir tėvas neturėjo kam sa
vo darbo vaisių parodyti. Bet ant balto sta 
lo dar rikiavosi tradiciniai Kūčių valgiai, 
ir šienas kvepėjo troboje. Bet jau nebuvo 
kuklioje pirkioje tos vidinės šilumos ir 
giedrios nuotaikos, kaip anksčiau. Gilūs 
atodūsiai ir motinos ašaros liudijo šeimos 
skausmą. Tėvas buvo nekalbus, brolis pa
niuręs, ir sesuo nebėgo kieman klausytis, 
kuriam krašte šunys loja...

Taip slinko metęi.
Vis rečiau bebuvo girdėti varpelių skam

bėjimas baltose lygumose. Vis rečiau besi- 
rinkdavo išsisklaidžiusieji šeimų nariai Kū 
čių vakaro praleisti tėvų namuose: vieni 
buvo atplėšti nuo gimtosios žemės ir į šal
tąsias Sibiro taigas išvežti, kiti į kitą pu
sę okupantų išgabenti vergais. O ir likusie 
ji dažniausia tegalėjo plačiau tik mintimis 
pakeliauti.

Slinko metai toliau.
Karo frontas vėl užgriuvo mūsų žemę, 

granatos ardė lygumas, skaldė medžius, ža 
lūme paskendusios, gaisruose tirpo sody
bos. Bėgdami iš namų, dar ilgai girdėjome 
svetimųjų niokiojamos gimtosios žemės 
raudą. Karo audrų išblaškyti, atsidūrę toli 
nuo Tėvynės, ir dabar vis žvelgiame į ten, 
kur likusieji broliai kenčia. Mes su ilgesiu 
ir skausmu mename juos. Bet ir šįmet, per 
šias Kūčias, kai pagal senąjį paprotį į gim 

tuosius namus turėtų rinktis šeimos, tik la 
bai reta sodyba susilauks brangaus svečio. 
Nepareis įvairiuose pasviečiuose išblašky
tieji, nepareis ir tię, kurie baltam lauke ar 
miške vedė žūtbūtinę kovą su šalies paver
gėjais ir krito.

Ne vieneri, o jau daugel metų praėjo, kai 
mes nebeturime savo gimtųjų namų, kur 
galėtume praleisti Kūčias, tą tradicinę šei 
mų šventę. Šiame krašte maža kas mums 
primena gimtuosius namus.

Bet turime viltį ir nepalaužiamą tikėji
mą, turime tradicijas, kurios mus jungia, 
mus visus šiapus ir anapus visokių už
dangų.

Todėl šių Kūčių metu mintimis visi su
sijungsime su savo tėvais, broliais, seseri
mis, vaikais, su niokojamąja Tėvyne ir 
šiaurės taigose kenčiančiais tautiečiais.

K. V.

DOVANA LIETUVIAMS
VATIKANAS, Gruodžio 14 d.

(Specialus pranešimas iš Romos)

Šiandien, gruodžio 14 d., Vatikano Vals
tybės Paštas Lietuvos Globėjo šv. Kazimie 
ro 500 metų gimimo sukakties proga išlei
do Lietuvai pagerbti pašto ženklus. Tai ne
dviprasmiškas Šv. Sosto prielankumo paro
dymas kenčiančiajai lietuvių tautai.

Serija du ženklai: vienas rudos spalvos 
50 lirų vertės (apie 8 amerkoniški centai). 
Atspausdinta 950.000 egz. Antras, žalios 
spalvos. 100 lirų vertės. Išleista 900.000 egz.

Pats ženklas yra pailgos formos. Dešinė 
je, didelėje aureolėje, yra Šv. Kazimiero 
profiles: asketo veidas, ilgi plaukai, kuni-

Aukštybė pasiekiama ne socialinių kopė
čių pagalba, bet būdo, proto ir dvasios tur
tų ypatybėmis.

gaikščio vainikas, ermelino ploščius. Ap
link aureolę įrašas: S. Casimirus — Prima 
rius — Lithuaniae — Patronus (Šv. Kazi- 
imeras — Pagrindinis — Lietuvos — Glo
bėjas). Aukštai, dešiniame kampe, sukak
tuvinės datos: 1458-1958.

Kairėje ženklo pusėje aukštai matyti Ge 
dimino pilis, o žemai Vilniaus katedra. Po 
katedra, kampelyje, yra ženklo kaina. Pa
čioje apačioje įrašas: Poste Vaticane. Po 
ženklo įrėminimų: V.K. Jonynas Dis.-Ist. 
Pol. Stato-Quieti Ine, ženklai atspausdinti 
kalkografiniu būdu.

Apie ženklo meninę vertę galima spręsti 
iš Vatikano Pašto Filatelinio Skyriaus Vir 
šininko prof, adv, Leono Gessi laiško kun. 
Vincui Mincevičiui, kuriame savo metu jis 
pranešė apie jo artimą išleidimą: „Didžiai 
Gerbiamas ir Kilnus Kunige, man yra ma- 
lou Tamstai pranešti, kad šv. Kazimiero 
ženklas jau yra spausdinamas. Yra vienas 
iš gražiausių, kokį Vatikanas lig šiol yra iš 
leidęs. Bus didelis pasisekimas. Prisimenu 
Tamstą su didelė simpatija ir esu laimin
gas galėjęs išlaikyti duotą žodį“...

Kad ženklas pasirodė toks, koks jis yra, 
tai kun. V. Mincevičiaus didelių pastangų, 
remiamų Lietuvos Pasiuntinybės prie Va
tikano, J.E. vysk. Padolskio ir prel. Tula- 
bos, vaisius. Didelė padėka tenka prof, V. 
K. Jonynui, kuris buvo aplnikybių privers
tas paskubomis dirbti ženklo projektą. Jis 
taip pat atsisakė nuo bet kokio honoraro.

Šių ženklų išleidimas yra istorinis įvykis 
lietuvių tautai, nes atkreips į Lietuvą viso 
pasaulio dėmesį ir išspręs galutinai pole
miką, kam priklauso Šv. Kazimieras. Būtų 
labai gražu, kad visi lietuviai, įvertindami 
šį Šv. Sosto prielankumo parodymą Lietu
vai, vieningai padėkotų Popiežiui Jonui 
XXIII telegramomis ir raštais. Jei savo 
metu mes, lietuviai, mokėjome protestuoti, 
gindami Lietuvos interesus, pašlijusius 
prie Vatikano dėl mums nelaimingai susi
dariusių aplinkybių, mokėkime šiandien ir 
padėkoti už šį gražų ir tokį reikšmingą 
žestą.

Siųsti telegramas ir raštus: To Holy Fa
ther John XXIII, arba To His Eminence 
Card. Tardini — Vatican City.

VL. ŠLAITO EILĖRAŠČIŲ PLUOŠTAS

Su biografiniais duomenimis ir origina
liu kūrybos aptarimu išspausdintas „Lie
tuvių Dienų“ žurnalo lapkričio mėn. nu
meryje.

Tame numeryje rašoma apie tautinį bud
rumą, Baltų Institutą ir aktualiuosius Lie
tuvos istorijos rūpesčius, besibolininką Jo
ną Poderį, S. Čiurlionienę, gydytojų suva
žiavimą, laisvojo pasaulio ateitį, Venezue- 
los lietuvius, naują meno kūrinį, didvy
rius ir išdavikus.•

Vladas Šlaitas

JUODA KATĖ

Pritemus
jos akys dega, kaip du didžiuliai žali sma- 

[ragdai:
jos akys lieja
žalio fosforo šviesą;
jos dega
juodo šilko kaktoj, kaip klastingas nusišyp- 

[sojimas.
o! Prosperina.

Kiekvieną
savo žingsnį ji apskaičiuoja iš anksto:
kiekvienas žingsnis
slepia šilką ir klastą.
kai naktį
jinai slenka tarp mūro sienų,
o! Prosperina.

VORAS

Voras,
kraujo medžiotojas.
žemiškos laimės bei ilgo gyvenimo simbolis,
simbolis dingusio laiko ir užmiršimo.
vienumos ir senatvės,
štai jis supasi sau rytietiško šilko rūmuose.
tarp minkštų pagalvėlių.
po šilkinėm užuolaidom,
ir svajoja: \
kad taip galėčiau ilgai gyventi.
vis gyventi, ir vis gyventi, ir vis gyventi.

Literatūra ir gundymai
SVARSTYMAI IR MINTYS

„Mes rašytojai visuomet galvojome apie 
save kaip apie avangardą kovoje dėl lais
vės. Tai Vengrijos tradicija, kuria mes la
bai didžiuojamės“.

Gyula Hay
|____ ------- - -

Normaliais laikais senųjų metų pabaigo
je įprasta rašyti bendrą apžvalgą apie vi
sų metų literatūrą: tose apžvalgose ryški
nami nauji vardai, nauji talentai, senųjų ra 
šytojų kūrybinė pažanga ar sustingimas ir 
pan. Tai tarsi visų metų literatūrinė sąži
nės sąskaita.

Tikiu, kad tokias apžvalgas rašys mūsų 
literatūros kritikai, o tuos jų darbus spaus 
dins literatūra besidomį laikraščiai ir žur
nalai. Turėsime progos pamatyti, ar mūsuo 
se dar atsiranda naujų rašytojų, ar senieji 
rašytojai ieško naujų kelių ir kokia jų kū
rybinė evoliucija.

šio rašinio tikslas kur kas kuklesnis: bai 
giantis dar vieneriems mūsų gyvenimo me
tams, noriu trumpai pakalbėti apie kelias 
knygas, kurios būdingos vienu ar kitu at
žvilgiu.

1. Ir nevesk į pagundą ...
Šio rašinio įžangoje daviau vengrų rašy

tojo Gyula Hay pasikalbėjimo ištrauką, ku 
rioje rašytojas, kurį laiką taikęsis prie oku 
panto reikalavimų ir įsitikinęs, kad komu
nistų partiją sunaikino jos vadai, pažymė
jo, jog sunku esą mylėti neegzistuojančius 
dalykus. Jam akis atvėrė tautos jaunimas, 
kuris nepritarė senųjų rašytojų skubiam 
pasikeitimui ir vergavimui svetimiesiems. 
Gyula Hay suprato tada, kad, tautai kovo
jant dėl prarastos laisvės, rašytojai turi su 
daryti tos kovos avangardą, mesdami ko
vos šūkius ir įkvėpdami kovojančius.

Ir mūsų tauta neša vergijos jungą, ku
ris įspaudžia vis stipresnių brūkių Lietuvo 
je likusių ir svetur gyvenančių lietuvių bū 
de ir galvosenoje. Kiekvienas taurus lietu
vis gali būti vadinamas dėl laisvės kovoj an 
čios tautos nariu. Savaime suprantama, bū 
damas realus ir aiškiaregis, jis negali sau 
leisti tos prabangos visuomeninėje veiklo
je ir mūsų atveju literatūroje, kuria gali 
džiaugtis laisvų tautų veikėjai ir rašytojai.

Antra vertus, kada naujų knygų leidi
mas brangus, kada skaitytojų skaičius ne 
gausėja, o, priešingai, mažėja, kiekvienas 
rašytojas turi jaustis esąs pašauktas kelti 
laisvės idėją ir niekad nepamiršti, kad jo 
pareiga — ne migdyti, bet žadinti, kelti sa
vo tautiečių dvasią.

Ypač svetur gyvenąs rašytojas, imdamas 
į ranką plunksną, turėtų giliai pagalvoti, 
ką naujo nori pasakyti, ką. naujo įnešti į 
savo tautoj lobyną.

1958 m. „Draugo“ literatūrinė premija 
buvo paskirta Jeronimui Ignatavičiui už jo 
romaną „Ir nevesk mus j pagundą“. Spren
dimo akte komisija nepaskelbė jokių premi 
javimo motyvų. Tačiau leidėjai, viršelio ap 
lanke iškėlę autoriaus „neabejotinus kom- 

sį pozicinius laimėjimus“, toliau šitaip verti
na romaną: „čia nėra ramaus epochos vaiz 

K davimas (na, ir gramatika! J.K.), bet amži 
K. nos žmogaus meilės problemos • analizavi

mas, kuri ne kartą jam iškyla ne vien kaip 
palaima, bet ir kaip sunkiai sprendžiamas 
uždavinys, arba net: kaip grėsmė“.

Koks trumpai suglaudus romano turi
nys?

Pradžios mokyklos vedėjas Simas Gai
lius vasarą pasikviečia pas save mokslo 
draugą stud. Liną Žiūraitį, kad šis jį pa
rengtų abitūros egzaminams. Svečias iš 
karto susižavi Simo žmona Salomėja, pa
vadina ją Saule ir ištisą vasarą laužo gal
vą, kaip su ja Viena ^usitikti, kaip jai savo 
meilę išpažinti. Kai tų progų beveik nepa
sitaiko, nes vyras nuolat seka įtartiną sve 
čio elgesį, Linas ima rašyti Salomėjai mei
lės laiškus. Kai Simui Lino nuolatinis pas
kui jo žmoną sekiojimas pradeda įkyrėti, 
kai apie jo „meilę“ vedėjo žmonai prade
da kuždėti žmonės, Linas, neprirengęs Si
mo egzaminams, nutaria grįžti į Kauną. Jį 
veža į stotį kun. Pakalnis, kuris gražiai jį 
pamoko ir paragina nepamiršti „Tėve mū
sų“ maldos. Pagaliau nustebusiam Linui 
kunigas sugrąžina jo meilės laiškus ir atsi
sveikina.

Šitokia tematika mūsų skurdžioje litera
tūroje tikrai „prabangiška“, nes premijuo
tasis romanas anaiptol teisingai neatvaiz
duoja, kaip leidėjai norėjo pabrėžti, bet ko 
kios epochos dvasios, o gilinasi į „amžinos 
meilės“ motyvą, tą meilę banalindamas, 
net išjuokdamas.

Argi bent šlakelį'tos amžinos meilės ga
li pavaizduoti vaizdas, kai Linas, įsprukęs 
į Salomėjos miegamąjį ir lauk varomas, 
suvaidina tokią sceną:

„— Neatstumk! Argi mes negalime turė
ti šią valandą sau? — duslūs žodžiai iš
sprūsta iš mano sukepusių lūpų. Jaučiu, 
kaip visas kūnas virpa ir nebesuvaldau nei 
proto, nei jausmo. — Išeik! — šūktelia ji 
ir išsprūsta iš manęs“ (290 psl.).

