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SAUSIO 15-toji TVIRTO TIKĖJIMO LAISVĖ
RAŠO E. Simonaitis KOVA IR PASIŠVENTIMU LAIMĖSIME TAUTAI LAISVĘ

Viena svarbiausių naujesniosios Lietu
vos istorijos datų yra sausio 15, kada 1923 
m. Klaipėdos Kraštas su Klaipėdos uostu 
atiteko Lietuvai. Bet kiek reikėjo pastan
gų ir kovų, kol buvo vienas Lietuvos gyvy
binių ir teisėtų reikalavimų patenkintas.

Mažosios Lietuvos Tautos Taryba, įsikū
rusi 1918.XI.16 Tilžėj, nutarė kreiptis į Tai 
kos Konferenciją Versalyje su prašymu 
Mažąją Lietuvą atskirti nuo Vokietijos ir 
ją sujungti su Didžiąja Lietuva. Mažosios 
Lietuvos Tautos Taryba, šitai nutardama,' 
rėmėsi Amerikos prezidento Wilsono 14 
punktų, pagal kuriuos kiekvieno krašto gy 
ventojai galėjo laisvai apsipręsti dėl savo 
politinės ateities. Vokietijos vyriausybė bu 
vo Wilsono punktus priėmusi. Taikos Kon
ferencija tik dalinai patenkino MLTT pra 
šymą ir atskyrė nuo Vokietijos tik dalį Ma 
žosios Lietuvos, būtent, šiaurės Nemuno 
sritį. Nuo to laiko šita sritis buvo vadina
ma Klaipėdos Kraštu.

Vokietijos vyriausybė protestavo prieš 
atskyrimą, nes tas kraštas atskyrus buvo 
laikomas alijantinių valstybių dispozicijo
je: tai nesą suderinama su Wilsono princi
pais. Taikos Konferencijos vardu Prancūzi 
jos min. pirmininkas Clemenceau atsakė 
Vokietijos vyriausybei, kad Klaipėdos 
Kraštas pasilieka tik laikinai alijantų dis
pozicijoj, kol Lietuva bus pripažinta de ju
re., Tada jis bus perleistas Lietuvai. Dau
guma krašto gyventojų yra lietuviai. Žymi 
dalis Klaipėdos miesto gyventojų vokiečių 
kilmės, bet tai nepateisina reikalo palikti 
visą kraštą Vokietijai. Be to, Lietuvos už
nugariui yra Klaipėdos uostas reikalingas, 
kaip išėjimas į jūrą.

1920 m. vasario mėn. užėmė Klaipėdos 
Kraštą Prancūzijos kariuomenė su genero
lu Odry piešakyje. Jis sudarė Krašto val
džią iš jam vokiečių partijų ir organizacijų 
pasiūlytųjų asmenų. Valdžia vadinosi Kraš 
to Direktorija. Kadangi jos nariais buvo 
tik vokiečiai, tai Mažosios Lietuves Taryba 
prieš tokią Direktoriją griežtai užprotesta
vo. Tik po ilgesnių derybų buvo priimti 
dar du nariai lietuviai, vienas iš jų turėjo 
^patikti“ lietuviams ir vokiečiams. Tai bu 
vo kunigas Reidys. Greitu laiku generolą 
pakeitė Aukštasis Komisaras Petisnė. Jis 
buvo lenkų šalininkas ir su Lenkija tuojau
pradėjo „flirtą“. Lenkijos vyriausybė pa
skyrė savo reikalų atstovą Szarotą. Dabar 
prasidėjo didžiausias „Kuhhandel‘is“. Klai 
pėdos biznieriai manė, kad jiems bus auk
so laikai, kad Klaipėdos Kraštas nebus pri 
jungtas prie Lietuvos, bet pasiliks nepri
klausomas, Trys partneriai, būtent, prancū 
zas Petisnė, lenkai ir vietiniai vokiečiai 
pirkliai susitarė ir nutarė pagimdyti Frei- 
staatą, kurio gubernatorius turėjo būti Pe
tisnė. Lenkijos atstovas mokėjo pirklius vi 
lioti visokiais pažadais. Jų atstovai, net to 
laiko Krašto Direktorijos pirmininkas Al
tenberg, buvo nuvykęs į Varšuvą, kur jie 
buvo iškilmingai priimti. Buvo matyti, kad 
Krašto valdovai krašto gerovės jau nebe
gali atskirti nuo savo asmeniškos. Lietu
viai per užsienio spaudą pradėjo smarkiai 
reaguoti. Petisnė buvo priverstas savo 
draugą Altenbergą atleisti iš pareigų. Bet 
freistaatininkai nuo savo planų neatsisakė,, 
tik pradėjo atsargiau veikti. Tačiau ir Ma
žosios Lietuvos Taryba nesnaudė. Pono Pe
tisnė politika mūsų budrumo dėka užkliu
vo. Reikėjo jau įsikišti ir aukštesnei instan 
cijai. Anglijos ir Italijos vyriausybėms Pe
tisnė politika taip pat nepatiko. Šie panoro 
tą klausimą greičiau baigti. Dėl to Pary
žiuje buvo sudaryta tam reikalui komisija. 
Jos pirmininku buvo paskirtas Prancūzijos 
Užsienio Reikalų M-jos Direktorius Laro
che, nariais — Anglijos, Italijos ir Japoni
jos ambasadoriai Paryžiuje. Į Paryžių bu
vo pakviesta visa eilė partijų ir organiza
cijų atstovų, lietuvių ir vokiečių, žinoma, 
vokiečių ir vokietininkų daugiau, negu lie 
tuvių. Juk Petisnė viską taip dirigavo, 
kaip jo politikai naudingiausia buvo. Pa
ryžiuje tarėmės Užsienio Reikalų Ministe
rijoje apie 10 dienų. Lietuviai kietai reika
lavo Klaipėdos Kraštą sujungti su Lietuva, 
o vokiečiai Freistaato. Derybos baigėsi be 
rezultatų. Bet mums, lietuviams, atmosfe
ra atrodė nepalanki, kai p. Laroche paskel 
bė: „Važiuokite namo, mes jums sprendi
mą pranešime“. Supratome, kad prancūzų 
ir lenkų įtaka ten didelė ir p. Petisnė ten 
liko papildomai teikti savo argumentų. Tai 
buvo 1922 metų lapkričio mėnesį.

Sugrįžę namo, klausimą išsamiai ap- 
svarstėme ir nutarėme daryti žygius, ne
atsižvelgdami nei į prancūzus, nei į lietu
viams kenksmingą Krašto Direktoriją. įvy 
ko sukilimas. Jį organizuoti Klaipėdos K- 
te buvo neįmanoma. Čia visur Petisnė ture 
jo savo šnipų, o freistaatininkai pirkliai 
jam labai mielai padėjo šnipinėti. Organiza 
vimas vyko Didž. Lietuvoje, ir mūsų suki
limo dalyviai ten rinkosi, slaptai pereidami 
griežtai saugomą sieną. Į pagalbą mums 
atėjo broliai iš Didž. Lietuvos. Kitaip ir ne 
galėjo būti — juk visi suprato, kad čia

sprendžiamas Lietuvos Valstybės likimas. 
Be uosto Lietuva būtų tik vegetavusi, o su 
juo, aišku, prasidės klestėjimas. Išlaisvini
mas su mažom aukom pavyko gerai. Ir Lie 
tuva išlaisvino savo uostą. Apie kovas ir 
krašto bei miesto paėmimą yra jau dažnai 
ir smulkiai rašyta. Taip pat buvo nemaža 
skelbta ir apie tuos sunkumus, kuriuos rei
kėjo nugalėti, iki buvo legalizuotas susijun 
girnas tarptautinėje plotmėje. Juk p. Petis 
nė negalėjo užmiršti, kad jam lietuviai su
kilėliai suteikė tokį smūgį, per jo kaltę ir 
Prancūzijai padarė nemalonumų. O ką jau 
apie lenkus bekalbėti. Tai aiškiai pasirodė 
derybų metu, sudarant Klaipėdos Krašto 
Konvenciją ir Statutą. Lenkija būtinai no
rėjo turėti savo atstovą Uosto Direkcijoje. 
Bet tai nepavyko. Čia kiek padėjo ir Klai
pėdos Krašto atstovas p. Krauss, reikia ma 
nyti, Berlyno paveiktas.

Vokietijos vyriausybė lietuviams sukilė
liams simpatizavo. Lenkijos tikslas buvo 
su Prancūzijos pagalba užvaldyti Freistaa- 
tą ir tokiu būdu apsupti Lietuvą ir sudary
ti vėl nelemtą uniją. Vokiečiams tokie pla 
nai buvo nepriimtini ir nepakeliui, jie ture 
jo savo ateities planus, kurių tuo momentu 
negalėjo vykdyti.

Praėjo 38 metai. II Pasaulinis Karas su
darė sąmyšio padėtį. Visa eilė valstybių ne 
teko savo nepriklausomybių, tačiau Klai
pėdos Krašto atvadavimas ir prijungimas 
prie Lietuvos liks įrašytas j jos istorijos 
lapą.

Anais laikais lietuviai su vokiečiais 
smarkiai ginčijosi dėl Klaipėdos Krašto. 
Suprantama, kad Vokietija, taip ilgai val
džiusi jį, nenorėjo užleisti to krašto auto
chtonams. Gailėjosi ir investuoto kapitalo. 
Bet šiandien jau yra taip, kad reikia tikrų
jų gyventojų teises respektuoti —kapitalas 
tai pašalinis dalykas, ką aiškiai parodo Bei 
gijos, Anglijos ir Prancūzijos pavyzdžiai.

Šiandien į Klaipėdos Krašto reikalą ir 
vokiečių orientacijos klaipėdiečiai žiūri ob
jektyviau. Jie supranta, kad politinius 
klausimus spręsti priklauso Bonnos vyriau 
sybės kompetencijai.

LIETUVOS PIRMOJI TURISTU GRUPĖ AMERIKOJE

New Yorkas. — Pirmoji Lietuvos turis
tų grupė, aplankiusi eilę Amerikos miestų, 
jų tarpe Washingtoną, Čikagą ir Detoi- 
tą, bet daugiausia turėjusi progos pabūti 
New Yorke, gruodžio 27 d. išskrido atgal. 
Ji Amerikon atvyko gruodžio 15 d. ir bu
vo globojama amerikiečių kompanijos, ku
ri rūpinosi jų nakvyne, maistu, kelione ir 
įdomesnių vietų lankymu.