Salomėjos* žodžiai taikliausiai išreiškia 
tai, ką šį premijuotą romaną skaitydamas 
jaučia ne vienas skaitytojas:

„— Kaip tu manai, kas aš? Vyras, vai
kai, o aš jų motina! O tu kas? Ko tau rei
kia? Ko tu nori iš manęs? Jei nenori triukš 
mo, išeik geruoju, o jei ne — aš šauksiu“ 
(tp.).

Kai permąstome vengrų rašytojo Gyula 
Hay pažertas mintis, kad rašytojai galvoja 
apie save kaip apie avangardą kovoje dėl 
laisvės; kai nekartą girdime balsus iš už 
geležinės uždangos, kad mūsų literatūra su 
miesčionėjusi ir buržuazinė; kai net šešios 
dešimtys mūsų veikėjų kartu šūktelėjo 
apie nuosmukį kultūrinėje ir literatūrinėje 
veikloje, —J. Ignatonio premijuotas roma
nas verčia susimąstyti.

Meilės tema amžina. Tai tiesa. Pro ją ne 
praeina nė vienas rašytojas. Tačiau ta te
ma yra šakota, gili, tragiška ir tikrai ver
ta gero rašytojo analizės. Priešingai, kai to 
kia tema norima skaitytoją „pririšti prie 
knygos puslapių“, kai ji subanalinama ir 
net sukarikatūrinama, — susidaro visai ki
tas vaizdas.

2. Kartus derlius
Šiais metais Anglijos knygynuose buvo 

pasirodžiusi JAV išleista įdomi ir orignali 
knyga — „Bitter Harvest“. Knygos antrinė 
antraštė: „Intelektualinė revoliucija už ge
ležinės uždangos“. Tai dirbusių komuniz
mui rašytojų kūrinių almanachas. Edmund 
Stillman įžanginiame žodyje juos charakte
rizuoja kaip politinės „kairės“ reprezentan 
tus ir pastebi, kad jie esą „nelaimingi žmo 
nės“. Pabaltijo valstybėms atstovauja lat
vis poetas Harijs Heislers su „Nebaigta dąi 
na“. Dainuodamas apie ištremtuosius į Si
birą, pofetas sako:
Kai kurie mūsų neteko Klaipėdos ar Rygos, 
kiti apgaili sodžių prie Volgos.
Ar mūsų laikais nebūdinga tai: 
vieni nusikalto, kiti turi kentėti?

Lenkų rašytojui Marek Hlasko visas pa
saulis yra tartum tuštuma, nes svetimieji 
sunaikino jaunystės svajones ir džiaugsmą. 
Savo apysakoje rašytojas teisinasi:

„Tai ne aš sukūriau Varšuvą, tą Varšu
vą, kuri per daugelį metų buvo miestas be 
šypsenos; tai ne aš sukūriau Varšuvą, ku
rioje žmonės drebėjo iš baimės; tai ne aš 
sukūriau Varšuvą, kurioje didžiausias 
skurdžių turtas buvo bonka degtinės; tai 
ne aš sukūriau Varšuvą, kurioje mergai
tė buvo pigesnė nei bonka degtinės, — tai 
Varšuva mane sukūrė“.

Garsiakalbio pranešinėjimas apie paskai 
tą „Kaip ir kada mes skrisime į mėnulį“ 
tuo metu, kai žmonės turi tiek žemiškų rū
pesčių ir vargų, puikiai pavaizduoja dabar 
ties Lenkiją.

Vėl kokia būdinga vengrų rašytojo Tibor 
Dery apysaka —„Už mūro sienos“, kurioje 
vaizduojami alkani, pusnuogiai darbinin
kai, partijos įpareigoti sekti tuos savo drau 
gus, kurie susigundo iš skurdo paimti kokį 
odos gabalėlį.

Lenkų rašytojas Alexander Yashin trum 
poje apybraižoje pavaizduoja komunizmo 
suskaldytą žmogų: kolūkio partiečiai daug 
atviriau aptaria gyvenimo vargus, kalbėda 
miesi svetimoms akims jų nesekant, o tuč 
tuojau griebiasi partijos patoso ir stiliaus, 
kai kalba partijos susirinkime.

Tačiau itin įdomus lenko Leszek Kola- 
kowskio, Varšuvos universiteto profeso
riaus, straipsnelis „Kas yra socializmas“, iš 
spausdintas atoslūgio metu 1956 m. žino
mame „Po prostu“ žurnale (kuris buvo už
darytas 1957 m.). Profesorius, matęs „so
cialistinę kultūrą ir laisvę“, taip rašo:

„Mes jums pasakysime, kas yra socializ
mas. Tačiau pirma mes turime jums pasa
kyti, kuo nėra socializmas. Tai dalykas, 
apie kurį kartą mes turėjome visai skirtin
gą nuomonę nei šiandien.

„Taigi socializmas nėra:
„Bendruomenė, kur asmuo, nepadaręs jo 

kio nusikaltimo, sėdi namuose, laukdamas 
policijos.

„Bendruomenė, kur yra nusikaltimas bū
ti kriminalisto broliu, seserimi, sūnumi ar 
žmona.

„Valstybė, kurios kariai pirmi braunasi 
į kitą kraštą.

„Valstybė, kur žmogus gali būti be teis
mo pasmerkiamas.

„Bendruomenė, kurios vadai patys pasi
skirta sau vietas.

„Bendruomenė, kur dešimt žmonių gyve
na viename kambaryje.

„Valstybė, kuri neleidžia keliauti į už
sienį.

„Valstybė,- kurioje yra daugiau seklių 

nei gailestingųjų seserų ir daugiau žmonių 
kalėjime nei ligoninėse.

„Valstybė, kuri turi kolonijas.
„Valstybė, kuri gamina puikius spraus- 

minius lėktuvus ir blogus batus.
„Valstybė, kur daugelio bylų advokatai 

sutinka su valstybės kaltintoju.
„Tauta, kuri pavergia kitas tautas.
„Tauta, kuri yra kitos tautos pavergta“ 

(47-8 psl.).
Kai skaitome šią knygą, kai gilinamės į 

kūrybą tų žmonių, kurie praktiškai susipa
žino su komunizmu, mes tuoj pamatome, 
kad jie literatūroje nesmaguriauja tuščia 
meilės prabanga, bet metasi į kovos avan
gardą, įtaigodami skaitytojams, koks niek
šingas yra komunizmas, kuris užmuša 
džiaugsmą, laisvę, tikėjimą, pasitikėjimą 
vyru, žmona ar bendradarbiu, kuris gyvus 
miestus paverčia nuliūdusiomis kapinėmis, 
nubraukdamas šypseną nuo visų veidų.

3. Žemaitė pro raudonus akinius
Kai laisvėje gyvenąs lietuvis savo kūri

nyje sprendžia „amžinos žmogaus meilės 
problemą“, kai, gavę progos atvirai pąsisa 
kyti, socialistai rašytojai analizuoja komu 
nistinės sistemos pragaištį, — pavergtos 
Lietuvos žmonės, priversti vykdyti partijos 
nurodymus, parengia net 34 rublių vertės 
knygą (kiek diendarbių kolchozininkas tu
ri dirbti, kad galėtų ją įsigyti?!) apie „Že
maitę gyvenime ir kūryboje“ (Valst. Groži
nės Literatūros leidykla Vilniuje, 1956).

Įžangos žodis („Žemaitė — liaudies ra
šytoja“) parašytas A. Sprindžio, kuris, pa
gal kdmunizmo ritualą, būtinai turi atiduo 
ti duoklę „lietuvių buržuazijai“: „Po Že
maitės mirties lietuvių buržuazija ilgus me 
tus stengėsi nutylėti ir ignoravo liaudies 
mylimos rašytojos kūrybą... Kova dėl Že
maitės buržuazijos valdymo metais įgavo 
kovos už realistinę liaudies literatūrą, už 
demokratinę kultūrą prasmę“ (12 psl.).

Savaime suprantama, kaip ir visuomet, 
geradaris komunizmas pasirodė kur kas tei 
singesnis, tad būtina paliaupsint! jį: „Tik
tai Tarybų Lietuvoje Žemaitės kūryba su
silaukė aukšto įvertinimo (mano pabrauk
ta. J.K.) ir didelio populiarumo, šiandien 
ji leidžiama tūkstantiniais tiražais, tapo 
liaudies nuosavybe' ir plačiai paplito liau
dies masėse“ (t.p.). Puiki logika: buržujų 
ištremta Žemaitė liaudies nusavinta ir da
bar plačiai plinta liaudies masėse...

šis stambus ir brangus leidinys — geras 
propagandos varymo pavyzdys. Skaityto
jas tuoj „sužino“, kokie sunkūs buvo pra
eities laikai^ kiek daug liaudies vaikų nu
kankinta (tur būt, žymiai daugiau nei so
vietų įkalinta ir ištremta), kokios šiltos vii 
tys kilo, kai „Rusijoje kilo Didžioji Spalio 
socialistinė revoliucija“ ir t.t. ir t.t.

Kai vartai šį didžiulį almanachą, skai
tai redaktorių kaltinimus „buržuazijai“, 
taip ir kyla mintis: kokia „nelaiminga“ bu 
vo Žemaitė, kad nelaiku gimė; jei būtų gy 
venusi „tarybinėje“ Lietuvoje, neturėtume 
nei „Kurmelio“, nei „Marčios“, nes .„visu 
kuo aprūpintas gyvenimas“ nebūtų paki
šęs jai dramatiškų temų; liaupsintų kolcho 
žus, rašytų, kokie kolchozininkai sotūs ir 
kaip gražiai apsirengę, — ir tikrai nerei
kėtų tiek vargti, ieškant vaizdų ir Ameri
koje, ir Rusijoje, kad ją liaudžiai „nusa
vintų“...

A. Sprindys, kaip ir šiuos žodžius rašąs, 

mokėsi nepriklausomybės laikais; dar dau
giau — abu lietuvių literatūrą kiek vėliau 
ir mūsų jaunimui dėstėme. Dėstant niekas 
jokių varžtų neuždėjo: Žemaitės kūrybą 
galėjome laisvai ir pagal savo įsitikinimus 
interpretuoti. Neatsimenu, kad ji būtų bu
vusi skriausta gimnazijoje ar net universi
tete.

Tačiau, norint šunį mušti, reikia lazdos 
ieškoti: norint kompartijai įtikti, reikia ne
priklausomybės laikus dergti.’Tai daro ne 
vienas A. Sprindys, kuris, tur būt, gerai su 
pranta mūsų patarlę — kieno galia, to ir 
valia. Tiktai galia negali tiesos iškraipyti, 
nes tik melas paklusta jėgai...

4. Baigiant
Francois Bondy, 1959 m. parašęs „Bitter 

Harvest“ knygai įvadą, vienoje vietoje pa
žymi:

„Vakarų kraštuose mes kartkartėmis gir 
dime kalbant —su rimtumo ir ironijos prie 
maiša, — kad komunistinės valstybės lite
ratūrai ir idėjoms suteikia komplimentą, 
jas palyginti rimtai traktuodamos kaip ga
limą pavojų valstybei; kad vakariečių to
lerancija literatūros ir idėjų atžvilgiu pa
remta faktu, jog mūsų kraštuose idėjos jau 
nebesudaro esminės galios“ (XXXII psl.).

Gal būt, tai tiesa. Tačau taipgi tiesa, kad 
vakariečiai vis dėlto ilgisi idėjų, ką ypač 
aiškiai pabrėžia jauniausjos kartos anglų 
„pikti, jauni rašytojai“. Net filmų magna
tai įsitikino, kad tik didelės, uždegančios 
idėjos filmos dar pajėgia pripildyti tuštė
jančias (dėl bedvasinių menkų filmų) kinų 
sales.

Mūsų visa literatūra pasinešusi į praei
ties idealizavimą ir romantiką (plg. Jer. Ig 
natonio „Pagundą“, Pauliaus Jurkaus 
„Smilgaičių akvarelę“, Pr. Naujokaičio 
„Upeliai negrįžta į kalnus“ ir k.) ir senųjų 
veikėjų atsiminimus. Besigėrėdami praeiti
mi beletristikoje ar ją bekritikuodami at
siminimų tomuose, vis dėlto stovime vieto
je, tarsi nesiorientuodami, kokius laikus pa 
tys gyvename ir kokį vargą velka pavergta 
Lietuva.

Jau laikas, kad mus pasiektų rašytojų kū 
riniai apie mūsų ir mūsų krašto dabartį; 
kad mes turėtume kūrinių, kurie drįstų pa 
žvelgti į ateitį; laikas, kad mūsų literatū
ra būtų kovingesnė, liovusis migdžiusi skai 
tytojus praeities sapnais, o besiveržianti į 
dabarties tikrovę ir ateities galimybes.

Planingai dirba tie, kurie priversti tar
nauti kompartijai. Jie pakaltinami miesčio 
nizmu ir kosmopolitiškumu, jei tik reikia
mai nepabrėžia socialistinio gyvenimo „pri 
mato“. Kaip iš komunizmu nusivylusių ra 
šytojų galime matyti, šie pastarieji de
maskuoja melą, kurį jų pavergtuose kraš
tuose skelbia okupantas. Neturėtų tūpčioti 
vietoje ir mūsų rašytojai. Skaitytojai mie
lai lauktų daugiau a la N. Mazalaitės „Piū- 
ties metas“ bei J. Jankaus „Naktis ant 
motų“.

Svetur gyveną rašytojai dirba, nors jų 
kūrybai sąlygos labai sunkios. Tikėkime, 
jie ateityje stos petys į petį su tais rašyto
jais, kurie šiandien skelbia „karčią piūtį“.

Mes norime tikėti, kad „Bitter Harvest“ 
antroje dalyje Lietuvos vargus pavaizduos 
bent vienas mūsų kūrėjas.

J. Kuzmionis
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Teigiamumai ir neigiamumai
TREMTINIŠKOS KASDIENYBĖS SVARSTYMAI

Organizacijos susirinkimas. Salė tuščia. 
Tik keli valdybos.nariai snūduriuoja. Du 
jų žaidžia šaškėmis

— Ak, po galais, — nusižiovavęs prašne 
ko vienas. — Sąrašuose turime 50 narių, 
nario mokestį moka 15, o susirinkiman ne
ateina nė 5. Teks ir vėl.atidėt susirinki
mą. Kas yra?

Vakaras, minėjimas, paskaita. Salės pa
kraščiuose snaudžia arba šnekučiuojasi ke
lios moterėlės. Viduriu bėgioja paaugliai, 
žaisdami kaubojus ir indėnus. Kitame pa
talpų gale — baras. Čia vakaro rengėjai 
sušilę bando tempti už rankovių likusią di
desnę dalį atsilankiusiųjų.

— Ponuliai, prašome į salę, atvažiavo iš 
paties centro ponas A. Jis gali užsigauti, 
kad pakvietėm skaityti paskaitą tuščiai sa
lei.

— Get lost... — atsiliepė nuo vieno sta
liuko kresnas raudonplaukis. — Ką jis 
man gali pasakyti ar papasakoti? Aš dau
giau už jį žinau ir mačiau ir... Kaš?.. Kur? 
Ką okupavo?.. Rušai? Parodykite man 
juoš... Aš juos patš vienaš šuu... tvarky- 
šiu.

Šūkaudamas ir rankoves raitodamasis 
bandė iš švarko išsinerti jau gerokai drą
sai patraukęs ne didesnis už kėdę „didvy
ris“.

Organizacijos vadovas, priėjęs prie baro, 
krapštydamasis galvą suriko:
. — Pilk dvigubą, Juozai. —šluostydama
sis prakaitą niurnėjo: — Kas yra? Kas 
yra?

Paprašęs butelį alaus, prisėdau. Prie gre 
timo staliuko prieš mane sėdėjo du. Vieno 
nosis jau iš tolo rodyte rodė jos savininko 
pamėgimus. Antrasis — plikas kaip delnas.

— Ja... — prabilo nosis. — Kas yra? Ko 
dėl tokia apatija, atšalimas viskam mūsų 
išeivijos tarpe? Kodėl pirmais pokario me 
tais, galima drąsiai tvirtinti, visas 100 pro
centų priklausė lietuviškai organizacijai? 
Aktyviai. O dabar?

— Et... — lėtai, lygiu, ramiu balsu pra
bilo plikis, pirštu vedžiodamas stale palie
tus alaus klanelius. — Daug čia yra prie
žasčių. Pirmaisiais pokario metais lenciū
gėliai nenutrūkdavo ir balnojau žirgelį ne
nutildavo, pirmiausia, dėl to, kad gyveno
me vadinamąja kompaktine mase, kelių 
šimtų kv. metrų plotuose — stovyklose. Be 
to, tas smūgis - košmaras, kurį teko išgy
venti atsidūrus išeivijoje, netekus visko, 
ką turėjome brangiausia — tėvynės, šeimų, 
vaikų, artimųjų, — instinktyviai vertė bur 
tis, glaustis vienas prie kito, bėgti nuo vie
numos, savo minčių, širdgėlos. Dabar, po 
15 metų, ir ilgesys ir širdgėla, kad ir tie pa 
tys, ne tokie jau aštrūs, kaip pradžioje. 
Daugiai! ar mažiau apsipratome su mintim, 
kad turime gyventi, neatsižvelgiant į smū
gius, kurių likimas nepašykštėjo mums. 
Metai išblaškė mus po viso pasaulio kraš
tus ir kampus. Daugelis sukūrė šeimas. Da 
lis sensta ar jau paseno. Prieauglio ne
daug, ir geroka jo dalis pasveikinta lietu
viškai atsako galvą pakreipdami į šalį, 
mirktelėję ir „Hai, fella“...

— Na, gerai, — įterpė nosis, — bet orga 
nizacijų šiuo metu turime keleriopai dau
giau, negu jų buvo pradžioje. Ar tai nero
do, kad veikimas išeivijoje sustiprėjo?

— Ne, mano nuomone, veikimo stiprėji
mo tai nerodo, — atsakė plikas. — Atvirkš 
čiai, tai silpnina, skaldo mus. Politinių, 
partinių pažiūrų skirtumų ne tik nereikėtų 
šiuo metu kelti — juos reikėtų pamiršti. 
Užkasti kirvį. Rasti bendrą kalbą. Yra, as
menų, kurie priklauso kelioms organizaci
joms, nesuprasdami nei tų organizacijų 
tikslų, nei idėjų. Pažįstu žmogų, kuris yra 
Tretininkų draugijos aktyvus narys, o pri
klauso taip pat Laisvamanių draugijai.

—■ Ja, — nusišypsojo nosis, — atrodo, 
kad dėl organizacijų silpnėjimo ir narių 
nesidomėjimo jomis kaltos vadovybės. Su
renka iš žmonių pinigus vienam tikslui, o 
panaudoja kitam. Kitaip sakant, maino 
karvę į ožką. Nariai nebetenka pasitikėji
mo jais dėl visokių būtų ar nebūtų machi
nacijų.

— O ir tu toks pat nedakepėlis, — jau 
kiek karščiuodamasis, garsiau, pastūmęs į 
šalį prieš save stovėjusį bokalą ir palinkęs 
į nosį kalbėjo plikis. — Ir tu toks pat Mo
lio Motiejus: — „jie“, vis „jie“, komiteti- 
ninkai, valdybų pirmininkai. „Jie“...... jie“,
aiškinosi prisiekinėdamas Molio Motiejus 
iš čia pabėgęs į Lietuvą. Komitetininkai, 
girdi, neleido jam anksčiau išvykti. Jie, vis 
tie komitetininkai paketėliais tarp savęs 
dalijęsi Vokietijoje. „Jie“ — valdybos pra- 
baliavojusios nario mokesčius. Ir tu karto
ji tas nesąmones, prisiklausęs iš pokario 
„tiligentų“, kurie namuose neįstengė per 8 
metus baigti pradžios mokyklos, kurie sto
vyklose pratrynė savo tuščias makaules, 
pripildę jas tokiu vinigretu, kad tapo „zna- 
choriais“. Pasiklausyk tik jų pasakojamų
jų „paskutinių naujienų“: „Ar žinote, vy
ručiai, kad praeitą savaitę amerikiečių po
vandeninis atominis laivas, kurį jiems pa
statė iš Vokietijos po karo atgabentas pro
fesorius Jul-Vernas, pirmoje savo bando
mojoje kelionėje sudužo, užplaukęs Juodo
sios jūros Atlante ant didžiulės povande
ninės uolos — Everesto!“ Na, ir ką gi tu, 
žmogau, gali pasakyti tokiam viską žinan
čiam! Tokių prisiklausai ir kartoji...

— Ką kartoji? — nutraukė plikį nosis. 
— Nekalbėk tu čia man ir neužstok tų visų 

Baltrus K.

komitetų ir valdybų. Visur biznis. Palauk, 
palauk, duok man baigti, —- rankos mostu 
sulaikė besižiojantį plikį.

— čiz! — nugėrė iš bokalo ir plikis.
— Va, papasakosiu tau, ką pats mačiau 

savo akimis. Atostogų metu buvau nuva
žiavęs pas Jonaitį. Dabar jis mieste gyve
na, kasykloje dirba, anglę vedęs. Pataikiau 
į jo „birthday“. Išgėrėme arbatos. Parodė 
man žmonos gimimo dienos proga nupirk
tą dovaną — žiurstą. „Amžinai apsilaisto 
tas kelmas, indus plaudamas“, paaiškino 
man žmona, matyt, pastebėjusi mane kie
tai žiūrint į neįprastą „dovaną“.

Po arbatos susimirkčiojom su Jonaičiu 
išsprukti paintui. Žmona išleido, įspėjusi, 
kad 7 vai. būtų namie vaikų saugoti, nes ji 
eisianti į Buliaus uodegą Darts lošti. Eina
me į lietuvių klubą, bajavą čia mes turim, 
pasiūlė Jonaitis. Ką gi, eime. Lietuvių klu 
be vis geriau, negu kur nors bare. Smagiau 
tarp savųjų. Nuėjome, užsisakėme po pain 
tą. Daug turėjome viens kitam ką pasakot, 
seniai nesimatę. Po valandėlės į salę įėjo, 
matyt, koks klubo pareigūnas. Paprašė dė
mesio, atsikosėjo ir pradėjo kalbėti. Kalbė
jo apie valandą su pertraukėlėmis, susi
kaupdamas, matyt, pritrukdamas minčių. 
Nei aš, nei Jonaitis nesupratome tos kal
bos, nors kalbėjo lietuviškai. Susigaudėme 
tik, kas. čia per reikalas, kai jis padalijo vi 
siems po knygutę, iš kurios sužinojome, 
kad tik X bendrovė pigiausiai, greičiausiai 
ir geriausiai patarnaus užsakiusiems siunti 
nius į Lietuvą. Tuomet ir kalbos mintį su
pratome: tik tie bus geri, tikri lietuviai ir 
patriotai, kurie siųs siuntinius per tą ben
drovę. Kitoj klubo patalpoj, ant grindų ir 
suolų, išdėstytos medžiagos, batai, velti
niai, apatiniai, Kaip senamiesčio turguje. 
Priėjęs prie mūsų barmanas šnibždėjo: 
„Turiu kojinių. 30 denier 2 svarai už tu
ziną — pigiau grybų“. Girdėjome, kaip ša
lia mūs sėdėję kiti piktinasi tokia rekla
ma. Aiškina, kad klube tokiems dalykams 
neturi būti vietos. „Nekreipk į juos dėme
sio“, kalbėjo man Jonaitis, „tur būt, kuris 
nors jų yra kitos panašios bendrovės atsto
vas, todėl ir raukosi“. Išeidami iš klubo, ko 
nepavertėm kopėčių, kurių viršuj kažkas 
šūkavo: „Zigmai, Zigmai, paduok cvie- 
kus!“ Zigmas jau nelabai tvirtai laikėsi ant 
kojų, grabaliodamasis grindyse tų „cvie- 
kų“. Pakėlę į viršų akis, pamatėme kitą as
menybę, bandantį virš klubo durų pritvir
tinti didžiulę iškabą „Persil washes whiter, 
whiter...“

Nosis nuėjo prie baro ir atnešė alaus.
— Taip, — užsirūkęs sutiko plikis, — 

turiu pripažinti tau dalį teisybės. Į mūsų 
organizacijų valdybas kartais patenka as
menys, netinkami toms pareigoms. Bet kas 
gi dėl to kaltas, jeigu ne tokie, kaip pats?

— Ką aš? Kam čia aš?. Ar aš juos rin
kau?,. Aš...

— Tšš... —ramino pradėjusį mosikuoti 
plikis. — Taigi, tokiu pasakymu pats prisi
pažinai nusikaltęs. Tai didžiausia jūsų yda 
ir nedovanotina klaida. Jūs amžinai šūkau
jate, kritikuojate, apkaltinate „juos“, val
dybas, pirmininkus. Kur? Štai čia, prieš 
mane, prie baro, prie bokaliuko. Pakalba
te, pakalbate ir vėl išgeriate. „Jie“ tai nege 
rai padarė, taip nereikėjo, taip reikėjo, ir 
pąn. Argi jūs negalite įsikalti į galvą, kad 
daugumos čia esančių organizacijų reikalai 
ir veikimas remiasi tikrais demokratiniais 
pagrindais ir tvarkomi pagal įstatus, kurie 
kiekvienam nariui duoda teisę būti renka
mam į valdybas, pareikšti savo pageidavi
mus, kritikuoti valdybos darbą, pagaliau 
rinkti tokius asmenis, kurie dirbs pagal su 
sirinkimo nustatytas gaires. Kalbėkite ne 
čia, ne pobūviuose, bet susirinkimuose. Sa 
vaime suprantama, kad ir ten turi būti tak 
tas ir reikalo supratimas. Kiekvienas mes 
galime vienu ar kitu reikalu turėti skirtin
gą nuomonę. Tai dar nereiškia, kad jeigu 
nesutiksi su mano pasiūlymu, tai jau esi 
priešas. Man teko girdėti atsitikimą, kaip 
vienos organizacijos valdybos posėdyje bu 
vo svarstomas patalpų remontas. Buvo iš
keltas klausimas, kokia spalva dažyti vy
rų tualeto kambarį. Vienas pasiūlė geltoną,, 
o kitas, et, girdi, nesąmonė, ne geltonai, o 
mėlynai reikia dažyti, išsiskyrė nuomonės. 
Prasidėjo ginčai, kalbos, balsavimai. Dau
guma pasisakė už geltoną spalvą. Mėlynos 
spalvos mėgėjas pašokęs pareiškė: „Mieli 
ponai, jeigu nedažote tualeto mėlynai, pa
sitraukiu iš valdybos, hm... atsistatydinu! 
Kiti vėl, patekę valdybon, laiko-save netin 
kamais kitoms pareigoms, išskyrus pirmi
ninko,

— Ar tą rink, ar kitą, ar eik susirinki
man, ar ne, ką čia daug nuveiksi mūsų są
lygomis ir ištekliais? Kalnų nenuversi, — 
abejojo nosis.

— Klysti, — atsakė plikis. — Kartais iš 
pažiūros maži darbai ar sumanymai daug 
reiškia. Esi, tur būt, skaitęs viename pasku 
tiniųjų E. Lietuvio Nr. žinutę, kurioje ra
šoma apie vienos lietuvių organizacijos da 
lyvavimą anglų žuvusiųjų karių pagerbi
me? Skaitei? Ir nerandi čia nieko ypatin
ga? Nagi štai kas: lietuvių grupė apeigų 
metu buvo nufotografuota, vienas didžiau
sių vietos laikraščių išspausdino, nuotrau
ką, pažymėdamas, kad malonu buvo maty
ti lietuvius dalyvaujantį kad ypatingą žiū

rovų ir dalyvių dėmesį atkreipė jų puikūs 
tautiniai rūbai, kad padėdami vainiką prie 
žuvusiems kariams paminklo jie simboliš
kai pagerbė žuvusius kovotojus kartu ir už 
jų tautos laisvę ir nepriklausomybę. Ir 
štai maža saujelė lietuvių ne tik kad, kaip 
korespondentas pagrįstai pažymi, įsigijo 
daugelį draugų ir vietinių anglų simpati
jos, bet tas faktas, be abejo, rado atgarsį 
ir 200 tūkstančių tą laikraštį skaitančiųjų 
tarpe. Gaila tik, kad kai kurie viešajai opi 
nijai įtakos turintieji, bet siauro galvojimo 
asmenys tam lietuvių dalyvavimui ne tik 
ne pritarė, bet pasmerkė jį.

— Tu vis surandi gerų pusių ir gal per 
daug jau išpūti jas, — ginčijo nosis, — bet 
būk objektyvus ir pripažink ,kad yra ir ap 
sileidimų, neveiklumo, pagaliau snobizmo, 
dėl kurių kalti komit... hm, sakant, vado
vai, valdybos.