Grupėje buvo iš viso vienuolika asmenų 
iš įvairių profesijų. Jų tarpe buvo iš Vil
niaus rašytojai ir žurnalistai Alfonsas 
Bieliauskas, Mykolas Sluckis ir Mykolas 
Rubinsonas, foto korespondentas Juozas 
Grikienis, filmų režisorius ir operatorius 
Leonas Tautrimas, mokslininkas ekono
mistas Kazys Meškauskas, Klaipėdos vi
durinės mokyklos direktorius Jurgis Ba
naitis, Šakių rajono „Lenino keliu“ kolū
kio pirmininkas Kostas Glikas, administ
racijos darbuotojas ir Anykščių rajoninio 
laikraščio redaktorius Algirdas Utkus, 
sportininkas Eduardas Eismantas ir techno 
logė inžinierė Ina Sadauskaitė iš Kauno.

Visi jų jauni žmonės, retas peržengęs 
keturiasdešimtį. Jie sveikai atrodo ir gerai 
apsirengę. Matyt, ir neblogai uždirba, jei 
įstengia keliauti. O ta jų kelionė į Ameri
ką, pasirodo, jau nebuvusi pirmoji. Prieš 
tai ne vienam jau yra tekę lankytis viso
je eilėje komunistinių jr kapitalistinių 
kraštų.

Ši kelionė, kuri kiekvienam jos dalyvių 
kaštavo 6,500 rublių, arba, doleriais skai
čiuojant, šešis su puse šimto, didžiumos jų 
atsiliepimu, padariusi jiems didelio įspū
džio. Nors ir daug svetimų kraštų mačiu
siems, Ameriką pamatyti buvusi ne vieno 
svajonė.

Kiek jie tos Amerikos pamatė, sunku 
žinoti, bet, tur būt, bendrą įspūdį jie vis 
dėlto susidarė ir apie amerikietiškąjį tem
pą ir apie Amerikos lietuvius, nors iš jų 
tarpo didžiumoje jiems teko būti vedina
mų progresyviųjų draugystėje.

KAS JUOS DOMINO
Bet jiems, atrodo, buvo įdomūs ir kiti 

Amerikos lietuviai. Taigi, kad ir neorgani
zuotai, tos ekskursijos dalyviai, kiek gir
dėti, buvo susitikę ir su savo giminėmis, 
kurie nepriklauso anai progresyviųjų gru
pei. ir su pažįstamais, kurie Lietuvą yra 
palikę II Pas. karo sūkuriuose.

Ypač pastarųjų, vadinamų dypukų. gy
venimu kai kurie ekskursijos dalyvių do
mėjosi, ir tuo, kaip jiems pavyko prigyti 
ir susirasti vietą tame amžinai skuban
čiame gyvenime. Juos domino tai, kokius

Sovietų sudaryta ir palaikoma tarptau
tinė įtampa niekam neleido pernai atsidėti 
taikos stabilizavimui pasaulyje. Kremliaus 
viešpačiai neišleido nė minutės iš akių sa
vo aukų. Lietuvoje jie visais būdais sten
gėsi įtvirtinti primestąjį raudonąjį režimą. 
Tuo tikslu Maskva visaip garsino Lietu
vos pavergimo dvidešimtmetį ir gausybe 
leidinių, įvairiomis kalbomis, ir nuolatinė
mis radijo transliacijomis į visas pasaulio 
puses veidmainiškai ir primygtinai įtiki
nėjo, kad Lietuva pati pasirinkusi Sovietų 
vergiją. Šiuo metu ji neva besijaučianti 
patenkinta galinti komunistinei ekspansi
jai patarnauti. Apie lietuvių tautos nutei
sinimą, paniekinimą ir išnaudojimą Mask
va, žinoma, nė žodžiu neužsiminė.

Siekdami dar labiau suintensyvinti sa
vo ekspansinius žygius, Kremliaus valdo
vai buvo sukvietę visų kraštų komunistų 
vadus pasitarti ir besireiškiantį skilimą ir 
rivalizaciją tarp Pekino ir Maskvos išly
ginti. Kiek tai pavyko, sunku spręsti. Pa
skelbtasis pasitarimo manifestas pritaria 
sambūviui su Vakarais ir pabrėžia, kad 
komunistinė penetracija, indoktrinacija, ir 
ekspansija bus vykdomos dar sparčiau ne
gu anksčiau, nepaisant nei aukos.

Akivaizdoje šios atšiaurios komunistų vi 
suotinės ofenzyvos prieš laisvą pasaulį, 
Vakarai nepasirodė pasiruošę kontratakai. 
Be to, Amerikoje vykę prezidentiniai rin
kimai ir sušlubavęs ūkis neleido stipriau 
reaguoti prieš komunistų veržimąsi į Ku
bą, Pietų Ameriką, Kongo ir kitur. Net 
paties Chruščiovo iškeltasis Jungtinėse 
Tautose kolonializmo klausimas nebuvo 
tinkamai išnaudotas. Mūsų pastangos pra
plėsti Jungtinių Tautų priimtąją tuo rei
kalu rezoliuciją, kad būtų galima ją pla
čiau panaudoti Lietuvos lais. bylai, nerado 
laisvųjų kraštų delegacijų pritarimo. Šioji 
rezoliucija, kaip daugel ankstybesniųjų, 
nenuėjo toliau kolonijinių kraštų, kurie 
tebėra neparuošti nepriklausomam valsty
biniam gyvenimui.

Sovietų okupuotoje Lietuvoje tuo pat 
metu visi ankstybesnieji suvaržymai pasi

Rašo: Salomėja Narkeliūnaitė 

jie darbus dirba ir po kiek uždirba, kaip 
jie taip greit prasigyveno, užpirko namus 
ir įsigijo automobilius. Jiems buvo įdomu 
ir tai, kaip jie tarp savęs sugyvena, ko
kias organizacijas turi ir kiek lietuvybe 
rūpinasi.

Grupėje buvę kultūrininkai, atrodo, ir 
Amerikoje išeinančios spaudos ir knygų 
paskaitą ir turį savo nuomonę apie čio
nykštę mūsų rašytojų veiklą. Kai kurie 
jų reiškė nuomonę, kad mūsiškai rašyto
jai Amerikoje savo kūriniuose piešia iš
kreiptą Lietuvos vaizdą, ir tai, anot jų, 
esą todėl, kad jie nepilnai pažįsta tenykš
tės Lietuvos gyvenimą.

Be to, jie stebėjosi ir mažais Amerikos 
lietuvių leidinių tiražais, iškeldami saviš
kius tūkstantinius, pamiršdami, kad šitą 
darbą pas juos atlieka valstybė, o Ameri
kos lietuviai šitai vykdo paviene inicia
tyva.

DOMĖJOSI JAUNIMU
Ypač kultūrininkai iš turistų grupės do

mėjosi čionykščių rašytojų prieaugliu, o 
kai kurie jų jaudinosi, pasakodami, kad 
visoje eilėje atvejų jų aplankytų dypukų 
vaikai kalbėję angliškai. Taipgi kai ku
rie jų apgailestavo, kad tuose parengi
muose, kurie buvo surengti jiems pagerb
ti, nesimatę jaunimo, o didžiumą sudarę 
jau pagyvenę ar jau baigią senti lietuviai.

Teko būti liudininke vieno tokio pasi
kalbėjimo, kuriame du asmens iš vadina
mųjų pažangiųjų svečiui aiškino, kad ki
tos grupės savo pobūviuose jaunimo turi. 
Ypač buvo nurodytas katalikų ir tautinin
kų srovių jaunimas.

Savo bendrų įspūdžių ekskursininkai ne 
formulavo, pasitenkindami bendru posa
kiu, kad tie įspūdžiai dar ,.nesusivirškinę“ 
ir kad tik sugrįžus namo būsią galima su
vesti balansą.

Privačiai ne vienas jų stebėjosi, kaip 
Amerikos lietuviai nepasiilgsta Lietuvos. 
Vienas, pavyzdžiui, pasakodamas, kad 
Naujuosius Metus jisai susitiksiąs Vilniu
je, tarp kitų dalykų išsireiškė: „Kaip jūs 
čia galite ištverti?! Aš tik dvi savaitės 
kaip iš namų, o jau ir pasiilgau jų“.

KAS TIE TURISTAI
Apskritai, tie žmonės iš Lietuvos, nesu

stojant ties jų oficialiais pareiškimais, ku
riuos jie yra darę jiems rengtuose priėmi
muose, atrodo kaip ir visi kiti žmonės. 
Vienas ir sako: „Na, sakykite, kaip gi mes 
jums atrodome, argi rašysite, kad su ra
gais, jeigu jų neturime?“ Jie vis įsitikinę, 

liko galioje ir dar su didesniu tikslumu bu
vo vykdomi. Nenuostabu todėl, kad akci
ja prieš bažnyčią, prieš tautinį sąmonin
gumą ir prieš bet kokį režimo kritikavimą 
padidėjo. Kultūrinė ofenzyva buvo taip 
pat sustiprinta. Beveik kiekvienoje eks
kursijoje ar delegacijoje į Vakarus buvo 
ir sovietų valios vykdytojų pavergtajame 
krašte. Gruodžio mėnesį net ištisa jų gru
pė lankėsi Jungtinėse Amerikos Valstybė
se. Sutikdami laisvuosiuos lietuvius, šie 
Maskvos eksponentai visaip bandė aiš
kinti savo vergavimą okupantui pateisin
ti. Tuomet jie aiškiai parodė, kad ne visa 
yra tvarkoje, ką jie daro ir kad ne vien 
mes, bet ir pavergtieji broliai jiems pri
kaišioja dėl jų klystkelių. Veltui jų pa 
stangos laisvųjų tautiečių pasitikėjimui 
įsigyti. Nieks jų pastangų nevertina. Ver
gija nesukurs pažangos, o kalėjimas liks 
kalėjimu, kaip jo administracija gerai be
gyventų.

Kultūrinė, socialinė ir ūkinė pažanga 
Lietuvoje pakils tik tada, kada jos žmo
nėms bus leista laisvai tvarkytis ir laisvai 
pasirinkti sau tinkamą santvarką. O tai 
įvyks tik tada, kada sovietai pasitrauks 
iš okupuotojo krašto.