— Būtent? — paklausė plikis.
— Jau kelinti metai kaip skaitau ir gir

džiu televizijos pranešėjų pasakojimus, 
kad viename mieste kas Sekminės įvyksta 
didžiulė R. Katalikų procesija, kurioje, 
tarp daugelio kitų tautų, dalyvauja ir lietu 
viai. šiais metais buvau nuvykęs tos proce
sijos pasižiūrėti. Stebėjau nuo pradžios iki 
galo — lietuvių nemačiau. Vėliau paklau
siau sutikęs pažįstamą vietos lietuvį: ar ne
liko, sakau, čia lietuvių, kad neteko matyti 
jų procesijoje? Kurgi, sako, yra ir dar aps
čiai. Tai gal, sakau, ne katalikai? Kaip gi, 
kaip gi, katalikai beveik visi. Ir aš pats, sa 
ko, stebiuos, kodėl niekas nepagalvoja apie 

„tai. Į čia ruošiamuosius vakarus ne tik vie
tinių prisirenka, bet ir iš aplinkinių vieto
vių privažiuoja autobusais. Galėtų ir į šias 
procesijas suvažiuoti. Jau priaugo geroka 
krūva vaikučių, bet tie, kurie turėtų tai su 
organizuoti, nepasirūpina, o gal neranda 
reikalo.

— Taigi, — jau drąsiau, išdidžiai žiūrė
damas į tylintį plikį varė nosis, — skaitei 
ir žinai, kad šiemet yra vadinamieji refu
gee year, išeivių metai. Neseniai skaičiau, 
kaip du pipirai, vienas 7, o kitas 8 metų 
berniukai, nutarė savo grašiu prisidėti prie 
visoje Anglijoje vykdomosios rinkliavos. 
Prisistatė vieną dieną prie kažkokios baž
nytinės organizacijos komiteto durų, pa- 
reikšdami, kad norį gauti rinkliavai dėžu
čių, eisią, girdi, aukų rinkti. Jiems buvo 
pasiūlyta atsilankyti po 10 metų, bet tai jų 
ryžtingumo nepalaužė. Nužygiavo jie į vie
tos baldų dirbtuvę, kurios vedėjas, išklau
sęs jų prašymą, leido pasirinkti medžių, 
lentų nuopiūvų. Kasdien, iš mokyklos par
ėję, ėjo į dirbtuvę, piaustė skaldė pagaliu
kus, kruopščiai sudarinėjo ryšulėlius, ku
riuos vakarais pardavinėjo aplinkinių gat
vių gyventojams. Ryšuliuko kaina — 1 pe
nas. Po mėnesio abu įteikė refugee komite
tui savo auką — pusę kronos. Mergaičių 
mokyklos 270 mokinių taip pat sugalvojo 
būdą parinkti aukų. Kiekviena jų atnešė į 
mokyklą (atliekamas, girdi) lėles, žaislus, 
knygas ir kt. įvairius menkniekius. Suren
gė išpardavimą - loteriją, kurios pelną, 47 
svarus, įteikė pabėgėlių fondui. Dešimtis, 
jei ne šimtus panašių pavyzdžių galėčiau 
tau išvardinti, tarp kurių vieną čia pažy
mėsiu kaip ypač būdingą. Vienos įmonės 
visi darbininkai ir tarnautojai sudėjo po 1 
šil. ir už surinktus pinigus parsigabeno iš 
Vokietijos išeivių stovyklos 12 m. berniu
ką, kuram čia parūpino mokslą ir išlaiky
mą 1 metams. Bet tuo viskas dar nepasi
baigė. Jie nutarė ne tik išsirūpinti leidimą 
ir lėšas jam čia pasilikti, bet jau pradėti 
žygiai atgabenti ir apgyvendinti jo ligotus 
tėvus. Na, o kur mes? Ką mes tuo reikalu 
esame padarę ar nuveikę? Kur mūsų gra
šiai? O gal mes save vis dar tebelaikome 
„refugees“? O mums nerūpi ir nesvarbu, 
kaip gyvena mūsų seneliai, karo invalidai, 
našlaičiai tuose mums gerai pažįstamuose 
barakuose, stovyklose? Baliams, pobū
viams mes turime, ir jiems organizatorių 
netrūksta, bet kur jie yra tokiam reikalui, 
kaip šitas? Ak, kas čia duos, sunku dabar 
iškrapšyti iš Jono kišenės šilingą ar atida
ryti Juozo kapšiuką. Ne, taip nėra. Duos, 
jeigu bus reikalas ir žinos, kur ir kam pi
nigai pateks. Pateiksiu čia tau kelis pa
vyzdžius. Vieno šokių vakaro metu buvo 
pardavinėjami loterijos bilietai. Platinto
jas, priėjęs prie šalia manęs sėdinčio vyro, 
kurį žinojau esant invalidą, jau 5 ar 6 me
tai nedirbantį, gyvenantį iš pašalpos, pa
siūlė pirkti bilietą. „Nepristok“, supukštė 
kaimynas, „man pačiam kokia rinkliava bū 
tų ne pro šalį“. Bet, matyt, išgirdęs toliau 
sėdėjusiems platintoją aiškinant, .kad tos 
loterijos pelnas skiriamas sekmadienio vai 
kų mokyklos išlaikymui, sušuko: „Ei, eikš 
čia! Tai ko iš karto taip nesakei! Te“. Iš
krapštė pusę kronos, imk, sako, >visą, bala 
nematė to painto, pabūsiu be jo. Kitą kar
tą vėl mačiau kaip grupei lietuvių vienas 
papasakojęs, kad B. įvyko nelaimė. Kitas 
šiaip sau, puse burnos prasitarė, kad reikė
tų padėti. Nereikėjo nei prakalbų, nei „po
sėdžių“. Bematant kepurė apėjo aplink, ir 
negirdėjau variokų ar sidabrinių skambant 
— popieriniai banknotai atkeliavo iš įvai
rių kamzelkų ir „slaptų“ kišenių. Nė vie
nas neatsisakė prisidėti.

— Gal aš nesuprantu, gal taip ir reikia, 
bet man kažkaip keista atrodo, — prabilo 
nosis, — kad, pvz., kelių šimtų kapitalo 
priežiūrai ir tvarkymui reikalinga net 7 di 
rektorių. Įdomu, kiek jų buvo Lietuvos 

Banke? Na, bet pagaliau tegul jie ir vadi
na vienas kitą susitikę: sveiks, pone direk
toriau, kaip laikotės? Kaip ponios direkto
rienės sveikata? Gerai tik, kad algas sau 
nubraukė, nes po kelių metų kapitalo ne
liktų — tik direktoriai. — Plikis tylėjo. — 
Tai kas yra? Ką, tu galvoji, reikia daryti? 
Kaip tvarkytis? Organizacijų per daug, bet 
tai nereiškia, kad jas reikia naikinti: jos 
pačios palaipsniui išnyks, jeigu kelios stip
riausios parodytų daugiau gyvumo, energi 
jos, darbo. Jų veikimo tikslas turėtų būti: 
a) Kova dėl Lietuvos laisvės ir nepriklau
somybės, b) spauda, švietimas, c) senelių, 
nedarbingųjų, ligonių globa. I smulkmenas 
aš čia nesigilinsiu, bet aišku, kad tie trys 
uždaviniai turėtų būti mūsų veikimo pa
grindas. Planą kovai dėl nepriklausomybės 
turėtų sudaryti visuotinis ir visų lietuviš
kų organizacijų suvažiavimas. Toliau — 
spauda. Mūsų laikraštis per mažas, dėl to 
kai kas ne be pagrindo pasakys: silpnas. 
Reikalinga daugiau bendradarbių, Skaity
tojų laiškų, diskusijų, aprašymų, prisimi
nimų. Knygos gal kiek brangokos dėl to, 
kad jų leidimas ir jų parinkimas mažiau 
ar daugiau privačiose rankose. Reikėtų cen 
tralizuoti,. leisti be pelno, pigiau —-daugiau 
išpirks. Švietimas — rimtai susirūpinti pri 
augančios kartos lietuvių kalbos mokymu. 
Steigti mokyklas visur, kur tik yra nors ke 
Ii mokyklinio amžiaus vaikai. Kad tai įma 
noma, įrodė energingesni tautiečiai, kur 
jas be raginimo „iš viršaus“ įsteigė ir iš
laiko. Pagaliau globa, šalpa. Apie tai gali
ma būtų kalbėti valandomis ir dienomis, ir. 
reikia pripažinti, ta linkme mūsų labai, la
ba maža kas daroma. Turime ir senelių, ir 
ligonių, ir šalpos reikalingų. Kodėl mes 
jais nesirūpiname? Čia turėtume pasimo
kyti iš kitų tokių pat išeivių, kaip mes. Vie 
ni štai yra nusipirkę didžiulius namus, ku
riuose išlaiko savo invalidus ir senelius. 
Apie kitus girdėjau, kad nupirko savo apy 
linkėję bažnyčią. 8 metus tam rinko, tau
pė. Sakysime, kad tų ar kitų yra daugiau. 
Ką gi mes, palyginti, tik saujelė. Bet tai ne 
tikęs argumentas. Mažiau mūsų yra — ma 
žesni uždaviniai, reikalai. Džiugu stebėti, 
kad, kaip matyti iš korespondencijų ir 
straipsnių, viena didžiausių mūsų organi
zacijų, kuri buvo vienu metu silpnėjanti, 
pradeda atsigauti. Vienur kitur skyriai at
kuriami, nesutarimai išlyginami. Jeigu va
dovybė daugiau dėmesio kreiptų į jų reika
lus. finansinę padėtį, nesirūpintų vien tik 
nario mokesčio reikalavimu, į jos eiles grįž 
tų tie, kurie jas paliko, nepritardami tiems 
ar kitiems nutarimams, potvarkiams ar įsa 
kymams. Na, bet tiek to, užsiplepėjom, 
jau, tur būt, laikąs namo keliauti. Iš salės 
pasigirdo retų, silpnų katučių garsas.

— Tai, jau programa pasibaigė? — klau
sė nosis. — Programa, matyt, pasibaigė, 
bet jeigu pradėta ploti, tai prasidėjo padė
kos.

NASRDINAS AVANTIS
PASAKOJIMAI APIE NASRDINĄ AVANTĮ

(Iš kiniečių liaudies pasakų)

SUNKŪS KLAUSIMAI kus?
— Štai tu jau ir išgudrėjai! — tarė Avan

Trys pirkliai nukeliavo kartą į vieną ka
ralystę, ir juos priėmė karalius savo dva
re. Keletą dienų paviešėję, jie pasisakė ka
raliui, kad turi kiekvienas po sunkų klau
simą. Karalius labai atidžiai išklausė tų 
jų klausimų, bet nė į vieną negalėjo atsa
kyti. Jis sukvietė savo patarėjus, žodžio 
valdytojus ir žynius, bet ir tie negalėjo pa
dėti.

Susigėdęs ir įpykęs karalius pasiskundė:
— Ar tai jau mano karalystėje nebėra 

nė vieno išmjntingo žmogaus, kuris atsaky 
tų į tuos mūsų svečių klausimus?

Tada atsistojo vienas žmogus ir tarė:
— Be Avančio tai nėra kito tokio žmo

gaus, kuris atsakytų į jų klausimus. Jeigu 
tokia būtų Jūsų Malonybės valia, tai aš siū 
lyčiau pašaukti jį.

Karalius tuojau pat pasiuntė Avančiui 
kvietimą. Pasiėmęs rankon lazdą, Avantis 
ant savo asilo atjojo tiesiai pas karalių ir 
nulipo.

—„Sveikinu Jūsų Malonybę! Kuo galė
čiau pasitarnauti?

— Atsakyk. į tuos klausimus, kuriuos čia 
uždavė mūsų svečiai! — tarė karalius. 
Avantis jau laikė ištempęs ausį, laukdamas 
tų klausimų. Vienas svečių paklausė:

— Žemė turi vidurį, kur jis yra?
AVantis nieko nelaukdamas ištiesė savo 

lazdą.
— Tiesiai tenai, po mano asilo pirmu

tine dešine koja.
— O iš kur tu žinai, kad tikrai taip?
Dėl to staigaus atsakymo krito to sve

čio nuotaika.
— Jeigu man netiki, tai eik ir pats iš

matuok. Jeigu bent per plauką būtų ne 
ten, kur aš sakau, tai tada vėl gali klausti 
mane, — atsakė Avantis. Svečias nebetu
rėjo ką sakyti ir pasitraukė į šalį.

Avantis tada paprašė, kad išeitų į priekį 
kitas svečias ir klaustų jį, o klausimas bu
vo toks:

— Kiek danguje yra žvaigždžių?
— Suskaičiuok mano asilo nugaros plau

kus ir žinosi, kiek danguje yra žvaigždžių, 
— atsakė Avantis.

— Kaip tu įrodysi tai? — atsakė sve
čias, stengdamasis sumaišyti jį.

— Jeigu netiki man, tai gali eiti ir po 
vieną skaičiuoti mano asilo plaukus. Jeigu 
būtų vienu plauku per daug ar per m?ža, 
tai grįžk ir vėl klausk mane!

— Kaip gi tu gali suskaičiuoti asilo plau

čia pas mus tokia tvarka: jeigu progra
ma trunka pusę valandos, tai padėkos — 
valandą. Netikėtum, jeigu pasakočiau, to
dėl eikš, pamatysi pats tą komediją. Be to, 
čia nebus kas veikti, nes padėkų metu ba
ras uždaromas.

Nuėjau paskui juos ir aš. Scenoje pama
čiau, išsirikiavusius ar išrikiuotus didesnę 
pusę salėje buvušių. Ar jie visi — progra
mos dalyviai? Ne. Anas kraštinis prie durų 
bilietus pardavinėjo, prie jo stovi rūbinės 
prižiūrėtojas, ta aukšta moteris duoną bu
fete sumuštiniams padėjo piaustyti. Tas su 
ūsais — muzikantas, plokštelės patefonui 
keitė... tas... Dėkojo rengėjai režisoriul, ar 
tistams, tie gi iš eilės režisoriul, sufleriui, 
viens kitam. Dėkojo ir didžiai gerb- ir tik 
šiaip gerb. Gėlių puokštes ėjo iš rankų į 
rankas. Pastebėjau, kad tai ta pati puokš
tė, tik kaskart į kitos spalvos popierių Jvy- 
nota. Ir visa tai buvo palydima ilgų pra
kalbų.