Naujuosius, 1961, metus sutinkame ne 
vien minėtąja tautos nedalia, bet plačiai 
įsisiūbavusiu, beveik visuotiniu, judėjimu 
už laisvą tautų apsisprendimą ir už jų iš
laisvinimą iš kolonijinės priespaudos, kie
no ji bebūtų vykdoma, komunistų ar kito
kių režimų. Šis judėjimas neabejotinai 
anksčiau ar vėliau turės palengvinti ir 
Lietuvai laisvę pasiekti. Turime tačiau 
įtempti visas savo jėgas ir priemones — 
spausdintą žodį, oro bangas, asmeninius 
santykius, susirinkimus ir diplomatinius 
žygius — sovietų kolonijiniam režimui iš 
Lietuvos nušalinti. Šiuo metu, kad pati 
Maskva pasisako už laisvę visoms tau
toms, ji pirmiausia turėtų ją grąžinti jos 
pavergtai Lietuvai.

Nuoširdžiai sveikindamas Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto vardu 
Naujųjų Metų proga linkiu sėkmės, ryž

kad mūsų spauda juos ir apskritai Lietu
voje dabar esančią tvarką per piktai puo
la, nors puikiai žino, ką ir kiek jų pačių 
spauda tenai apie mus rašo.

Kaip turistai, šie lietuviai nesiskiria nuo 
kitų turistų. Jie ir domisi viskuo, nors pa
tys apie save mažai ką pasakoja, jie ir 
žiūri, kad galėtų daugiau pamatyti ir ko 
nors nusipirkti.

Jei iš kitų kraštų jie parsiveždavo ko 
nors, tai iš Amerikos kai kurie jų planavo 
parsivežti po kostiumą ar po nyloninį švar 
ką. Tačiau daug ko pirktis, atrodo, jiems 
nebuvo galimybių ne tik dėl to, kad jų 
dolerių suma ribota, bet ir kad, lėktuvu 
keliaujant, bagažo svoris nustatytas.

Šalia tų stambesnių dalykų, - Lietuvos 
turistai, atrodo, turėjo nemaža sąrašų ir 
smulkių dalykėlių, kuriuos jiems draugai 
Vilniuje ar Kaune užsakė atvežti lauktu
vių. „Kaip gi! Iš Amerikos sugrįžus reikės 
ką nors padovanoti“ — išsireiškė ne vie
nas.

UŽAUGĘ TARYBINĖJE SANTVARKOJE
Lietuviui, ypač tam, kuris Lietuvą pali

ko tuo metu, kai gal ne vienas tų vyrukų, 
kurie buvo tų ekskursantų tarpe, tada žy
giavo Lietuvos linkui, yra įdomu iš ar
čiau juos pažinti.

Jie mažai arba ir visai neprisimena Ne
priklausomosios Lietuvos, kurią jie savo 
kalbose ir raštuose dabar vadina „smeto
nine Lietuva“ ir kurią jie sąmoningai ar 
nesąmoningai niekina, iškeldami visa, kas 
nuveikta komunistinėje santvarkoje.

Jie visi yra baigę aukštuosius mokslus 
tarybinėje santvarkoje ir toje santvarko
je turi aukštas tarnybas. Tai dalis Lietu
vos inteligentijos, kuri dabar Lietuvoje 
vaidina svarbų vaidmenį.

BŪSIĄ IR DAUGIAU EKSKURSIJŲ
Po šios grupės, kalbama, kad ateityje 

būsią žymiai daugiau turistinių grupių iš 
Lietuvos. Ypač tikimasi, kad ateinančiais 
metais palengvėsiąs išvykimas į Lietuvą 
ir buvusiems išvietintiems lietuviams.

Ši ekskursija buvo beveik pusė tos di
delės grupės, kuri Amerikon turėjo atvyk
ti rugsėjo mėn. pabaigoje, bet kuri nega
lėjo atvykti, nes Amerika nedavė vizų.

Amerikos valdžia tada, sakoma, vizas 
jiems duoti buvo atsisakiusi todėl, kad jie 
važiavo respublikiniu pagrindu sudaryto
je grupėje. Lietuvos respublikos gi Ame
rika, kaip žinia, nepripažįsta; atsieit Lie
tuvos aneksijos.

Kai dabar Amerika šiai grupei vizas da-

to, ištvermės, akcijos ir tvirto tikėjimo 
tautos laisve. Pasišventimu ir kieta kova 
Lietuvai laisvę laimėsime.

DR. A. TRIMAKAS
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo

Komiteto Pirmininkas

NUVYKĘ I PABALTIJĮ TURISTAI TURI 
PASIDUOTI „SMEGENŲ PLOVIMUI“?

„Eltos Inf.“ bendradarbis praneša iš 
Stockholmo apie keistus reiškinius ry
šium su vykstančiais iš Skandinavijos į Pa 
baltįjį turistais. Keistumas štai kur: Dauge 
lis tų turistų grįžtą iš savo Pabaltijo tėvy
nės lyg „pasikeitę“, savyje užsidarę, ven
gia ką nors papasakoti, ima šalintis pabal- 
tiečių egzilinių organizacijų ir panašiai. 
Atrodą, lyg jie tėvynėje būtų buvę pasida
vę „smegenų plovimui“. Pavyzdžiui, dvi 
estės, kurios su archeologine ekskursija 
buvo nuvykusios į Pabaltijį, grįžusios į Up 
salą, kategoriškai atsisakė ką nors apie tą 
kelionę papasakoti. Stockholme esamomis 
žiniomis, tokių „keistų turistų“ skaičius 
estuose ir latviuose siekiąs arti šimto. Ga
limas dalykas, kad sovietiniai organai čia 
varo šantažą ir su gyvenančiais Pabaltijy
je tokių turistų giminėmis. Turistai, bijo
dami savo aplankytiems giminėms sudary
ti kokių nors nemalonumu verčiau tyli. 
Kita vertus, sovietiniai organai tikisi vie
ną kitą tokių turistų užverbuoti savo po
grindžio užsimojimams Vakaruose.

vė, kai kurie bando aiškinti, jog tasai fak
tas reiškiąs, kad Amerika de facto jau pri
pažino Lietuvos tarybinę respubliką. Kiti 
lietuviai prisibijo, kad taip nebūtų.

Yra kalbama, kad anksčiau Amerikos 
valdžia nedavusi vizų Lietuvos veiksniams 
intervenuojant. Kyla klausimas, kaip gi 
yra dabar. Ar Amerikos valdžia padarė 
kokį nors pagrindinį pakeitimą savo nusi
statyme, ar kas čia kita? ....... ,

DĖL TO „PRIPAŽINIMO“
Lietuvių veiksniuose pasiteiravus, teko 

patirti, kad ir tenai esama nuomonių, jog 
JAV valstybės departamentas padaręs pa
keitimų savo nusistatyme, bet, esą, dėl to 
dar nereikia eiti į kraštutinumus.

Esą, oficialiai tai dar vis tiek nepakei
čia Amerikos valdžios nusistatymo nepri
pažinti Lietuvos aneksijos. Šituo atveju, 
esą, kai kam gali susidaryti tam tikras 
neigiamas įspūdis, bet kai kurie tų veiks
nių nurodo, kad nereikia pamiršti, jog čia 
kad ir lietuviai, bet jie visi atvyko, kad ir 
primestais jiems, sovietiniais pasais. To
dėl, esą, Amerikos valdžia jiems davusi 
vizas formaliai, kaip ji tas vizas duodanti 
ir kitiems Sovietų Sąjungos piliečiams.

„PRAKTIŠKAS“ GESTAS 
IR KAS TOLIAU

Toliau kai kurie iš tų pačių lietuviškų 
veiksnių aiškina, kad šiuo metu, kai tebe
turima dar švieži JAV valstybių departa
mento patikinimai, jog Lietuvos atveju 
nieko nėra pakitėję, pastarasis valdžios 
žygis galėtų būti aiškinamas tik kaip 
„praktiškas“ gestas.

Esą, galima prileisti, jog Amerika tuo 
nori sudaryti progą, kad ateityje daugiau 
ir Amerikos lietuvių galėtų nuvykti į sa
vo gimtąjį kraštą, ir tai ne tik dabarti
niams Lietuvos valdovams pritariančių, 
bet ir iš kitokių srovių, ir kad jie turėtų 
progos pamatyti tenykštį gyvenimą.

Tačiau čia pat buvo pareikšta ir abejo
jimų dėl tokio Amerikos valdžios žygio 
išmintingumo, nes nebuvo tikima, jog So
vietų Sąjunga iš savo pusės sutiks duoti 
kokių nors lengvatų amerikiečiams.

Taigi, atrodo, mūsų lietuviams dabar te
rūpi du dalykai: kad Amerikos valdžia ne
padarytų kokių nors Lietuvos statusą lie
čiančių pakeitimų ir kad vis dėlto turis
tai iš Lietuvos galėtų Amerikon važinėti. 
Čia įžiūrima net ir naudos. Sako, Lietuvos 
žmonės savo akimis pamatys Ameriką ir 
kritiškiau sutiks žinias apie ją iš tarybi
nių šaltinių.

Sesutėms p-lei E. BLIUDŽIŪTEI ir 
poniai KLUMBIENEI. taip pat visai 

p. KLUMBIŲ šeimai, 
gilią užuojautą reiškia netekus 

Mamytės ir Senelės.
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PARTIZANAI ROMANO RĖMUOSE U/

Tikra tiesa, kad dabar rašytojai Lietu
voje savo kūriniuose vaizduoja tokią tiesą, 
kokia pravarti yra okupantams ir valdan
tiesiems komunistams. Net ir istoriškai pla 
čiai žinomi dalykai rašytojų paprastai pa 
tvarkomi taip, kaip tiems "valdantiesiems 
reikia, patinka, kaip jiems priimtina, štai 
kad ir partizaninis judėjimas pokario me
tais. Jis buvo nukreiptas prieš okupantus 
ir jų talkininkus. Jo dalyviai stengėsi įgy
vendinti tautos daugumos lūkesčius atgau 
ti kraštui laisvę, apginti teisę savarankiš
kai valdytis, turėti savo santvarką.

O kur tik mesime žvilgsnį į tarybinę lie
tuvių literatūrą, visur šis judėjimas paro
domas kaip banditizmas, iškraipomi jo tiks 
lai, nes oficialioji rašytojų pažiūra į tą rei 
kalą yra tokia pat, kaip ir su tuo judėjimu 
kovojusiųjų sovietinių organų. O menas, 
be abejo, niekada normaliai neina į polici
ją ieškoti sau tiesos. Deja, Sovietuose ir ra 
šytojui policijoje dažnai tenka pasisemti 
išminties.