— Dėkojame... — išeidamas girdėjau 
vieno rengėjų balsą, kurį palikau scenoje 
vis dar tebekratantį ir nepaleidžiantį ran
kos išsigandusio šoferio, kuris iš apylinkės 
atvežė į vakarą autobusu grupę tautiečių. 
Išėjau. Eidamas galvojau apie girdėtąjį pa 
sikalbėjimą. Vienas cinikas, kitas optimis
tas. Kuriam jų pripažinti, kad teisingai gal 
voja mūsų klausimu. Abiems? Kažin. Su
stojau prie krautuvės vitrinos, jau gražiai 
įvairiaspalvėm lemputėm papuoštos. Kalė
dos... Prisiminiau kitas Kalėdas, buvusias 
prieš 14, ne, 15 metų. Kaip dabar greit tie 
metai bėga! Kaip ratas, nuo kalno paleis
tas. Buvau toli nuo tėvynės. Kūčių vakarą 
išdalijo mums siuntinius iš Lietuvos. Nu
ėjęs į bunkerio kampą išvyniojau savąjį. 
Pirštinės, kojinės, megztukas. Pirštinėse už 
čiupau laiškelį. „Brangus broli“, rašė nepa
žįstama tautietė. Koks šiltas jausmas už
liejo širdį, skaitant tįį trumpą laiškelį, lin
kėjimus. Kiek daug jis sakė ir reiškė. Mes 
neužmiršti, apie mus galvoja, mumis rūpi
nasi mūsų... sesės. O galvoje vis maišosi 
tas girdėtasis pasikalbėjimas. Sukasi, nega
liu užmiršti. Kas yra? Juo daugiau galvo
ju, juo mažiau galiu suprasti. Ir aš toks 
esu, vienas iš tų, apie kuriuos nosis pasa
kojo. Nieks nerūpi, nieks neįdomu, niekuo 
nesidomiu. Na, reiktų pabusti iš to sustin
gimo. Pagalvoju apie tuos berniukus, šipu
liukus skaldančius. O aš? Žinau, ką pada
rysiu! Paruošiu siuntinėlį, kad ir nedidelį, 
nusiųsiu kam nors Vokietijon. Ligoniui, 
našlaičiui ar senukams. Nesvarbu. O adre
są gausiu Sąjungos Centre, Redakcijoje. 
Reikia tik noro. Pasitarsiu tuo reikalu su 
bendradarbiais, gal ir jie prisidės. Be to, 
girdėjau, kad mūsų apylinkėje yra kažkur 
sekmadienio vaikų mokykla. Reikia para
ginti draugus apsidėti mažu mokesčiu jos 
išlaikymui. Nors tiek. Nors šipuliukų ry
šulėlį...

tis. — Tai kaip tu gali suskaičiuoti, kiek 
žvaigždžių yra danguje!

Po to nutilo ir antrasis svečias. Avantis 
laukė, kol trečiasis svečias duos savo 
klausimą.

— Tu matai mano barzdą, tai pasakyk 
man, kiek joje yra plaukų?

— Jeigu pasakysi man, kiek plaukų yra 
mano asilo uodegoje, tai aš pasakysiu, kiek 
plaukų yra tavo barzdoje! — atsakė Avan
tis. šitaip pasidavė ir trečiasis svečias ir 
prisipažino pralaimėjęs.

ŽIEDAS

Vienas Avančio draugų, tas pirklys, ruoš 
damasis ilgam iškeliauti, atėjo atsisveikin
ti. Jis pamatė, kad Avantis nešioja auksinį 
žiedą, ir sumanė išvilioti.

— Avanti, — tarė tas draugas — ilgiau 
nematydamas tavęs, negalėsiu rasti ramy
bės. Kai iškeliausiu, tai labai pasigesiu ta
vęs. Mūsų draugystės vardan ar neduotum 
tu man to žiedo? Kai aš tik pažiūrėsiu į jį, 
aš vis jausiu, kad tarytum matau tave, ir 
tai suramins mane.

Bet tas žiedas ir buvo vienintelė brange
nybė, kurią Avantis tik ir turėjo savo gyve 
nime, tai jis nepanoro atiduoti. Tai jis ir 
atsakė:

— Mane labai sujaudino gražūs tavo 
jausmai. Bet ir aš nebūsiu ramus, kai taip 
ilgai nematysiu tavęs. Būk toks geraširdis 
ir leisk man tą žiedą pasilikti! Kai aš tik 
pasižiūrėsiu į jį, tai visada atsiminsiu, kad 
draugas prašė mane jo, o aš nedaviau, ir 
tai nuolat primins man tave.

PARAŠYK UŽ MANE

Atėjo kartą vienas Avančio draugas ir 
sako jam:

— Mano brolis gyvena sostinėje. Ar tu 
negalėtum parašyti man laiško jam? •

— Bet aš neturiu laiko nueiti į sostinę.
— Aš neprašau tavęs eiti į miestą, — pa

aiškino draugas. — Aš tik prašiau tave, ar 
tu nebūtum toks malonus parašyti jam 
laišką.

— Labai gerai pirma supratau tave, — 
atsakė Avantis. —Bet niekas kitas negali 
išskaityti mano rankraščio, tik aš pats. Tai 
jei nepaskaitysiu jam, nėra naudos ir ra
šyti. Dėl to aš ir sakau, kad negalėsiu eiti 
į sostinę.

4
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J.E. Kauno Arkivyskupas ADVENTAS VOKIETIJOJE
palaidotas

J. E. KAUNO ARKIVYSKUPO MET ROPOLITO DR. JUOZAPO JONO 
LAIDOTUVĖSSKVIRECKO

Pirmąsias dienas po mirties (nuo gruo
džio 3 d ) J.E. Arkivyskupo kūnas buvo pa 
šarvotas Zamse - Tirolyje, seselių koply
čioje, pas kurias jis buvo išgyvenęs pasku
tiniuosius 14 metų. Gruodžio 8 d. popietėj 
dvigubame metaliniame ir mediniame kars 
te buvo pervežtas į Zamso parapijos bažny 
čią. Tą patį vakarą prie karsto kunigai, 
vadovaujant J.E. vysk. Dr. Padolskiui, at
giedojo gedulingus mišparus ir, kartu su 
bažnyčioj susirinkusiais vietos gyvento
jais, sukalbėjo už mirusiojo vėlę šv. rožan
čių. Sekantį rytą nuo 6 vai. buvo laikomos 
vienos po kitų gedulingos šv. Mišios, o 8.30 
vai. pradėtos ekzekvijos, kurias giedojo 2 
vyskupai, 3 abatai ir apie 30 kunigų. 9 vai. 
J.E. vysk. Dr. V. Padolskis atnašavo ponti- 
fikalines gedulingas šv. Mišias, asistuoja
mas prel. Dr. L. Tulabos, mons. Kl. Razmi- 
no> Sielovadų direktorių tėv. A. Bernato- 
nio ir kun. R. Mutulio (latvis) ir dviejų 
Kauno arkivyskupijos kunigų, kun. Dr. J. 
Petraičio su kun. J. Tautkevičium. Per jas 
giedojo vietos parapijos choras. Tuo pačiu 
metu buvo laikomos šv. Mišios taip pat 
prie kitų trijų altorių. Po šv. Mišių vysk. 
Padolskis pasakė pamokslus vokiškai ir lie 
tuviškai, iškeldamas velionies nuopelnus 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai (ypač išryš
kindamas velionį kaip viso šv. Rašto vertė
ją į lietuvių kalbą), suminėdamas drkivys 
kupo - tremtinio tragiką ir Lietuvos Epis
kopato vardu nuoširdžiai dėkodamas vietos 
Vyskupui Dr. Rusch bei ijienuolėrps sese
lėms už priėmimą ir globą per 14 metų. Pa 
mokslininkas pareiškė viltį, kad Zamse ve
lionies palaikai bus priglausti tik laikinai, 
kol atsiras galimybė juos patalpinti Kauno 
katedroj, šalia velionies pirmatakų. Po pa
mokslo nuskambėjo įspūdingoji Libera me 
(Išgelbėk mane) giesmė ir prasidėjo pasku 
tinė eisena atgal į seselių vienuolyno koply 
čią. Išsitiesė ilga procesija, kurios priekyje 
žygiavo tautiniais rūbais apsirengusių ti
roliečių orkestras, bažnyčios tarnai, kuni
gai, abatai, vyksupai. Padengtas vainikais 
karstas buvo vežamas arklių dvejetu. Pas
kui jį ėjo Zamso ir apylinkių gyventojai, o 

. taip pat trys lietuvės. Skambėjo varpai, 
dvasiškiai kalbėjo rožančių, orkestras gro
jo gedulingus maršus. Vienuolyno bažny
čios prezbiterijoje laukė atvira kripta. Prie 
jos buvo padėtas karstas. Vysk. Padolskis 
atkalbėjo paskutines maldas. Po trumpą 

^" atsisveikinimo žodį tarė: PLB Vokietijos

Atėjus pirmam advento sekmadieniui, vo 
kiečio namuose sužiba viena žvakutė, sto- • 
vinti ant eglišakių vainiko. Antrą sekma
dienį jų jau dega dvi, o ketvirtą —visos ke 
turios žvakutės, simbolizuojančios keturis 
advento sekmadienius. Tokie „advento vai 
nikai“, keturių kaspinų laikomi, kaba pa
prastai kambario vidury, po lempa. Jie 
puošia ne tik privačius butus, bet įstaigas 
ir bažnyčias.

Miestuose advento metu gali jau užtik
ti kalėdinių simbolių. Tai vienos, tai kitos 
krautuvės vitrinose kyšo tarp nailono bal
tinių blizgančios žvaigždutės, ant šokola
do ir pyragaičių leidžiasi balti angeliukai, 
sumirga vakarais krautuvės sienoje elek
trinės žvakutės. Kai kuriems krautuvinin
kams, atrodo, Kalėdos prasideda per vėlai, 
arba jos per trumpos...

Vokiečių katalikai jau eilę metų daro žy
gių prieš per didelį krautuvininkų stropu
mą. šiemet Bavarijos Viliaus Reikalų Mi
nisterija išleido potvarkį miestų ir mieste- 

pasauli^iųtedalyvavcTti^Žvietinės^niote- 
rys ir Dr. Deveikė, Prancūzijos ir Vokieti-, 
jos gyventoja. Austrų buvo pilna bažnyčia. 
Vainikai padėti Vokietijos Ateitininkų Sen 
draugių, Vokietijos Lietuvių Sielovados, Vo 
kietijos Latvių Sielovados, VLIKo Vyk
domosios Tarybos, PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos. ,

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

Krašto valdybos vardu jos vicepirmininkas 
kun. Br. Liubinas, Vokietijos lietuvių ku
nigų vardu Sielovados direktorius tėv. A. 
Bernatonis ir galiausiai Innsbrucko ordina
ras vyskupas Dr. Rusch. Apeigos baigtos 
giesme Marija, Marija ir Lietuvos Himnu. 
Karstas nuleistas į kriptą.

Laidotuves organizavo A.A. Arkivysku
po sekretorius mons. Klemensas Razminas. 
Jam talkininkavo vietos kunigai ir vienuo
lės. Laidotuvėse dalyvavo Innsbrucko vys
kupas ordinaras Dr. Rusch, Vilkaviškio vys 
kūpąs koadjutorius Dr. V. Padolskis, 3 vie 
nuolynų abatai austrai, latvių Sielovados 
direktorius kun. R. Mutulis, 4 lietuviai ku
nigai iš Romos, 4 lietuviai kunigai iš Vo
kietijos, 1 lietuvis kunigas vienuolis iš Aus 
trijos ir apie 20 austrų kunigų. Iš lietuvių

PAMINĖJO TREMTINIŲ SUKAKTI

Kalėdų rimtis nebūtų pažeista „įkyrių ir 
neskoningų reklamų“. Krautuvininkai pra
šomi nenaudoti reklamose krikščioniškų 
simbolių.

Su pasitenkinimu buvo katalikų spaudoj 
iškeltas Aschaffenburgo miesto burmistro 
gestas. Jis mandagiai atmetė amerikiečių 
kariuomenės dalinių siūlymą surengti vo
kiečių vaikams Kalėdų eglutę advento lai
ku. Savo atsakyme burmistras nurodė, kad 
adventas esąs tylaus laukimo metas. Be to, 
tokiu ankstyvu parengimu būtų vaikams 
atimamas pačių Kalėdų švenčių džiaugs
mas. Vietoj to burmistras pasiūlė amerikie

(ELI) Žymiausias Švedijos dienraštis 
..Dagens Nyheter“, leidžiamas 300.000 eg
zempliorių tiražu, š.m. lapkričio 16 d. lai- žiams pasikviesti neturtingų vaikučių šv. 
doje pagrindiniu vedamuoju straipsniu pla ..........
čiai paminėjo pabaltiečių pabėgėlių 15-kos 
metų sukaktį.

Pasak laikraščio, 1944 metų rudenį švedi 
jon atvyko daugiau kaip 30.000 estų. Tai 
buvusi pradžia tos srovės pabėgėlių, kurie 
po to beveik ištisus sekančius metus su be 
sikeičiančia laime mėginę prasilaužti pro 
diktatūrų sargybas į vakarus ne tik iš Esti 
jos, bet taipgi ir iš kitų dviejų Pabaltijo 
kraštų. Iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos šve
di j on atvykę žmonės buvo įvairios visuome 
ninės padėties bei profesijų. Jų bėgimas, 
„Dagens Nyheter“ teigimu, buvusi pabaiga 
iš anksto pasmerktos kovos prieš rusiškuo
sius įsibrovėlius. Ryšium su tuo laikraštis 
primena 1939 m. vokiečių - rusų paktą ir 
Pabaltijo kraštų išdavimą sovietams. „Vi
soje Pabaltijo srityje buvo žinoma, ko gali- ža Memmingeno lietuvių bendruomenė vis 
ma laukti, karui einant į pabaigą ir ru
sams sugrįžus“. Toliau laikraštis iškėlė pa 
baltiečių sugebėjimą prisitaikyti prie gyve

Nikalojaus dieną ir juos pagal krašto pa
protį apdovanoti.

Sveikino spauda ir Roechlingo įmonės 
Saare nutarimą šiemet niekam nešiu/ti ka
lėdinių pasveikinimų (1957 m.'ji yra išsiun 
tusi net 17.000 spausdintų pasveikinimų), o

namojo krašto visuomenės ir jų stiprius

J. Medaltis

geriau paaukoti atitinkamą sumą pinigų 
tremtinių reikalams.