Turėdami tai galvoje, kai kurie svetur 
gyvenantieji rašytojai bando pavaizduoti 
savo darbuose partizanus ir apskritai pasi
priešinimą okupantui visiškai kitaip, negu 
tai dabar daroma Lietuvoje. Tokiems dar
bams pasirodžius, paprastai tuoj vėl pasi
girsta balsų, kad mes vis dėlto gyvename 
smarkiai atskirti nuo krašto ir galime dėl 
to vėl fantazuoti sau, kaip fantazuojama 
Lietuvoje, tik turėdami kitokį nusistatymą. 
Rezultatai, aišku, gaunami visiškai kiti: 
mūsų darbuose oficialiuoju žodynu bandi
tais vadinamieji yra iškeliami į herojus, o 
banditais paverčiami bolševikiniai kariau
nos ir jų talkininkai. Iš tos pusės viskas 
atrodo gerai. Kiltų tik klausimas, ar tiek 
užtenka. Klausimas toks nebe tik galėtų 
būti keliamas, bet jau yra buvęs keltas. 
Didvyriams, žinoma, mes galėtumėm ban
dyti atstatyti nuplėštąją garbę, tik, deja, 
tų didvyrių, atrodo, negalime paleisti veik 
ti savo krašto žemėje, nes iš tikro nebepa
žįstame kaip reikiant savo krašto gyveni
mo visų niuansų. O kai gyvenimo nebepa- 
žindami didvyrius pradedame leisti veikti, 
tai jie nebegali būti tokie gyvi ir pilnakrau 
jai, kaip turėtų būti meno kūrinyje. Jie iš
virsta į daugiau ar mažiau nusisekusias 
idėjas, kurios prasiveržia knygose žmonių 
lūpomis.

Pats naujausias toksai bandymas pavaiz
duoti okupuotąją Lietuvą ir kaip tik tą did 
vyriškąjį jos laikotarpį — partizaninio ju
dėjimo metus yra Vytauto Alanto romanas 
Tarp dviejų gyvenimų.

Anksčiau V. Alantas yra parašęs kitą 
stambų romaną, Pragaro pašvaistes, susi
laukusį daug ginčų ir didelio pasisekimo. 
Ten, tur būt, nebuvo scenos, kurios tikro
viškumu galėtumėm suabejoti. Rašytojo su 
gebėjimas pinti šaunią intrigą tame jam 
pažįstamame gyvenime romaną pristatė 
skaitytojui gėrėtis. Abejonėms nebuvo vie
tos, nes gyvenimu nėra ko abejoti.

Naujasis romanas taip pat yra supintas 
labai pavyzdingai — įvykis po įvykio, nuo
tykis po nuotykio. Užtenka tik paskaityti 

pirmąjį romano skyrių, kad pamatytum, 
kaip rašytojas tvarkosi su tais įvykiais ir 
veikėjais- Per keliolika puslapių praeina 
bent pusė svarbesniųjų romano veikėjų, 
įvyksta ir komedija ir sunki tragedija. Ne 
tokiam intrigos ir didelių įvykių meistrui, 
kaip V. Alantas, tai galėtų beveik užtekti 
net visam romanui. O romanas juk dau
giau kaip puspenkto šimto puslapių. Tiesa, 
ne vis puslapiai tokie tiršti, kaip tie pir
mieji, rašytojas tarpais šiek tiek atleidžia 
tą didelį įtempimą. Bet apskritai juo giliau 
brendame į knygos įvykius, juo labiau stip 
rėja mintis, kad tai yra partizanų kovas su 
okupantais ir jų talkininkais vaizduojąs 
nuotykių romanas. Kažkaip pati peršasi 
mintis palyginti šį romaną su V. Pietario 
„Algimantu“, didžiule istorine apysaka, ku 
rioje daug patrauklių nuotykių, bet ne ka
žin kiek istorijos.

Taip, V. Alanto šiame romane daug nuo
tykių, kurių toli gražu ne visi plaukia iš 
natūralios intrigos. Galima būtų ginčytis 
dėl to, ir iš tikro ginčijamasi, ar sveika 
knygos intrigai, jei kuris nors veikėjas pri 
slenka prie namų ir klausosi, kas ten vi
duje šnekama, o ten būtinai šnekama tai, 
kas jam reikalinga ir labai svarbu žinoti. 
Tai dirbtina, nenatūralu, bet tokios intri
gos šalininkai linkę pateisinti tokius daly
kus, nes jie patrauktą skaitytoją.

Kadaise mokyklose mus mokė rūšiuoti 
kurio nors literatūros kūrinio žmones. Sa
kysim, kai būdavo kalbama apie Donelai
čio „Metų“ žmones, tai juos padalydavome 
į. dvi grupes — teigiamus ir neigiamus. Iš 
tiesų Donelaičio žmonės tokie ir yra. To
kie žmonės yra ir V. Alanto šiame romane 
— teigiami ir neigiami. Tarpinių kaip ir 
nėra, Jeigu tokių dar kiek yra romano pra
džioje ar apie vidurį, tai į galą jie nebeiš- 
silaiko tokie drungni, kokie buvo — jie pa
sidaro arba herojai, arba niekšai. Tai, be 
abejo, knygą taip pat artina prie nuotykių 
romano. Visi bolševikai ir jų talkininkai 
yra žmogžudžiai, išdavikai, žagintojai, vis 
su tokiomis ypatybėmis, prie kurių tiesiog 
sunku būtų prisegti žmogaus vardą.

Kita vertus, partizanai yra vien tik did
vyriai, nežinantieji baimės nė šešėlio. Kai 
dar nereikia, tai jie ir nežūsta ir nemiršta, 
kad ir kažin kaip jau, rodos, būtų sumai
toti. Jiems taip pat vargu tiktų kasdieninio 
žmogaus vardas, nes jie ir nėra kasdieni
niai.

Ar galėjo būti kitaip? Gyvenime, žino
ma, ne tik galėjo, bet ir buvo. Bet čia yra 
gyvenimas jau Vytauto Alanto sukurtas 
pagal įsitikinimą, kad priešas turi būti juo 
das, kad jam ir jo darbams reikia kelti 
skaitytojo neapykantą ir pasišlykštėjimą. 
O didvyriai turi būti šviesūs ir nepalaužia
mi. Jie tokie ir yra be jokių silpnybių, be 
svyravimų, net ir priešo kulka dažnai ne
ima jų. Asmeninis gyvenimas jiems yra be 
veik išnykęs.

Galėtų dar kilti klausimas, ar iš šio he
rojinio nuotykių romano skaitytojas susi
darys vaizdą, kaip to partizaninio judėji
mo metais gyveno Lietuva, eiliniai jos žmo 

nės? Kas tada vyko kulkoms zvimbiant, 
nes visa tauta vis tiek nevaikščiojo gink
luota šautuvais ar automatais?

V. Alanto dėmesys nukreiptas yra vien 
tik į tas kovas, į vieno partizanų junginio 
susidūrimus su okupantų pareigūnais, ša
lia tiesioginių kovotojų susipažįstame su 
vienu kitu jų šeimų nariu, taip pat įjungtu 
į besisukantį ratą (suimtu ir kankinamu, 
nužudomu ar besislapstančiu ir paieško
mu).

Kai vieni veikėjai suherojinti, o kiti pri
statyti visuose romano įvykiuose iki kraš
tutinumo neigiami, kaip skaitytoją galėtų 
veikti tai? Mums atrodo, kad rašytojo ir 
tikslas bus buvęs kelti ir stiprinti lietuvio 
patriotizmą. Tokio aiškiai pasiskirto tikslo 
rašytojas paprastai neturi, jei jis literatū
ros nelaiko priemone skiepyti ką nors. Bet 
visi romano duomenys rodytų, kad Vytau
tas Alantas tokį tikslą bus turėjęs rašyda
mas šį gerai supintą herojams ir niek
šams pavaizduoti skirtąjį romaną.

P. Anučionis

V. KRĖVĖS „RAGANIUS“ ANGLIŠKAI

Danguolė Sealey, davusi Stp. Zobarsko 
„Brolių ieškotojos“ vertimą angliškai, da
bar po truputį verčia kai kurias apysakas.

O Rafaelis Sealey pasiryžęs išversti V. 
Krėvės „Raganių“.

PARODA „KETURI ŠIMTMEČIAI 
PABALTIJO ŽEMĖLAPIUOSE“

Ši paroda vyko Stadėje, netoli Hambur
go. Kaip ir praeitą vasarą Bad Oeynhuse- 
ne, ši paroda, vadovaujama ir suruošta 
bendromis jėgomis p. O. Bong ir Dr. Rėk
laičio, susilaukė ir šiame gražiame Elbės 
pakrantės mieste didelio pasisekimo ir 
įvertinimo. Ypač žiūrovuose sukėlė dide
lį įspūdį „Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės“ žemėlapiai. Vieno vokiečių žurna
listo išsireiškimu, kaip gali tokia tauta ver 
gaut, savo laiku pati savo teritorijoje ap
ėmusi nemažą Europos plotą. Vienas buvęs 
vokietis karys, dalyvavęs pastarajame ka
re Rytų mūšiuose ir gerai pažinęs Smo
lenske esančių čiabuvių psichologiją, 
žvelgdamas į 17 šimtmečio Kunigaikščio 
Radvilos žemėlapį, pasakė, kad tik dabar 
jis suprantąs, kur prasideda ir baigiasi 
Vakarai — su Lietuvos rytinėmis sienomis. 
Pokalbyje su vietiniais vokiečiais pedago
gais buvo prieita išvados, kad Lietuva sa
vo laiku yra vaidinusi didelį vaidmenį 
tarp Rytų ir Vakarų, tačiau tai mažai ži
noma plačiajai vokiečių visuomenei, nes 
trūksta tuo klausimu leidinių.

Lankytojai pakartotinai apgailėjo, kad 
iš praeityje didžiosios Europos politikų 
dėka liko „nubiednėjusi“ mažoji Europa.

— Tassas praneša, kad jo agentūra Ry
goje įsitaisė mašiną, kuri verčia iš rusų į 
latvių kalbą.

PLANUOTOJAI

Pramonininkai, bankininkai, prekybi
ninkai, statybininkai, ūkvedžiai, moksli
ninkai ir šiaip kiekvienas protingas žmo
gelis iš praeities pasimoko ateičiai. Me
tuose bent kartą pagrindinai apsisvarsto, 
kas lėmė sėkmę ar nesėkmę, kad ateityje 
viską parikiuotų sėkmingiau. Jūrininkas 
atsižvelgia į uosto švyturius. Vairuotojai 
akių priešais nustatytos tvarkos ženklus 
neužsimerkia. Planas ir tvarka yra sėk
mės, laimėjimo daigai.

Augustinas, išbridęs betvarkės klampy
nes į šventėjimo kelią, patikimai kalbėjo: 
„Tvarka tai vadovas į Dievą. Saugok tvar 
ką, o tvarka tave saugos“.