Gražų pavyzdį rodo du didieji Bavarijos 
dienraščiai: „Sueddeutsche Zeitung“ ir 
„Muenchner Merkur“. Per visą adventą 
kiekviename numeryje šie laikraščiai 
spausdino po vaizdelį iš varguolių buities 
ir apeliavo į savo skaitytojų jautrumą bei 
dosnumą. „Nejaugi ir Kalėdų metu, meilės 
šventėj, turės tik vargas būti vienintelis 
mūsų neturtingųjų svečiu? Neužmirškite 
jų!.. Laimingos biednos moters ar sergan
čio vaiko akys bus jums tikra padėka“, ra 
šo „Muenchner Merkur“. Ir skaitytojai iš 
laikraščio patiria — nevienas, tur būt, di
deliam savo nustebimui, kad, nepaisant vi
so to socialinio draudimo, kuriuo didžiuo
jasi Vak. Vokietija, yra dar nemaža skur
do ir vargo jų sostinės kampeliuose, o gal 
net tame pačiame name. Čia seneliai, pale 
pėse skursta, ten ligoniai, niekieno nelanko 
mi, kitur vėl našlaičiai, šeimos židinio šilu 
mos pasiilgę... „Laimingos akys bus jums 
tikra padėka“...

Kalėdoms artėjant, daugiau negu šiaip 
kada prisimena vokiečiai savo tautiečius 
už geležinės uždangos. Kokios bus ten Ka
lėdos? Jei religinių švenčių išgyvenimai pri 
klausytų tik nuo išorinių aplinkybių, tada 
būtų galima neklystant teigti, kad Kalėdos 
rusų zonoj nedaug kuo skirsis nuo pilkos, 
pilkesnės už darbininkų darbo rūbus, kas
dienybės. Krautuvės pustuštės. Berlynas 
pristigo sviesto. Net obuolių ir tų nėra.,,. 
Trūkstamąsias prekes atstoja plakatai su 
tokiais šūkiais kaip „Socializmas — tikra 
taika“ ir panašiai.

Už tai Vak. Vokietijoje skubama telkti 
lėšas šventiniams siuntinėliams į rusų zo
ną ir į lenkų valdomąją rytinę Vokietijos 
sritį. Ir ne vien karitatyvinės organizaci
jos vykdo savitarpinės pagalbos akciją,

bet į ją įsijungia ir šiaip kitos grupės ir pa 
vieniai asmenys. Antai, laisvasis vokiečių 
jaunimas, metęs šūkį „Jaunimas padeda 
jaunimui“, pasiryžo sudaryti tūkstančius 
siuntinėlių ir juos Kalėdų proga pasiųsti 
savo kartos atstovams, priverstiems augti 
komunistinėje priespaudoje, kad jie nesi
jaustų užmiršti ir neprarastų šviesesnio ry
tojaus vilties.

Bavarijos ūkininkas, kurio pečius slegia 
sunki metų našta, dūsaudamas pasakoja 
vaikaičiams, kaip kitados kaimas šventęs 
advento metą. Valstiečiai turėję senus pa
pročius, pusiau pagoniškus, pusiau krikš
čioniškus. Gražiausias jų — „Užeigos ieš
kojimas“ (Frauentragen). Kietaširdis už
eigos savininkas neįsileidęs Juozapo ir Ma 
rijos. Už tai krikščionys priimą dabar Ma
riją su meile if pagarba. Mariją ir Juozapą 
vaizduodavusios statulėlės, kurios būdavu
sios nešamos iš vieno ūkio į kitą, iki perei 
davusios visą kaimą. O toj troboj, kurioj 
viešėdavę Juozapas.su su Marija, visi itin 
saugojęs! susibarti, susipykti ar nusikeikti.

Adventas tikęs ir bičiulystei. Po dienos 
darbų traukdavęs sodietis pas savo kaimy
ną, kurio visą vasarą nelankydavęs. Susi
metę krūvon tai pas vieną, tai pas kitą, 
dalydavęs! sodiečiai savo džiaugsmais ir rū 
pesčiais, kartu giedodavę ir melsdavęsi. O 
rytais iš kiekvienos šeimos bent po. vieną 
sielą keliaudavę su žibintu rankoj į anks
tyvuosius rarotus. Apie kalėdinius pirki
nius anuomet ūkininkai dar visiškai nesuk 
davę galvos...

Taip buvo senelių laikais. Dabar ir Ba
varijos kaimai sumiesčįonėjo. To pasėkoj 
imą nykti protėvių sukurtieji ir šimtme
čius išsaugotieji švenčių papročiai.

Kas-bus gatvėj vėlų Kūčių vakarą, tas 
galės išvysti languos spygsinčią žvakutės 
liepsnelę. Ji tyliai skelbs, kad dar dauge
lis šeimų Vokietijoje laukia sugrįžtant sa
vųjų iš rytų šalies.

Kietas „Darnos” atkaklumas
„Kad maža lietuvių bendruomenė tokį 

meno lygį pasiekia, yra nuostabu ir ypaė 
vertintina, atsižvelgiant į tradicijų išlaiky
mą ir liaudies dainų puoselėjimą. Juk ma-

daugiau susitraukia, emigruojant didelei 
daliai jaunosios kartos, kuri naujos tėvy
nės ieško Jungtinėse Amerikos Valstybė-

DARNA“ MINĖJO SAVO ŠEŠERIŲ METŲ SUKAKTĮ
ILGIAUSIAI VEIKIĄS LIETUVIŲ CHORAS VOKIETIJOJE

„Darna“ pradėjo savo veiklos septintuo
sius metus, kurie žadą gal dar daugiau 
rūpesčio, kaip praeityje, nes prieš akis jau 
stovi Pasaulinis Eucharistinis Kongresas 
Miunchene, kuriame dalyvaus ir „Darna“ 
ir kuriam reikia nekasdieniškai pasiruošti.

ELI

to asmenybė, jo tolerancija, pagarba žmo- . 
gui ir taktingumas. Per paskutiniuosius vis i 
sunkėjančius trejus metus daug prisidėjo 
prie choro išlaikymo jo vyriausias seniu- : 
nas V. Ručinskas, energingas ir visa širdi
mi atsidėjęs savo pareigoms. Be abejo, 
daug reiškia chorui jo globėjai ir mecena
tai: anksčiau kun. A. Bunga, dabar kun.

ĮSPŪDINGOS LAIDOTUVĖS
MANCHESTERYJE

Š.m. gruodžio 12 d. Manchesteryje buvo 
iškilmingai palaidota mūsų veiklioji tautie 
tė a.a. Ona Kairiūkštienė. Iš Londono į 
laidotuves buvo atvykęs Lietuvos Pasiun
tinybės Patarėjas p. Balickas ir DBLS Cen 
tro valdybos atstovas p. Benderius. Laido
tuvėse dalyvavo visų Manchesterio lietuvių 
organizacijų atstovai ir didelis būrys vie
tos bei apylinkių lietuvių.

Išvakarėse velionės kūnas buvo pašarvo
tas ponų Navickų namuose, ir čia jos kars 
tą, skendėjantį gėlėse, aplankė visa eilė jos 
draugų bei pažįstamų. Tą pat vakarą lėktų 
vu iš Vokietijos atskrido į laidotuves velio
nės seserėno žmona p. Glemžienė, jun. Vai 
nikai buvo prisiųsti Lietuvos Pasiuntiny
bės, įvairių organizacijų ir privačių asme
nų. Iš viso buvo 12 vainikų.

šeštadienio rytą, gruodžio 12 d., susirin
kus dideliam būriui lietuvių, kun. V. Ka- 
maitis atliko trumpas religines apeigas, ir 
karstas, lydimas mašinų vilkstinės, buvo 
palydėtas į kapus. Laidotuvių procesijai at
vykus į kapus, velionės karstas, pridengtas 
Lietuvos trispalve, buvo įneštas kapų ko
plyčiom ir čia kun. Kamaitis už velionės 
sielą atlaikė mišias, kurių metu prie kars
to garbės sargyboje stovėjo keturi ramovė- 
nai. Atgiedojus Libera, jos karstas, neša- 

-• mas ramovėnų ir lydimas organizacijų at
stovų su vainikais ir laidotuvių dalyvių, bu 
vo atneštas prie kapo duobės, čia buvo at
liktos paskutiniosios laidotuvių apeigos. Po 
kun. V. Kamaičio gražaus pamokslo, Pa
siuntinybės Tarėjas p. Balickas visų vardu 
tarė jautrų atsisveikinimo žodį. Nuskam
bėjus paskutiniems giesmės garsams, laido 
tuvių ceremonija buvo baigfa.

Šios laidotuvės parodė, kad lietuviai mo
ka pagerbt savo nusipelniusius asmenis. Ne 
žiūrint lietingos dienos, į laidotuves susi
rinko daugiau kaip šimtas žmonių. Tai bu
vo gtažus ir įspūdingas pagerbimas savo 
tautietei a.a. Onai Kairiūkštienei už jos nu 
veiktus darbus visuomenės ir kultūros sri
tyje. Šitai liudijo ir ant kapo sudėtosios gė
lės bei vainikai — lietuvių dėkingumo iš
raiška.

Laidotuvių Dalyvis

tautinius ryšius. Jų tautinės šventės esan
čios nuolatinis priminimas, jog žmonės Pa 
baltijy tolydžio gyvena nelaisvėj ir jų kraš
tai okupuoti.

„Dagens Nyheter“ priminė neseniai Eu
ropos Tarybos patariamojo seimo Strasbur 
ge priimtą rezoliuciją neužmiršti paverg
tųjų mažųjų valstybių derybose su sovie
tais. Ten pat nurodoma, jog Švedijos pa
reiga padėti išlaikyti gyvą Pabaltijo kraštų 
laisvės atminimą. Vedamasis baigiamas lin 
kėjimu demokratinę tradiciją puoselėjan
tiems tremtiniams ją tvirtinti savuose kraš 
tuose.

V. DINEIKA „LIETUVINA“ RUSIŠKUS 
FILMUS

Viktoras Dineika, buvęs Lietuvos vals
tybinės dramos teatro aktorius ir Xurf lai
ką Amerikoje buvęs A. Vanagaičio'Vado- 
vaujamos „Dzimdzi-drinidzi“ grupės daly
vis, jau daugiau kaip 12 metų dirba filmų 
studijoj Vilniuje, kaip rusiškų filmų dub
liavimo (įkalbėjimo lietuviškai) režisorius. 
Šiuo metu įkalbamas šijntasis V. Dineikos
vadovybėje dubliuojamas filmas.

Lietuviškai įkalbėti filmus Vilniuje pra
dėjo 1947 metais. Bet 1948 metais tebuvo 
įkalbėta tik septyni filmai, šįmet numato
ma metinė dubliavimo produkcija — 35 
filmai. Rengiamasi studijos pajėgumą padi 
dinti iki tiek, kad kas savaitę galėtų išleis
ti bent du „sulietuvintus“ filmus (100 per 
metus). Tada jau beveik visi filmai kino 
teatruose Lietuvoje kalbėtų lietuviškai.

(LNA)

AUDŽIA AUDŽIA — NEPRIAUDŽIA

se ir Kanadoje. Ar nusipelnęs choro vedė-
jas ilgai dar nugalės rūpesčius dėl prieaug 
lio?“ — Taip rašo tarp kitko vokiečių laik
raštis „Memminger Zeitung“, plačiai recen 
zuodamas „Darnos“ jubiliejinį koncertą. 
Prieš šešeris metus, kai „Darna“ kūrėsi, 
Memmingene buvo per pusketvirto šimto 
lietuvių, įskaitant vaikus ir senelius, o šian 
dien lietuvių kolonijoj bėra tik apie pus
trečio šimto žmonių. .Per šešeris metus 34 
choristai emigravo į Ameriką, 12 išsikėlė 
į kitas vietas Vokietijoje, 22 išstojo dėl 
įvairių priežasčių, 2 sunkiai susirgo, 1 mi
rė. Ir vis dėlto choras laikosi maždaug to
kio pat dydžio ir pajėgumo. Vieton išstojan 
čių ateina nauji; trūkstant lietuvių, ateina 
į talką latviai, estai, vokiečiai ir kiti. Kaž
kokią traukiamąją jėgą turi šis choras. Ją 
daugiausia sudaro, tur būt, muzikui M. Bu 
driūnui vadovaujant choristų darbu pasiek 
tas geras choro meninis lygis ir šio dirigen

DE GAULLE
ATSIMINIMAI

NEGALIMA VISAM LAIKUI TAUTŲ 
LAIKYTI VERGIJOJE

Dr. J. Petraitis ir K. Radzevičius.
Jubiliejiniame koncerte, kuris įvyko bal

tų kolonijos didžiojoje Kultūros namų salė 
je, buvo atlikta, šalia lietuviškų liaudies 
dainų ir chorinių kompozicijų, taip pat dvi 
latvių liaudies dainos, dvi estų . chorinės 
dainos neviena vokiečių daina. Pirmą kar 
tą čia buvo dainuota J. Gruodžio „Šią nak- 
telą nemigau“. Iš moderniųjų dalykų įspū
dingai nuskambėjo Br. Budriūno „O, Ne
mune“ (žodžiai B. Brazdžionio) ir ypač VI. 
Jakubėno „Tremtinių giesmė“ (žodžiai B. 
Brazdžionio). Apie pastarąją vokiečių laik 
raštis „Memmingen Zeitung“ taip rašo: 
„Kaip koncerto apvainikavimą girdėjome 
pabaigoje iš rėmų išsiveržiančią, galingą 
„Tremtinių giesmę“, kuri dėl jos sunkumo 
laipsnio kitų chorų lig šiol negiedama. 
Klausytojas buvo šio muzikinio parengi
mo, iš kurio jam bylojo ištremtos mažos 
tautos likimas, stipriai paveiktas“.

Sukakties proga chorą ir jo dirigentą 
sveikino daugelis lietuvių įstaigų ir pavie
nių asmenų.

Po koncerto choras su svečiais pabendra 
vo nuotaikingame pobūvyje. Rytojaus sek
madienį įvyko sukaktuvių pamaldos. Taip

GGGGGGGGGGGGGGG
Mieluosius tautiečius sveikina, 

linki linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų N. Metų

TAURAS
(A. Briedis)

88, Goldsmith Ave., London, W.3 
Tel. AGO 9471 ...

•GGGGGGGGGGGGGG

Savo klijentus, 
. draugus ir pažįstamus 

sveikiname šv. Kalėdų proga ir 
linkime laimingų Naujų Metų.

Bulaitis Peter and Sons 
Tailors

80, Highbury Park, N.5 
Tel. CAN 5164

Į BRITŲ EKONOMIJA
Lapkričio mėn. bedarbių D. Britanijoje 

į padidėjo 12.000 (iš viso yra 431.000).
Pramonės gamyba per spalį ir lapkritį 

L buvo aukštesnė 9 procentais negu praei- 
I tais metais. Aukso atsargos sumažėjo 18 
t. mil. svarų.

lt &

Ateinančiais metais Lietuvoje esantieji 
tekstilės fabrikai - audyklos yra suplana
vę priausti lininių audinių 10.5 milijono 
metrų, šilkinių — 14.2 milijono metrų. O 
vilnonių audinių tai 1965-ais metais būsią 
priausta po 3 metrus kiekvienam asmeniui, 
o tai būsią reliatyviai daugiau kaip Ameri
koj, kadangi Amerikoj vilnonių audinių iš 
audžiama tik 2.8 metrai per metus kiekvie
nam gyventojui...

Tačiau tuo tarpu Lietuvoj žmonės apsi
rengę geriau negu Rusijoj tik dėl to, kad į 
Lietuvą ateina daugiau siuntinių iš Ameri 
kos su vilnoniais audiniais... Su audiniais 
bene bus panašiai kaip ir su žuvim: pri
žvejoja dabar suvirš 30 kartų daugiau, ne
gu nepriklausomos Lietuvos laikais, o Ni
doj, Klaipėdoj, Palangoj vasarotojai skun- nei sutartinai. O pats de Gaulle savo metu, j 
džiasi per visas atostogas negauną paval- tuoj po karo, važiavo į Maskvą ir sudarė J 
gyti žuvies, nei šviežios nei konservuotos, su Kremlium draugingumo sutartį, kuri, ..J

(LNA) tiesa, liko neveiksminga, 5

(E) Naujausiame Prancūzijos šefo gene
rolo de-Gaulle memuarų tome yra skyre
lis „Europos planas“. Rašydamas maždaug 
iš 1944-45 metų perspektyvos, generolas pa 
stebi; kad sovietų užkariavimų politika tuo 
met buvusi faktorius, su kuriuo reikėję 
skaitytis. Panaudodamas totalistines prie
spaudos priemones ir kai kurių Rytų ir Vi 
dūrio Europos tautų’ solidarumą prieš pa
vojų iš vokiečių pusės, bolševizmas — kaip 
buvo galima numatyti — stengsis pajungti 
Vyslą, Dunojų ir Balkanus. Bet kai iš Vo
kietijos pusės pavojus nebegręsia, sovietų 
įsikišimas toje erdvėje galėtų pasidaryti be 
prasmis. O paliestoms tautoms tas sovietų 
įsikišimas galėtų pasidaryti nebepakenčia
mas. Patiems rusams praeitų noras per
žengti savas sienas. Jei Kremlius tęstų pa
vergimą, tai šita būtų nukreipta prieš pa
jungtųjų tautų valią. Ilgainiui negalės iš
silaikyti jokia vyriausybė, jei ji yra prie
šinga tautų valiai.

Generolas de Gaulle pastebi, kad jis ta
da šitaip samprotavęs ypač remdamasis sa
vo įsitikinimu, jog Vakarų sąjungininkai 
darys žygių Kremliuje ir kad tie žygiai ga 
lėtų būti sėkmingi, jei jie bus daryti laiku, 
kategoriška forma ir sutartinai. Tuomet, 
girdi, Lenkijos ir kitų satelitinių kraštų ne 
priklausomybę būtų buvę galima išgelbėti.

Deja, de Gaulle klydo. Vakarai tų žygių 
nedarė nei laiku, nei kategoriška forma ir

NAUJAS BŪDAS SIUNTINIAMS SIŲSTI Į 
RUSIJOS VALDOMUOSIUS KRAŠTUS

Nuo šių metų spalia-15 d. visi siuntiniai, siun
čiami per mūsų bendrovę, 

Lietuvą pasieks per 3 savaites.

TAUPYKITE SUNKIAI UŽDIRBTUS 
PINIGUS!

3 
I
I

Visi mūsų klijentai jau seniai žino, kad tik per 
BALTIC STORES bendrovę galima pasiųsti 
įvairių rūšių prekes už žemiausią kainą. Bet 
dar daug yra tokių, kurie be reikalo eikvoja 
savo pinigus, mokėdami kitur daug daugiau.

Vienintelis būdas taupyti pinigams yra siųsti 
siuntinius tik per BALTIC STORES bendrovę.

Visais reikalais prašome rašyti;

BALTIC STORES LTD

I
I

Z. JURAS, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika
Nr. 51 (591) 1959 m. Kalėdos

K-BO NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

Manchestęrio Liet. Soc. Klubo Valdyba 
gruodžio 27 d. (sekmadienį), 3 vai. p.p.,

GRAŽDANKA — PRASIMANYMAS, KURĮ NELENGVA PANEIGTILONDONAS
MIN. BALUČIUI 80 METŲ

Š.m. gruodžio 29 d. J.E. Lietuvos įgalio
tas Ministeris Londone B.K. Balutis šven
čia savo amžiaus 80 metų sukaktį.

Šeštadienį, sausio 2 dieną, Londone, Lie
tuvių Parapijos salėje, Victoria Park Rd., 
ruošiamas Jubiliatui pagerbti vakaras. Pra 
džia 7.30 vai. vak.

Tautiečiai kviečiami gausiai dalyvauti-
DBLS Valdyba

SUSITIKSIME PO N. METŲ

šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas
kutinis šiais metais.

Sekantis išeis pirmą savaitę po N. Metų.

KALĖDŲ PAMALDOS

Kristaus Gimimo Šventę Bažnyčia šven
čia su didžiausiom iškilmėm, kad savo ti
kinčiųjų širdyse įspūdingiau išreikštų Die
vo Įsikūnijimo paslaptį. Kiekvienas kuni
gas laiko po trejas Šv. Mišias — vidurnak
tį., antras Mišias apyaušryje, trečias Mi
šias — dieną. Tuo Bažnyčia nori Kristų pa 
garbinti kaip žmogaus Sūnų, Dievo Sūnų 
ir Pasaulio Išganytoją.

Bernelių Mišios Londono Lietuvių bažny 
čioje bus Kalėdų naktį — 24 vai., chorui 
giedant lietuviškas Kalėdines giesmes. Ka
dangi tebus tik vienas kunigas, išpažinties 
prašoma ateiti anksčiau, kurios bus klau
somos nuo 11 vai. Kūčių vakare. Antros 
Mišios — Kalėdų I d. 9 vai. ryto. Trečios 
Mišios —11 vai. Per kiekvienas Mišias bus 
sakomas pamokslas. Kalėdų II d. tik viene 
rios Šv. Mišios 10 vai. ryto. Bažnyčioje yra 
įrengta ir prakartėlė, kurią prieš keletą me 
tų yra paruošęs dailininkas Kazys Dargis.

KALĖDOS LIETUVIŲ NAMUOSE

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26, Lie
tuvių Namuose rengiami šokiai prie plokš
telių muzikos. Pradžia 7 vai. vak.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
KALĖDINIS BALIUS

Klubo vadovybė rengia Kalėdų Balių sa
vo klubo patalpose — 345A, Victoria Park 
Rd., E.9. Balius bus antrąją Kalėdų dieną, 
gruodžio 26.

Balių praves lietuvis Tommy Steele prie 
geros lietuviškos džiazo kapelos. Tai bus 
savotiškas balius, kuris turės daug netikė
tumų visiems atsilankiusiems.

Pradžia 7 vai. vakaro.

LONDONO ŠEŠTADIENIO MOKYKLOS 
KALĖDINĖ EGLUTĖ

Eglutė bus gruodžio 27 d. (trečią Kalėdų 
diena), 5 vai. p.p., Sporto ir Socialinio Klu 
bo (Parapijos) salėje — 345A, Victoria 
Park Road, E.9.

Tėvai kviečiami užregistruoti vaikus kuo 
skubiausiai, kad būtų galima sutvarkyti 
jiems senelio dovanas laiku. Registruoti 
pas S. Kasparą, A. Demenį ir klebonijoje 
iki gruodžio 22 d.

AUKOS KALĖDŲ EGLUTEI

Kalėdų Eglutei rengti gauta gana gaus
iai aukų. Jurgis Makonis aukojo 5 sv., Juo 
zas Šemeta 5 sv., Jonas Paliulis 5 sv., Tees 
dale Glass Works Ltd. (J. Thomson) 5 sv., 
Londone Lietuvių Moterų Sambūris „Dai
nava“ 3 sv., Parapija 3 sv., DBLS Centri
nis skyrius 2 ,sv., DBLS Londono skyrius 
3 sv. ir Antanas Jankūnas 1 sv.

Tėvų Komitetas dėkingas visiems auko
tojams.

PABĖGĖLIŲ KONCERTAS

IŠRŪPINAMI PALIKIMAI
Nemaža būna atsitikimų, kai lietuvis 

miršta, nepalikęs jokio testamento. Norma 
liai tokių asmenų paliktieji bankuose ar 
taupomosiose kasose pinigai atitenka vals 
tybei. Jais negali pasinaudoti Lietuvoje li
kę artimieji.

Nepaisant pakartotinų įspėjimų iš anks
to surašyti testamentus; vis dėlto tokie at
sitikimai kartojasi.

Dabar betgi aiškėja, kad ir tokiais „už
šaldytų“ palikimų atvejais kai kam yra pa
sisekę šis tas padaryti — išsirūpinti, kad 
be testamento paliktieji pinigai būtų paim
ti, paversti siuntiniais ir išsiųsti mirusiųjų 
giminėms į Lietuvą.

Kaip šitai įmanoma padaryti, žino jau 
kelis tokius atvejus turėjęs Z. Juras, Bal
tic Stores Ltd., savininkas.

Kam toks reikalas kiltų, jis esąs visada 
pasiryžęs patalkininkauti. Jo adresas: Z. 
Juras. 421, Hackney Rd.. London. E.2.

REGISTRACIJA Į KONGRESĄ

Anglijos lietuvių penkių dienų ekskursi
ja į Tarptautinį Eucharistinį Kongresą 
Miunchene iš Londono Victoria stoties išva 
žiuos 1960 m. rugpiūčio 3d. — trečiadienį 
— 10 vai. ryto. Keliaujama bus per Dove- 
rį, Ostendę, Briuselį, Aacheną, Kiolną. 
Miunchene lietuviams Kongreso dalyviams 
numatytos nakvynės patalpos pačiame 
miesto centre ir netoli Kongreso aikštės. 
Nakvynė ir maistas vienai parai kainuos 
apie 1 svarą, ir 10 šil., ir tai kiekvienas su
simokės vietoje. Miunchene būsime per 
pačias pagrindines Kongreso dienas: ketvir 
tadienį, penktadienį ir šeštadienį. Išvažiuo
sime atgal sekmadienio rytą po Šv. Mišių. 
Išvažiavimo tikslus laikas bus paskelbtas 
vėliau, kada Miunchene bus nustatytas spe 
cialių traukinių tvarkaraštis. Kelionės bilie 
tas traukiniu antros klasės vagonais, su vi 
sur rezervuotomis vietomis, kiekvienam 
ekskursijos dalyviui kainuos po 12 svarų.

Anglijos lietuviai, kurie nori dalyvauti 
šioje ekskursijoje, prašomi tuojau pat re
gistruotis, kartu prisiunčiant po 2 sv. nuo 
asmens. Likusius 10 sv. reikės sumokėti 
mėnesį prieš kelionę. Registracija turi baig 
tis iki sausio 15 d., nes tada ekskursantų 
skaičių reikia pranešti kelionės biurui.

Registruotis pas kun. P. Dauknį: Lithua
nian Church, 21, The Oval, Hackney Road, 
London, E.2.

šaukia visuotinį metinį Klubo narių
. Susirinkimą.

Numatytą valandą kvorumui nesusirin
kus, susirinkimas bus atidėtas vienai valan 
dai, o po to įvyks nežiūrint susirinkusiųjų 
narių skaičiaus.

Klubo Valdyba kviečia visus narius kuo 
gausiausiai dalyvauti.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS

Liet. Veteranų Sąjungos „Ramovė“ Man
chesterio skyrius gruodžio 31 d. (ketvirta
dienį) Klubo patalpose rengia

Naujųjų Metų Sutikimą.
Programos pradžia 10 vai. vak. šokiams 

gros lietuviškas orkestras.
' Baras veiks iki 1 vai.

SPORTININKŲ SUSIRINKIMAS

1960 m. sausio 2 d. (šeštadienį), 4 vai. p. 
p., Klubo patalpose šaukiamas Mancheste
rio ir apylinkės visų sporto šakų

Sportininkų susirinkimas, 
kuriame bus nustatytos veikimo gairės 
1960 metams. ■

KALĖDŲ POBŪVIS

Manchesterio Liet. Soc. Klubas gruodžio 
26 d. (antrąją Kalėdų dieną), 5.30 vai. sa
vo patalpose rengia

Tradicinį Kalėdų Pobūvį.
Programa bus labai įvairi. Šokiams gros 

lietuviškas orkestras.
Baras veiks iki 11.30 vai.

NOTTINGHAMAS

(ELI) „Lietuvių tautos atplaišos... paka
likai, su purvais maišydami sovietiškus 
„laimėjimus“, paskutiniu metu ėmė gąsdin 
ti „graždanka“... Tai naujas piktais tiks
lais sufabrikuotas prasimanymas“. Tokiais 
žodžiais kalbininko J. Kruopo lūpomis Vil
niaus radijas ą.m. gruodžio 7 d. pagaliau 
paneigė dar pavasarį laisvojo pasaulio— ir 
ne vien lietuvių — spaudoje paskelbtąsias 
žinias apie okupantų pasikėsinimą paverg- 
tajai Lietuvai primesti naują „graždanką“.

Pareiškimas padarytas specialiai užsie
nio lietuviams skiriamoj radijo laidoj, ku
rią tvarko „Už sugrįžimą į tėvynę Lietuvos 
iniciatyvinė grupė“. J. Kruopas pareiškė, 
jog „graždankos“ mintis prieštaraujanti le
nininei „nacionalinei“ politikai ir „negali 
kilti jokiam sąmoningam žmogui“. Vs dėl
to jis pripažino, jog „buržuazinė spauda 
operuoja faktais... viena ausim kai ką nu
girdo... girdėjo skambinant...“ Pripažino, 
jog būta pasitarimų, kuriuose betgi „nė

VOKIETIJA
LIETUVOS VOKIEČIŲ REIŠKIMASIS 

Lietuvos vokiečių globėjai
Patirta, kad Vak. Vokietijoje gyvenan

čius Lietuvos vokiečius pasiėmė globoti-Ne 
heim-Hiusten miestas Vestfalijoje. Iškilmė
se, kurių metu Lietuvos vokiečių" „žemieti- 
jost“ vadovui prof. J, Štrauchui buvo įteik 
tas patrono diplomas, dalyvavo taip pat fe 
deralinis tremtinių reikalams ministeris 
prof. Oberlenderis, savo laiku parašęs di
sertaciją daktaro laipsniui gauti apie Lie
tuvos žemės ūkio būklę.