Tvarkos apraiška yra apsisvarstymas, 
pasitikrinimas, planas ir gairės. Žmoguje, 
kaip kūno ir sielos derinyje, tvarka reiš
kiasi dvejopai: medžiagiškai ir dvasiškai. 
Išorinė betvarkė ženklina sieloje siau
čiančią suirutę. Atvirkščiai: be vidinės 
lygsvaros, harmonijos nėra ko laukti ir iš
orinės sandermės.

Žmogus iš Dievo rankų išėjo pilnoje ga
lių dermėje. Prasilenkimas su Tvėrėjo 
tvarka tą dermę suardė. Jos atstatyti pats 
tvarinys nebeįstengė. Grėsė pavojus, kad 
jis pasiliks nuolatinėje anos gniuždančios 
negalės būsenoje. Tačiau Kūrėjo gailestin
gumas nusikaltėlio tvarinio neapleido. 
Dievas tapo žmogumi, kad suskilusį žmo
gų atnaujintų, net sudievintų. Dievo įsikū
nijimas, kančia ir mirties auka buvo tva
rinio — žmogaus atpirkimo mokestis. 
Aukštesnės kainos nebegalėjo būti.

Atpirkėjas protingajam tvariniui paliko 
gaires, paliko dėsnius. Jis jų prisilaikyda
mas, galėjo prigimtąsias žaizdas, gautas 
pirmojo prieš Dievą sukilimo metu, gydy
ti. Bet žmogus ir toliau liko laisvas. Žmo
giškosios gairės, žmogiškieji dėsniai gali 
su dieviškais sutapti arba nesutapti. Žmo
giškoji asmenybė gali gyti arba gilyn 
žaizdoti.

Daug kas trimetiniais, penkmetiniais ar 
kitokiais planais pasišauna sukurti že
miškąjį rojų. Betgi dieviškoji Apvaizda 
yra nepalyginamai didesnė Planuotoja. 
Kai laisvasis žmogus pirmąjį Jcs planą 
suardė, Ji per Jėzų Kristų pateikė naują. 
Jėzus tapo istorijos statinio kertiniu ak- 
menimi.

Kai anuomet šv. Petras ne aukso bei 
sidabro pagalba, bet Jėzaus vardu pagydė 
raišąjį, žydai tardė Petrą, kokia galia tai 
padaręs. Petras atsakė: „Tebūnie žinoma 
jums ir visai Izraelio tautai, kad vardu 
mūsų Viešpaties Jėzaus Kritaus Nazaiė- 
no, kurį jūs prikalėte prie kryžiaus ir kurį 
Dievas prikėlė iš numirusiųjų, tuo vardu 
šitas stovi jūsų akivaizdoje sveikas. Jis 
yra tas akmuo, kurį atmetėte jūs, staty
tojai, iš kurio pasidarė kertinis akmuo. 
Per nieką kitą nėra išganymo. Nes neduo

ta žmonėms kito vardo po dangumi, per 
kurį mes turėtume būti išgelbėti“ (Apaš
talų Darbai, IV, 10-13).

Kada smaigstome asmeninės, visuome
ninės, tautinės bei bažnytinės veiklos gai
res, svarbu, kad jos neiškryptų iš dieviš
kojo Planuotojo tvarkos ir linkmės. Kada 
brėžiame linijas artimesnės ar tolimesnės 
ateities statiniui, protinga yra jį atremti 
ant kertinio Akmens, kuris nepajudimas. 
Dera paženklinti statinį anos Uolos — Jė
zaus vardu', kurį šv. Paulius vadina vir
šijančiu „visus vardus“ (Pilip., II, 9), ku
rį šv. Bernardas prilygina šviečiančiam, 
maitinančiam ir švelninančiam aliejui. Jis 
skelbiamas apšviečia protą, apmąstomas 
maitina, stiprina dvasią, o šaukiamas nu
maldo ir pagydo sielos žaizdas.

Taigi mano planų tikroji atrama yra 
dieviškojo Planuotojo tvarka, kertinis Ak- 
muo-Jėzus, kurio iškiliausias vardas švie
čia, stiprina ir gydo.

S. Matulis, MIC

PAMALDOS

Kettering sausio 15 d., 12 vai.
Leicester — sausio 22 d., 12 vai.
Birmingham — 29 d., 11 vai.

VAIKŲ KNYGŲ KONKURSAS SU 
RYŠKIOMIS TENDENCIJOMIS

(E) Kultūros ministerija ir Valstybinė 
grožinės literatūros leidykla Vilniuje pa
skelbė konkursą vaikų knygoms sukurti. 
Konkursas trijų dalių. Pirmąją grupę su
daro grožinės literatūros knyga vidutinio 
mokyklinio amžiaus vaikams (apysaka ar 
apsakymų rinkinys). Pabrėžtinai pažymė
ta, kad kūrinyje „turi atsispindėti komjau
nuolių, pionierių, moksleivių gyvenimas, 
komunistinės moralės principai, tautų 
draugystė“. Premijos skiriamos: 10.000, 
5.000 ir 3.000 rubl. Antroje grupėje ieško
ma beletristinė knyga, kurioje moksleiviai 
būtų supažindinami su septynmečio planu 
ir kitais „pasiekimais“. Premijos tokios 
pat, kaip pirmoje grupėje. Trečioje grupė
je 10.000 ir 5.000 rublių bus premijuojamos 
pjesės, taip pat su aiškiomis tendencijomis.

KUKLIAI PRAĖJO 
KIPRO PETRAUSKO SUKAKTIS

Kipro Petrausko 75 amžiaus sukaktis 
Lietuvoje praėjo be žymesnių iškilmių, 
žymiai kukliau net negu, pavyzdžiui, per
nai A. Griciaus 60 m. amžiaus sukaktis. 
Pasitenkinta tik pabarstymu laikraščiuo
se po vieną ar porą straipsnelių. Kone 
tiek pat dėmesio buvo skirta ir keletą die
nų anksčiau suėjusiai aktoriaus Petro Zu- 
lono 50 metų sukakčiai. Oficialiais aktais 
(„apdovanojimais“, valdinių „garbės raš
tu“) buvo atžymėtos prof. Jono Bučo (eko 
nomisto) 60 metų ir prof. Merkelio Rač
kausko (klasikinių kalbų dėstytojo) 70 
metų amžiaus sukaktys. (LNA)

MIRĖ DAILININKAS 
VILIUS JOMANTAS

Lapkričio 30 d. Vilniuje mirė vyresnio
sios kartos dailininkas (grafikas) Vilius 
Jomantas. Pranešime sakoma, kad miręs 
„po ilgos ir sunkios ligos“. (LNA)

| ALMA MATER
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—Visos taip sako pirmą dieną. Bet tik 

penkiasdeešimt procentų taip galvoja.
—Koks geras jūs moterų žinovas!
— Taigi, kolega, — lyg nejausdamas 

jos sarkazmo, ramiai tęsė, — konkrečiai 
praktiškas nurodymas. Nevarbu, kad kel
nės ratu ir švarkas, tartum maišus tem
pus į malūną, bet, jei po keturių semest
rų yra sukrapštęs visus reikiamus egza
minus, verta susidomėti vyru. Ateityje ir 
anglišką medžiagą toks nešios, ir kelnės 
orą piaus, o svarbiausia, kad žmonai ne
reikės jų lyginti.

Paberžytė, atsilošusi kėdėn, kvatojo.
— Kolega esi patyręs ir pastabus.
— Esu. Studijuojantieji, bet su tarny

ba, tinka į kinoteatrą nueiti, į restoraną 
pašokti, nes žvangančių turtų užtenka, 
bet... .

— Bet tiems žmona turės lyginti marš
kinius visą amžių...

— Kaip tik. Žinoma, yra ir išimčių, bet 
jos retesnės. Esi inteligentiška.

— Tai man ir mokytojai sakė.
— Nesistebiu, o kaip mokytojos, kokia 

jų nuomonė apie pačią
Ji kvatodama pasižiūrėjo į vyrą. Intui

tyviai pradėjo justi, kad jis jai tikrai nuo
širdus, be jokių kitų sumanymų, ir nutarė 
patirti šiek tiek daugiau apie jį.

— Kuo, kolega, pavarde? Norėčiau ži
noti, kas taip protingai ir sumaniai krei
pia mano pirmuosius žingsnius.

— Negaliu sakyti.
— Kodėl?
— Garsūs žmonės nesigarsina. Geriau 

sakyki savo. Tarp tų plojimų neišgirdau 
kaip reikiant.

— Palūkėki kiek, kolega, aš irgi pagar
sėsiu.

— Susimildama, tik ne tai. Blogiau ir 

atsitikti negali. Studentei pagarsėti — tai 
tas pat, kas akmuo po kaklu.

Ji lengvai suraukė antakius. Šis dvipras
miškumas nesiderino su jo visu charakte
riu.

—■ Tie gimnazistai labai įtarūs. Nerauk 
antakių, kolege. Kuri rimtai dirba, pa
prastai nėra garsi, laiko neturi pagarsė
ti. Štai ką norėjau pasakyti.

Paberžytė atsistojo.
— Dėkoju už viską. Tikėki, kolega, esu 

labai dėkinga už tavo svetingumą ir už 
tuos didžiai naudingus patarimus, — ištie
sė ranką.

Draugiškai spustelėję dešines, Ūktelė
ję, kiekvienas pasuko savo keliu.

Paberžytė linksmai kaukšėjo Laisvės 
Alėja, mėtydama žvilgsnį po puošnųjį 
miestą, ilgėliau pasiganydama prie di
džiųjų vitrinų, nepastebėdama, kad dažna 
vyriška galva atsisuka, lydėdama ją.

Pasigrožėjusi krautuvėmis, susigundė 
pasukti į svajotus humanitarinių mokslų 
fakulteto rūmus, bet, kiek paėjėjusi, apsi
sprendė kitaip. Ir namuose yra daug dar
bo. Reikia išsikrauti, susitvarkyti. Gerai 
kad gavo tokį gražų, saulėtą kambarį, ir 
šeimininkė maloni, tai matosi iš kiekvien- 
no susidūrimo.

Džiaugėsi neribota laisve, kartu širdies 
kampelyje lyg kas gnaibė, jutosi visiškai 
viena. Namiškiai toli, o klasės draugai pa
biro po visą Lietuvą: berniukai karo prie
volės atlikti, o mergaitės — vienos į Dot
nuvą, kitos į pedagoginį institutą, dvi iš
teka, o likusios tuo tarpu numojusios ran
ka į studijas.