žodžiu nepaliestas raidyno klausimas“. 
Taipgi aiškinosi dėl vienos lituanistinės (!) 
knygos ruošimo Leningrade(!), teisino lietu 
viškų vietovardžių rusiško perrašymo rei
kalą. Jam pavestą pareiškimą kalbininkas 
J. kruopas užbaigė žodžiais: „Štai kaip iš- 
tikrųjų atrodo graždankos šmėkla“.

Pareiškimo turinys, deja, šitos šmėklos 
grėsmės pilnai neišsklaidė. Krinta į akis 
tai, jog palyginti ilgame pareiškime apeiti 
konkretūs faktai, kuriuos iškėlė laisvoji 
spauda, būtent, pavedimas dail. Vyt. Ba- 
čėnui, konferencija Taline, Mokslo Aka
demijos vaidmuo. Visa tai nutylėta, dialek. 
tiškai iškeliant visai kitus faktus, apie ku
riuos šiapus nekalbėta. Kalbėtojas pripaži
no, jog „graždanka“, primesta baškirams, 
jakutams, kirgizams, savojo rašto anksčiau 
neturėjusiems, ir tai buvęs „tautų laivo ap
sisprendimo dalykas“.

Labiausiai įtartina yra ta aplinkybė, jog 
Vilniaus radijas turėjo ištylėti ilgiau negu 
pusmetį, kad galėtų tariamąjį prasimany
mą paneigti. Juk pirmoji žinia apie graž
danką buvo paskelbta „Europos Lietuvyje“ 
lygiai prieš 7 mėnesius — gegužės 7 dienos 
laidoje. To paties laikraščio rugsėjo 3 nu
meris buvo cituojamas Vilniaus radijo pro 
gramoje dar lapkričio 9 laidoje. Kyla klau
simas, kodėl gi Maskvos cenzoriai tiek il
gai lūkuriavo ir neleido Vilniaus propagan 
distams anksčiau paneigti „buržuazinės 
spaudos sufabrikuoto prasimanymo“?

ITALIJA
r

ATGAIVINIMO SUKAKTIS

MANCHESTERIS
MANCHESTERIO NAUJIENOS

— DBLS 'Rochdalės skyrius suruošė 
Manchesterio Lietuvių Klube jaukų vaka
rą. Ta proga D. Banaitis padarė išsamų 
pranešimą apie S-gos metinį suvažiavimą 
bei Lietuvių Namų B-vės reikalus. Po dis
kusijų pasivaišinta ir pašokta.

— DBLS Manchesterio skyrius taip pat 
turėjo savo susirinkimą, kuriame A. Jalo- 
veckas painformavo apie DBLS suvažiavi
mą.

— Vietos bažnytinis komitetas savo po
sėdyje be kitų dalykų, nutarė šiais metais 
suruošti bendras Kūčias.

— Kultūros ir koordinacinis komitetas 
nutarė šiais metais suruošti vaikams kalė
dinę eglutę sausio 9 d. K-to vadovybė palik 
ta ta pati ir sekantiems metams.

— Vietos mokytojai ir visuomenės veikė 
jai savo susirinkime išrinko atstovus būsi- 
mojon Anglijos mokytojų konferencijom

D. Dainutis

ECCLES MOKYKLA

Užėjus šaltesniam orui, Eccles mokyklo
je vaikučiams šaltoka, nes savaitgaliais mo 
kykla nekūrenama.

Nenorint nutraukti pamokų, mokykla 
perkelta į Požėros namą, 11 Victoria Cres., 
Eccles.

VAIKŲ EGLUTĖ

Gruodžio 26 d., 5 vai. p.p., Meadows Com 
munity'Centre salėje, Queens Drive, netoli 
Midland gelež. stoties, Moterų Draugija 
rengia Vaikų Eglutę.

Programoje pasirodys Kalėdų Senelis su 
dovanomis, jaunimas su eilėraščiais. Jau
nimui bus bendra arbatėlė, suagusiems pa- 
siskatint alutis ir šokiai iki 11 vai.

Skyr. Valdyba

SUKAKTIES MINĖJIMAS

1960 m. sausio 2 d., 6.30 vai., Meadows 
Community Centre salėje, DBLS skyriaus 
Valdyba rengia J.E. Ministerio B. Balučio 
80 m. sukakties minėjimą.

Programoje: Dr. St. Kuzminsko, paskaita, 
Tamašausko rengiamoji lietuviškų pašto 
ženklų paroda. Linksmąją dalį praves akor 
deonu K. Venskus, Pabaiga 11 vai.

Kviečiame visas Nottinghamo lietuvių or 
ganizacijas, visus vietos lietuvius ir apylin 
kės svečius.

Lietuvos vokiečio disertacija
Herderio institutas Marburge išleido Lie 

tuvos vokiečio, pastoriaus Dr. Gustavo Wa 
gnerio disertaciją apie Lietuvos vokiečių 
būklę laikotarpyje tarp abiejų pasaulinių 
karų.
Senelių prieglauda

Lietuvos vokiečiai Vakarų Vokietijoje 
įsigijo senelių prieglaudą, kuri pavadinta 
„tėvynės namais“. Namai yra Nedemiundė- 
je, netoli Kasselio.
Lietuvių poetai vokiečių kalba

Lietuvos vokietis, pastorius Alfredas 
Franckeitis, gyvenąs Vakarų Vokietijoje, 
dažnai spausdina Lietuvos vokiečių mėne
siniame leidinyje „Heimatstimme“ lietuvių 
poetų kūrinių vertimus į vokiečių kalbą.

Įėjimas nemokamas.
Skyr. Valdyba

STOKE-on-tRENT

PAIEŠKOJIMAI
LITVAITIS Andrius, gimęs 1894 m. Jū

rės kaime, Veiverių valse., Marijampolės 
apskr., gyvenęs 1955 m. St. Margaret's Hos 
tel, St. Margaret, pats ar žinantieji apie 
jį, prašom rašyti: Mr. V. Melnikas, Lot 10, 
Silverdale Rd., Wallacia, NSW, Australia.

50 metų nuo Marijonų atgaivinimo su
kaktis jų centre Romoje reikšmingai pami 
nėta gruodžio 8 d. Šv. Tėvas Jonas XXIII 
ta proga atsiunė autografinį ypatingą laiš
ką. Taip pat Vatikano valstybės sekreto
rius kardinolas Demenico Tardini. Laiškus 
įteikė ir perskaitė arki v. Samorė, Vatikano 
nepaprastųjų bažnytinių reikalų vedėjas. 
Po to savo kalboje arkivyskupas maloniai 
prisiminė 1932 metais užmegztus santykius 
su Lietuva, kur ėjo diplomatinę tarnybą. 
Priminė vysk. Bučio MIC šakotą veiklą, 
marijonų darbuotės prasmę. Pažymėtina, 
kad arkiv. Samorė yra arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio MIC beatifikacijos bylos arti
mas rėmėjas. Iškilmėje dalyvavo kardino
las Carlo Chiarlo, kiti du arkivyskupai, du 
vyskupai, Gregorianumo ir Angelicumo 
rektoriai ir kiti. Kardinolas gyvai prisime
na Marijonų atgaivintoją arkiv. J. Matulai 
tį, kaip Vilniaus vyskupą. Jį pažino asme
niškai ir mini kaip aukšto šventumo žmo
gų. Marijonų vyriausias vadovas kun. Dr. 
Stasys Škutans pateikė vienuolijos ryškės 
nius istorinius ir dvasinius bruožus.

^GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

PADĖKA
- Lapkričio 28 d. įvykęs Kariuomenės šv. 
minėjimas paliko mums labai gražų įspūdį, 
kurio ilgai neužmiršim. Visų Stoke - on - 
Trent lietuvių vardu dėkojame kun. A. Kaz 
lauskui už šiai progai pritaikytą paskaitą, 
Bradfordo Atžalynui ir tautinių šokių gru
pei, o ypač vadovui T. Burokui, nuteiku
siems mus šventiškai savo gražiu dainavi-
mu ir šokiais, nuoširdžiausias ačiū.

Svečiams, jų organizatoriams iš Wolver- 
hamptono, Coventrio, Birminghamo, Brad
fordo ir kitur, taip pat atskiriems asme
nims, kurie parėmė mus savo apsilankymu, 
nuoširdžiai dėkojame. Turime padėkoti p. 
J. Narbutienei (Wolverhampton), kuri kai
mynišku nuoširdumu mums visur talkinin
kavo.

Rengiant didesnio masto minėjimą, vien 
iniciatyvos neužtenka, reikia ir materiali
nės paramos. Todėl dėkojame visiems Sto- 
ke-on-Trent lietuviams, parėmusiems pini-

TRADICINIS NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Lietuvių Namuose Londone (1-2, Ladbroke Gardens) 
ketvirtadienį, gruodžio 31 d. 

Pradžia 8 vai.
Naujieji Metai sutinkami su šampanu!

Įėjimas 5 šil., įskaitant sutikimui skirtąjį šampaną.„wo
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VISUS LIETUVIUS SVEIKINA 
IR LINKI LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲJŲ METŲ

BALTIC STORES LTD.
Z. Juras, 421, HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Londono lietuvių choras, vadovaujamas 
V. Mamaičio, ir Bradfordo lietuvių skau
tų tautinių šokių grupė, vadovaujama p. 
Bružinskienės, atliks lietuvišką progra
mos dalį Tarptautiniame Koncerte, kurį 
ruošia Pabėgėlių Koordinacinis Komitetas 
1960 metų sausio 24 dieną, 2.45 vai. p.p., 
Londone, Royal Albert Hall salėje.

J.K.D. Kento Kunigaikštienė — The Du- 
ches of Kent — maloniai priėmė pakvieti
mą atvykti į Koncertą, kurio patronais yra 
Pasaulio Pabėgėlių Metų Jungtinės Kara
lystės Komitetas ir Britų Taryba Pagalbai 
Pabėgėliams Teikti.

Koncerte dalyvaus baltgudžių, estų, ven
grų, latvių, lietuvių, lenkų, ukrainiečių ir 
jugoslavų chorai bei tautinių šokių grupės.

Bilietai gaunami Royal Albert Hall ka
soje ir per agentūras. Bilietų kainos nuo 
3.6 iki 15 šilingų.

ANTKAPIS ANT A.A. VINCO 
EIDUKEVIČIAUS KAPO

P. Gabrėno, Sg. Dailydės, J. Pupalaikio 
ir S. Tadaravičiaus iniciatyva, kurie pir
mieji aukojo po 6 sv., ir daugeliui kitų pri
sidedant smulkesnėmis aukomis, uždėtas 
antkapis ant a.a. V. Eidukevičiaus kapo 
Leytono kapinėse. Antkapis kainavo 36 sv.

Gražu, kad neužmirštamas miręs drau
gas.

P. Gabrėnas dėkoja visiems jį parėmu
siems šį'dąrbą vykdant.

Čia gautas nemokamas ir apkūrenamas 
kambarys, kur vaikučiai jaučiasi labai 
laisvai.

Tėvams, kurie pristato vaikučius į mo
kyklą, yra atskiras kambarys, kuriame po
rą valandų galima praleisti prie televizi
jos.

Pradžia sunkoka, nes trūksta invento
riaus, tačiau tikimasi, kad su gerų žmonių 
pagalba visi sunkumai bus nugalėti.

Medžiaga nupirkta, ir jau daromi suolai.
Tam reikalui aukojo Manchesterio „Ra

movės“ skyrius 6 sv. 8 šil., Dr. Jacevičius 
1 sv. ir A. Šleikus iš Bradfordo 1 sv.

Už aukas Tėvų Komitetas nuoširdžiau
siai visiems dėkoja, o p. Požėrai už suteik
tą mokyklai kambarį, kurą ir visus kitus 
rūpesčius. Anūkas

VAIKŲ EGLUTĖ

Manchesterio Lietuvių Kultūros Koordi
nacinis Komitetas, sekmadieninės mokyk
los, tėvų komiteto ir Liet. Soc. Klubo talki
ninkaujamas, 1960 m. sausio 9 d. (šeštadie 
nį), 5 vai. p.p., Klubo patalpose rengia

Valkų Eglutę.
Programą atliks sekmadieninės mokyk

los mokiniai.
Kalėdų senelis eglutės metu apdovanos 

vaikučius dovanėlėmis.
Kviečiami visi Manchesterio ir apylinkės 

lietuviai — tėvai atsilankyti su vaikučiais 
į eglutę.

gaiš ir fantais. Didžiausia padėka mūsų 
ponioms, parengusioms vakarienę, už su
muštinius ir loterijos pravedimą: p. Ven- 
caitienei, p. Rentelienei, p. Siurblienei, p- 
lei Jurkšaitytei, p. Repšienei, p. Račkaus
kienei, Mrs. Reynolds ir p.p. šovamę.

Skyriaus Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio 2 d. Sekmadienio Lietuvių Mokyk 
los Tėvų Komitetas ruošia George Kotelio 
salėje Kalėdų eglutės vakarą.

Programą išpildys mokyklos mokiniai.
Po programos šokiai ir alutis. Pradžia 6 

vai., pabaiga 12 vai.
Kviečiame vietos ir apylinkės tautiečius, 

mažus ir suaugusius, atvykti į mūsų jaunų 
jų vakarą.

CORBY
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Corby sk. gruodžio 25 d., 4 v. p.p., 
St. John Ambulance Hall rengia Kalėdų eg 
lutę, kurios metu mažieji pasirodys, su de
klamacijomis. Kalėdų seneliui išdalijus do 
vanėles mažiesiems, bus bendra arbatėlė, 
loterija ir šokiai, plokštelių muzikai grie
žiant.

Maloniai kviečiame atsilankyti visus apy 
linkės lietuvius. Skyriaus V-ba

VISUS SAVO KLIJENTUS LIETUVIUS 
SVEIKINAME ŠV. KALĖDŲ PROGA 

IR LINKIME LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

ACTON PHARMACY

(EXPORT) LTD.
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

VISIEMS LIETUVIAMS, 
YPAČ MŪSŲ KLIJENTAMS, 

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki

BROWNEJONES LTD.
1, NORFOLK PLACE, LONDON, W.2., 

ENGLAND.
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