Pasikėlusi funikulieriumi, greta jo pa
studijavo puikųjį naują kinoteatrą ir, nu- 
lydėjusi aukštyn statomos Prisikėlimo 
bažnyčios bokštą, patraukė Savanorių pros 
pekto link, kur netoli pasisamdė gan gra
žų, šviesų kambarį.

Saulėta diena kvietė krykštauti, tik tie 
karo šešėliai, prisigūžę pasąmonėje, juo
dino .smukdė nuotaiką. Kad tik tėvynė ne 
būtų paliesta!

Valios pastangomis nupurtė tą slogutį. 
Kam būti pesimiste, kam nusiminti, argi 
tas padės?! Priešingai, tik mažins jėgas. 
Reikia tikėti į ateitį, į teisingumą, šviesų 
humanizmą. Ligšiol pasaulis žengia prog
reso keliu, negi keli diktatoriai gali pa
sukti likimo ratą atgal? Ne, dar kartą ne!

* * *

Senieji studentai viską žinojo. Vieni 
sukosi prie skelbimų lentų, darė kažko
kius užrašus, negaišo, nežiopsojo, greitai 
siuvo tai šen, tai ten, net vėrė dekano du
ris, iš ten grįžo su kažkokiais lapukais 
rankose, kartais susimesdavo į būrelius ir 
karštai diskutuodavo. Bet apie ką? Gal 
apie vykstantį karą, gal apie įvykius uni
versitete, gal apie egzaminus, o gal aiški
nosi kurį sunkesnį klausimą, kas žino, ne
gi, svetima būdama, eisi ir klausysi, apie 
ką kalbama.

Kiti susikaupę įtemptai stovėjo eilėje 
prie seminarų, kur vyko egzaminai. Išė
jusius iš ten apipuldavo klausinėdami, ku
rį bilietą ištraukęs ar ištraukusi, kokia 
profesoriaus nuotaika, kiek jis reikalauja, 
kas svarbiausia žinotina, kas profesoriui 
labiausiai rūpi.

Išlaikiusieji įraudę džiaugsmingai bėrė 
savo įspūdžius, ypač studentės, nesuval- 
dydamos nei balso, nei rankų, kuriomis, 
rodos, daugiau pasakojo, negu žodžiais. 
Neišlaikiusieji, kurių buvo mažuma, tylūs, 
numoję ranka, greitai pradingdavo iš akių.

Paberžytė, apsiginklavusi studijų kny
gute, reguliaminu, tų mokslo metų kalen
doriumi, domėdamosi stebėjo tą visą nau
ją, neįprastą sceną, kol kas negalėdama 
aktyviai j on įsijungti, tad vėl ir vėl vartė 
kalendoriaus lapus, nuo to nepasidaryda
ma gudresnė. Ir viena, ir antra, ir trečia 
paskaita rodėsi reikalinga, būtina, tik kaip 
jas išklausyti, jei jos tuo pat metu, tą pa
čią valandą, tik kitose auditorijose. Be to, 
tų paskaitų buvo tiek daug, kad ir regu- 
liaminas nepadėjo. Skaitė ir nežinojo, ar 
visi dalykai jai privalomi, ar ne, ar kai 

kurie tik filologijos studentams taikomi, 
ar visiems humanitarams; buvo ir daugiau 
klaustukų, kuriuos besistengdama išsiaiš
kinti, tik dar daugiau pasimetė, ir diplo
mas kažkaip pradėjo nykti, darytis labiau 
svajone, o ne apčiuopiama konkrečia rea
lybe. Tuo tarpu paklausti nenorėjo. Visi 
taip užimti, o kurie žiopso, tai, kaip ir ji 
naujokai. Be to, ar pataikysi paklausti ži
nančią? Vienos istorikės, kitos filosofės, 
trečios anglistės, lotynistės ir dar kitokios. 
Tam Babelio bokšte reikia sveikatos nuo
vokos. Gal toms iš sostinės ir lengviau, tik 
jai iš provincijos galva svaigsta ir sukasi, 
net gėda. Ne, ji nesiklaus. ji pati ras sau 
kelią, tik nereikia skubėti ir jaudintis. 
Gal vertėtų pradėti nuo rūmų, pirma su
sipažinti su jais, gal tai ir svarbiausias už
davinys. Kaip tik dvi studentės skuba, 
lekia pirmyn, leidžiasi laiptais. Gera pro
ga pasekti, nauja sužinoti .

Studentės įsmuko pro duris, ant kurių 
užrašyta biblioteka. Paberžytė sustojo ne
siryždama. Įeiti ar ne? O jei paklaus, ko 
ji norinti, negi pasakysi, kad tik pažiopso
ti atėjusi.

Stovėjo nesiryždama, kai apačioje pasi
girdo balsai ir išniro keli studentai, kilda
mi laiptais. Pastebėję sužiuro, tartum 
klausdami ją. Pagauta, kaip kiškis už 
kampo, ji stumtelėjo duris ir įėjo į salę. 
Visur palenktos galvos, visi susikaupę prie 
knygų, net mažiausio dėmesio niekas ne
atkreipė į ją. Vienur kitur tuščia kėdė. 
Prasistūmusi Paberžytė atsisėdo į arti
miausią ir, radusi atvirą knygą, pavartė 
jos puslapius: kraujo indai, mikrobai ir 
kitos keistenybės. Fi, hcribus! — pagal
vojo, užvoždama viršelį.

Priešais sėdinti studentė, pakėlusi akis 
kurį laiką žiūri į ja nustebusi, bet tuoj 
vėl pasineria į studijas, pamiršdama visą 
pasaulį. Paberžytė nesikeldama atidžiai 
klaidžioja po salę, stebėdama studentus. 
Kai kurie matomai išvargę, giliai susi
koncentravę. Greičiausiai nuo ryto iki va
karo jie sėdi prie tų stalų. Šimtai jų čia 
pereina, lyg nesibaigianti srovė. Ten imat
rikuliacijos metu ji matė formą, čia ji pa
juto turinį. Blizgesys, linksmumas, tradi
cijos — tai viena medalio pusė, susikau

pimas iki to laipsnio, iki to dėmėto raudo
numo — tai kita pusė. Tam reikia valios 
ir pasiryžimo. Diplomai, titulai veltui 
nesimėto!

Paveikta ji norėtų stvertis darbo, kibti 
į egzaminus, neleisti nė vienos- dienos vel
tui...

Kažkoks studentas stabteli prie jos, pa
maino koją ir prasistumia toliau. Ko jis 
norėjo čia? Staiga Paberžytė visa nudegė, 
šitoje vietoje, matyt, jo sėdėta! Juk ir 
knyga būva atversta, veltui gi nelaikytų 
jos ant stalo! Tartum paraližuota, ji atsi
kėlė ir nesidairydama, statydama kojas, 
tartum jos būtų buvusios kaladės, movė 
pro duris.

— O, — atsikvėpė anapus, sušilusi lyg 
po pirties. Vis neatsigaudama, greitai 
kaukšėjo tuščiu koridoriumi, kai priešais 
išdygo uniformuotas, j profesorių pana
šus senukas.

— šš, panele, — pridėjo pirštą prie lū
pų, — argi galima taip triukšmauti, juk 
paskaitos prasidėjusios.

— Atsiprašau, — murmtelėjo jinai veik 
su ašaromis akyse, antrą kartą gavusi kū
ju per galvą. Ėjo dabar ant pirštų galų, 
kas sekundę laukdama atsidarančių durų 
ir pasirodančios profesoriaus plikės bei 
griežto balso, šaukiančio kiaurai: „Kas 
ten taip kaukši?!“

Laimingai atsidūrusi fojė, atsiduso, 
smukdama į kėdę.

— Užverčiau jam puslapius, vargšas, o 
jis prie kito stalo sėdo, nenorėdamas ma
no žioplumo rodyti. Džentelmenas, net at
siprašyti neteks. — Negalėjo sukaupti stu 
dento vaizdo, jis susiliejo su kitais, pasi
metė tarp šimtų.

Atsistojusi skaitinėjo skelbimus, grožė
josi meniškais plakatais, kuriuos iškabino 
korporacijos, kiekviena viliodama į savo 
balių — Initium semestri,

— Hm, reikėtų nueiti, — pagalvojo, bet 
negi eisi viena. Gėda. Gimnazijoje nerei
kėjo ieškoti palydovo. Keturi, penki pri
sistatydavo, kviesdami į vakarėlį. Kažin 
kaip seksis čia? Kaip gaila, kad nėra drau 
gų, pažįstamų.

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

KALTĖ KRINTA MUMS
D. BL. S-gos ir Lietuvių Namų Bendrovės

Štai vėl užvertėme istorijos amžinybėn 
1960 metų lapą ir atsidūrėme prieš vos tik 
naujai atskleistąjį 1961 metų lapą. Ką tu
rėjome 1961 metų bėgyje — gerai žinome, 
kas juose mums malonu ir kas ne. Be to, 
gerai žinome, kas vyko mūsų lietuviškose 
organizacijose Čia noriu Naujųjų Metų ir 
besiartinančių DBL S-gos ir Lietuvių 
Namų Bendrovės Akcininkų Suvažiavimų 
proga sustoti ties didžiausia šiame krašte 
organizacija —■ DBLS, kuriai šiais metais 
jau sukaks 14 metų, tad tremties atveju 
tai yra labai ilgas laikotarpis.

Ką mes nuveikėme per tuos 14 metų, 
yra milžiniška, palyginti su mūsų lietuviš
kos kolonijos didumu šiame krašte. Pati 
DBLS turėjo tūkstančius narių, leido „Bri 
tanijos Lietuvi“, kuris Europos lietuviš
koms bendruomenėms pageidaujant tapo 
,,Europos Lietuviu“, kuris ir šiandien 
mus tebelanko. DBL S-gos buvo sukurta 
Lietuvių Namų Bendrovė sudaryti DBLS 
ekonominiam užnugariui, ir įsigyti, sau 
gražioms patalpoms Londone lietuviškai 
veiklai. Lietuvių Namų Bendrovės rėmuo
se gimė lietuviška Nidos spaustuvė, kuri 
perėmė spausdinti „Europos Lietuvį“. Il
gainiui sukurta Nidos Knygų Klubas, ku
ris yra jau išleidęs daug vertingų knygų.

Vėliau Lietuvių Namų B-vės rėmuose 
gimė Lietuvių Sodyba, kurią mes pavadi
nome „Lietuva" svetimoje padangėje, nes 
ji daugeliu atvejų primena paliktus lau
kus ir medžius mūsų gimtinėje Lietuvoje.

Čia trumpai išvardintas mūsų plėtima
sis. Tuo tarpu lietuvių skaičius šiame kraš

akcininkų Suvažiavimams artėjant

te mažėjo. Dalis išvažinėjo kitur, kita da
lis pasidarė jau nebejautri lietuviškiems 
reikalams- Ir štai pasijutome, kad mūsų 
pasiūtas rūbas jau yra per didelis. Be 
to, dar prisidėjo keliolika kitų priežas
čių, kurios padarė tai, kad mums tenka 
mažinti savo veiklą, atsisakant atitinka
mos dalies Lietuvių Namų B-vės turto — 
Lietuvių Sodybos.

Gal nereikėtų per daug visą bėdą mesti, 
jog mūsų šiame krašte maža beliko ir ne
bepajėgiame išlaikyti, ką įsigijome. Di
džiausia kaltė turi kristi mums visiems, D. 
B.L.S. nariams ir kartu Lietuvių Namų fi
ves akcininkams. Mes patys nemokėjome 
tos Bendrovės prižiūrėti, atokiai laikyda
miesi nuo jos reikalų ar kartais nekreipda
mi tinkamo dėmesio, kaip ji tvarkoma. O 
juk DBLS narių ir akcininkų pareiga daly
vauti jos veikloje, žiūrint blaiviai, o ne 
vien tik remiantis direktoriais, kad jie bū
tų vien tik valdytojai. Jie turi būti tik akci 
ninku nuomonės vykdytojai.

šis suvažiavimas po ilgesnio laiko pirmą 
kartą kviečiamas laiku — metų pradžioje. 
Turėdamas praeities pamoką prieš akis, 
1961 Naujųjų Metų proga noriu paraginti 
DBLS narius, o taip pat ir Bendrovės akci
ninkus ir priminti jiems pareigas, kad atei
tyje kiekvienas mūsų labiau dalyvautų D. 
B.L.S., o taip pat ir Bendrovės veikloje, rū 
pindamiesi lygiai kaip ir savo asmeniniais, 
nes tai yra narių ir akcininkų pareiga.

Štai, suvažiavimai numatyti 1961 m. sau 
šio 21-22 d.d. Šių suvažiavimų metu reikės 
apsvarstyti daug gyvybinio pabūdžio reika

lų. Be to, reikės spręsti Lietuvių Namų fi
ves turto sumažinimo klausimą. Todėl D. 
B.L.S. skyriai turėtų sukviesti skyrių susi
rinkimus, juose išdiskutuoti DBLS ir fi
ves veiklą, išrinkti atstovus ir įgalioti juos 
skyriaus narių nuomonei atstovauti. Šiame 
suvažiavime kad nebūtų taip, jog atstovas, 
atvykęs į suvažiavimą, nesiaiškintų, jog 
jis nežinojo, kas suvažiavime bus svarsto
ma. Be to, Lietuvių Namų B-vės akcinin
kai irgi turėtų dalyvauti suvažiavime. Jei
gu kurie negalėtų dalyvauti, turėtų įgalioti 
kitus akcininkus atstovauti jų nuomonei, 
kad vėliau nekiltų abejonių, jog nutarimai 
nereikšmingi, nes labai maža akcijų atsto
vauta, ar kad šis ar tas padaryta neturint 
daugumos pritarimo. Visų akcininkų parei 
ga dalyvauti ir reikšti savo nuomonę, kaip 
jų sąžinė diktuoja.

Mūsų Lietuvių Namų Bendrovė prieš 
įstatymus yra panaši į anglų bendroves. 
Bet kartu ji skirtinga, nes angliškų bendro
vių direktoriai daugiausia yra didžiausi ak 
cininkai arba tų bendrovių turto savinin
kai. O mūsų Bendrovės direktoriais renka
mi, jeigu turi bent vieną akciją. Tad mūsų 
Bendrovės direktoriams yra labai sunku 
veikti, nes jie jaučiasi, kad ką svarbesnio 
darant reikia atsiklausti akcininkų, o akci
ninkų pareiga būtų pareikšti savo nuomo
nę. Tuo būdu, jei kas daroma, būtų padaro 
ma geriausiai ir išmintingiausiai ne tik šia 
me suvažiavime, bet ir visuose kituose bū
simuose suvažiavimuose.

S. Kasparas

MOTERŲ
M

kampelis
Veda V. Grinkevičlūtė - Funkienė

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla t 
Numylėto] mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

BARTKAUS ŽODIS
Gyveno sau 1959 metais Šeduvoje ko

munaliniame namelyje banko sargas Gab
rielius Radišauskas ir vaikų darželio skal
bėja Antanina Pocevičienė. Gyveno ir di
delių vargų nematė. Dar geriau jje būtų 
gyvenę, jei pro senos bakūžės palanges 
nebūtų švilpę vėjai ir jeigu pro grindis 
nebūtų traukęs šaltis...

Susigalvojo kartą tie piliečiai, kad ko
munaliniam namui remontas reikalingas.

Tačiau Plačėnas — komunalinio sky
riaus vedėjas nieko apie remontą nė gir
dėti nenorėjo, tarytum namas be remonto 
amžius turi stovėti.

Ir štai, vieną gražią dieną tą komunali
nį namą aplankė tarytum pasakų karalai
tis. Ne karalaitis tai buvo, o rajono vyk
domojo komiteto pirmininko pavaduoto
jas Bartkus, bet pasielgė jis karališkai. 
Apžiūrėjęs butus, jis trumpai pareiškė:

— Namui padarysimę kapitalinį remon
tą.

Viskas kaip pasakoje. Pas vieną žmonės 
dešimtį kartų vaikščiojo, žemai lankstėsi 
ir nieko neišėjo, o kitas tarė žodį, ir iš kar 
to — kapitalinis! Apsidžiaugė Radišaus
kas ir Pocevičienė, net žodžio ištarti nega
li, o pavaduotojas toliau nesiliovė jų džiu
ginęs:

— Remontas bus, bet tik su viena sąly
gą: jūs laikinai turite išsikelti iš namo, 
kad netrukdytumėte statybininkams...

Sargui ir skalbėjai abejonės kirminėlis 
į širdis lindo ir tuo geradariu nepasitikė
ti gundė.

— Ką jūs Jei aš tariau žodį — jis šven 
tas. Mes išduosime raštą, garantuojantį, 
kad po remonto jūs turėsite teisę sugrįž
ti atgal.

Ir išdavė. Ant rašto namų valdybos kam 
pinis antspaudas, po raštu — apvalus, su
tvirtintas Bartkaus ir Plačėno parašais, 
pagražintais įmantriomis uodegytėmis, o 
viduryje — juodu ant balto parašyta: 
„Šeduvos rajono Vykd. komitetas pažymi, 
kad Radišauskui Gabrieliui, gyv. Kėdai
nių g-vė Nr. 17-1, po atlikto namui kapita
linio remonto, bus leidžiama grįžti į tą pa
tį butą, su tuo pačiu gyvenamuoju plotu". 
Lygiai tokį pat pasižadėjimą gavo ir Po
cevičienė.

Apsirūpinę tokiais „vekseliais“, sargas 
ir skalbėja išsikėlė.- Ir Bartkaus ištartas ir 
raštu sutvirtintas žodis netrukus tapo kū
nu. Name tikrai pasakiškais, ne Šeduvos 
statybos kontoros tempais, remontą grei
tai atliko. Bet jį pabaigus, Bartkus nieko 
apie savo išduotus „vekselius“ žinoti ne
benorėjo. Jis staiga iš geradario pavirto 
visai kitokiu žmogumi. Savo pasižadėji
mus jis, matyt, palaikė stebuklingomis 
indulgencijomis, kurių tik prisilietęs žmo

gus turi būti ir sotus, ir apsirėdęs, ir sep
tynias dienas atlaidų apturėjęs...

Sargas ir skalbėja tokia juos ištikusia 
„laime“ nepasitenkino. „Indulgencija“ ar 
„vekselis“ — jiems vienas ir tas pats, 
svarbu žodis. Ėmė jie ir susikėlė atgal į 
suremontuotą namą. Susikelt tai susikėlė, 
bet jie visai užmiršo, kad dabar Bartkus 
jau nebe tas pats geradarys...

Nieko nelaukdamas, Bartkus — braukšt 
ir parašė raštą prokurorui, ir girdi, vykit 
iš komunalinio namo neteisingai jį užro- 
busius. Radviliškio tarprajoninis prokuro
ras, — pykšt, uždėjo sankciją, o gruodžio 
5 d. — paklimšt paklimšt ir teismo vyk
dytojas atėjo.
Striuka sargui ir skalbėjai būtų pasidarę, 

jeigu jie nebūtų prisiminę Bartkaus.išda
lintų pažadų. Ėmė jie juos ir pakišo teis
mo vykdytojui. Šis gi prokurorui apie tai 
pranešė, o prokuroras, susipratęs, kad ne
pataikė, savo sprendimą tuoj atšaukė.

Bet Bartkus savo žodžio, žinoma, jau 
nauju — nekeitė. Jis savavališkai Pocevi- 
čienę įkeldino į Radišausko butą, o į jos 
vietą patupdė saviškį, pilietį Ligeiką. Štai 
nuo tos vietos ir nesimato pabaigos. Šedu
vos liaudies teismas priteisė Ligeiką iš
kelti. Bartkus nė krust. Tą bylą dar kar
tą Radviliškio liaudies teismas išžiūrėjo ir 
paliko šeduviškių sprendimą galioje. Bart
kus ir akim nemirktelėjo. Radviliškiečių 
sprendimą LTSR Aukščiausiasis teismas 
patvirtino, o Bartkus nė į ūsą nepučia. Iš 
Vilniaus vykdomasis raštas atkeliavo. Bart 
kus ir čia nepasimetė: jis skubiai iškėlė 
Ligeiką į kitą butą, o jo vietoje apgyven
dino partijos rajono komiteto darbuotoją 
Sadauską.

— Tik pajudink atsakingą darbuotoją, 
tada pamatysi! — pareiškė teisėjui Bart
kus.

Šeduvos liaudies teisėjas Urbonas var
to raštą, bet pajudinti bijo. Rašte parašy
ta: iškeldinti Ligeiką, o bute jau Sadaus
kas gyvena. Vėl visų teismų sekretoriatai 
keliems mėnesiams gavo darbo, vėl buvo 
šaukiami teismų posėdžiai.

Sadauskas pats yra teismo tarėjas. Gal 
jis įstatymų gerai nežino, bet teisingumo 
vardan ne kartą pasėdėdavo posėdžiuo
se tuos įsakymus vykdant. Bet ir jis užsi
rūstino ant Urbono ir nuo to karto į po
sėdžius nė kviečiamas nebesilanko. O Bart 
kus teisėjui oficialiai pareiškė:

— Nekišk nosies, kur nereikia. Ką mes 
nutarėm, to niekas neturi teisės pakeisti, 
nebent Ministrų Taryba. Mūsų žodis šven
tas.

Girdi, niekas, išskyrus patį Bartkų! Ir 
vėl viskas iš naujo...

Šio pasakojimo pabaigos dar nėra ir ne
bus, jeigu ir toliau bus leidžiama Bartkui, 
pasinaudojant garbingu žmonių deputatų 
tarybos vykdomojo komiteto vardu, švais
tytis žodžiais ir jų laikytis tik tad?., kai 
jis panori.

Vyt. Petkevičius

„Tiesa“, 1960. 10. 30

AMERIKIEČIAI SUVARŽĖ TURIZMĄ I 
Į LIETUVĄ IR KITUS KOMUNISTŲ 

VALDOMUS KRAŠTUS

Grįžtantieji turės gauti specialius leidimus
(E) Reuterio žiniomis iš Vašingtono, J. 

A. V-bių užsienio reikalų ministerija šiek 
tiek suvaržė Amerikos gyventojų-nepilie- 
čių turistines keliones į Lietuvą ir kitus ko 
munistų valdomus kraštus.

Visi tokie Amerikos gyventojai, kurie 
dar neturi Amerikos pilietybės, grįždami 
iš tokio krašto turi išsiimti specialų leidi
mą grįžti į Jungt. Amerikos Valstybes. J. 
A. V-bių Valstybės Departamentas paskel
bė tokį varžomų valstybių sąrašą: Lietuva, 
Latvija, Estija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Lenkija, Vengrija, Rumunija, Jugoslavija, 
So v. Sąjunga ir DDR (Vokietijos sovietinė 
zona). Kur turistai šiuos leidimus galės 
gauti, informacijoje nepasakyta, ar jau 
prieš išvykimą, ar prieš grįžimą, taip pat 
dar neaišku.

Visiškai draudžiama tokiems Amerikos 
gyventojams lankytis Kinijoje (Raudono
je), Albanijoje, Šiaurės Korėjoje ir Šiau
rės Vietname.

(E) Kaip Gomulka aiškina viršūnių kon
ferenciją Maskvoje. RIAS radijo žiniomis 
iš Varšuvos, Lenkijos šefas Gomulka, grį
žęs iš komunistinių viršūnių konferencijos 
Maskvoje, patvirtino, kad Maskvoje buvę 
pasisakyta už koegzistenciją su Vakarais 
ir už nusistatymą, kad kova su kapitalisti
niu pasauliu turi būti vedama taikingomis 
priemonėmis. Vėl kritiškai pasisakė prieš 
Fed. Vokietijos apsiginklavimą atominiais 
ginklais. Girdi, reikią žinoti, kad, karui 
prasidėjus, Vak. Vokietija per dvi valan
das baigtų savo egzistenciją (?!).

(E) Emigrantų transportui į užjūrius fi
nansuoti jau ilgą laiką veikia CIME (tarp
vyriausybinė organizacija perkeldinimams 
iš Europos vykdyti). Organizacijos 13-ji se 
sija gruodžio 1 d. prasidėjo Ženevoje, daly 
vaujant 29 valstybių atstovams. Konferen
cija truko 10 dienų. Per šią organizaciją 
yra nemaža ir pabaltiečių iš Europos išvy
kę. Tad jos veikla domisi ir pabaltiečių ste 
bėtojai. Sekantiems metams numatyta 31. 
41 mil. dolerių sąmata. Šiais metais organi 
zacija padėjo emigruoti arti 100.000 asme
nų, kitais metais numatyta 103.000. Organi 
zacija savo veiklą yra išplėtusi ir į Arti
muosius Rytus.

(E) Kemerų kurorte ne kiekvienas gali 
gydytis, žinomame Latvijos pajūrio Keme
rų kurorte kambarys su išlaikymu mėne
siui kainuojąs 1.800 rublių, blogesnis kam
barys 1.275 rubliai. Bet patekti galima į tą 
kurortą tik su leidimais, o juos gauna tik 
sovietinė „diduomenė“, ypač iš „broliškų 
respublikų“. Svečių tarpe pačių latvių esą 
labai maža.

DOVANA IŠ PRIEVARTOS
Kartą vienas Aleksandro Humboldto pa

žįstamas pasiskolino iš jo retos knygos — 
„Pietų Amerikos sparnuočių pasaulis“ — 
antrą tomą. Ši knyga labai patiko pažįsta
majam, ir jis vis atidėliojo grąžinti ją savi 
ninkui, manydamas, kad garsus vokiečių 
gamtininkas tai pamirš. Deja, po kiek lai
ko jam teko labai susigėsti, gavus iš A. 
Humboldto šios knygos pirmą tomą ir laiš 
kelį: „Tegul nors vienas iš mūsų naudoja
si abiem tomais“.

Vaikai ir žaislai
Kepdama virtuvėj kepsnį, Aldona nu

stebo, kad bute taip tylu, nes ir vaikai ir 
vyras 'jau seniai namuose. O įprastojo 
triukšmo negirdėti. Ji įėjo į salioną, bet 
ten nieko nerado. Radijas tylėjo (ak, kaip 
gerai!). Tik katinas miegojo išsitiesęs so
foj. Vyrą su vaikais ji rado vaikų kamba
ryje prie didelio stalo, ant kurio buvo 
priversta kartono, margų popierių, klijų 
ir t.t. Visi jie atidžiai dirbo. Aldonai įėjus, 
sūnus sušuko:

—■ Žiūrėk, aš stogą darau, greit baigsiu, 
—• o dukrelė išdidžiai pasakė:

— Aš negaliu ranką nuimti, turiu laiky
ti šį kartoną, nes tėvelis sienas iškarpinė- 
ja.

— Tai ką, ar namus statote — pa
klausė Aldona.

— Taip, — atsakė vyras, — tokį pat, 
kaip ir tu kadaise turėjai: su nuimamu 
stogu.

Nusišypsojusi Aldona vėl grįžo į virtuvę 
kepti, bet dirbdama ji vis galvoja ir prisi
minė savo vaikystės dienas ir aną kartoni
nį namą, kurį buvo padaręs jos tėvelis. 
Daug visokių žaislų ji buvo turėjusi prieš 
tai ir po to, bet juos visus ji užmiršo. Tik 
tą namuką ji atsimindavo visados ir tą 
didelį džiaugsmą ir pasitenkinimą, susiju
sį su juo. Ak, koks jis buvo gražus ir įdo
mus! O kodėl? Tik todėl, kad ji pati galė
jo stebėti, kaip tėvelis kūrė jį. Ji tada sa
kė jam savo pageidavimus, kad stogas bū
tų raudonas, o durys geltonos, taigi ji jam 
irgi galėjo padėti. Tas dvi savaites, kol su 
tėveliu „statė“ tą namą, ji buvo tokia 
linksma ir laiminga, nes kas vakarą ji sė
dėjo prie stalo kartu su tėveliu ir stebėjo, 
kaip namas „augo“ ir darėsi vis gražesnis. 
Kaip gerai, kad jos vyras irgi rado laiko 
pradėti „statyti“ namelį su vaikais! Ji pa
ėmė didelę lėkštę, padėjo ant jos riešutų, 
sausainių ir saldainių.

— Nunešiu jiems vėliau, — galvojo Al
dona, — ir pati pažiūrėsiu, kaip toli jie 
nuėjo jau su ta namo statyba.

Suskambėjo telefonas. Tai Marytė.
— Kaip gyvuoji, ką darai, kaip vyras ir 

vaikai? — klausė ji. Sužinojusi iš Aldo
nos, kad vyras su vaikais sėdi ir „stato 
namą“, Marytė sušuko:

— Na, žinai, taigi nesąmonė! Tu gali 
nupirkti puikų gatavą namuką, ir net da

bar jų yra su elektros apšvietimu. Aš sa
vo sūnui pirkau raketinį lėktuvą. Jis yra 
įtaisytas tokioje triūboje, apačioj reikia 
tik pasukti, ir raketa išlekia į viršų. Pas
kui dar automobilį, kurį galima iš tolo 
vairuoti — tik reikia paspausti tam tikrą 
mygtuką. Dar pirkau jam povandeninį 
laivuką. To net užsukti nereikia, tik pa
spausti.,.

— Maryte, Maryte, palauk akimirką, 
palauk! Spausti „visokius, mygtukus“... 
Tavo sūnus dar per mažas tokiems žais
lams. Be to, ak, Maryte, per daug 
dovanoti visokių techniškų ir apskritai 
įvairių žaislų tiesiog kenksminga vaikiš
kai sielai. Vaikas turi gi žingsnis po žings 
nį eiti į gyvenimą, susipažinti su jo įvai
rumais. Jis turi pats prieiti prie šios ar 
tos išvados, bežaisdamas jis turi duoti 
progos vystytis savo fantazijai, patobu
linti savo skonį, parodyti stavo sugebėji
mą. Bet per daug žaislų, ypač tokių, kur 
reikia tik spausti mygtuką, neduoda jam 
tokios progos, tik apkrauna jo vaikišką 
sielą vis naujais, kartais sunkiai pakelia
mais įspūdžiais.

— Oi, Aldona, gal tu ir teisinga, bet vi
si taip daro. Nors, kai aš dabar pagalvoju, 
tai tavo vaikai kiek skiriasi nuo kitų.

— Nežinau, ar jie skiriasi, ar ne, bet 
kaip tik neseniai skaičiau, kad vaikai nuo 
tų visų žaislų perkrovimo darosi arba la
bai išdidūs, reikalauja vis daugiau ir dau
giau, arba jie auga išblyškę, apatiški, be
veik niekuo nesidomi.

— Tai, vadinas, Aldona, reikia, kaip ir 
visur, ieškoti ir žinoti „auksinio vidurkio“, 
— baigė Marytė.

V. F.

SILKĖ

Silkė yra viena pigiausių, prasčiausių, 
bet ir gal mėgiamiausių žuvų. Kas mūsų 
nemėgsta sūdytos silkės su svogūnais ir 
grietine, arba silkės su kiaušiniais!

Silkė gali ilgai gyventi. Jeigu jai pasise
ka apsisaugoti nuo visokių jos laukian
čių pavojų, tai silkė gali lengvai sulaukti 
25 metų amžiaus V. F.

W/O74/ AUKŠTAI V&MHA 
„DARNOS" CHORĄ

Neseniai „Darnos“ choras turėjo gražų 
pasisekimą Augsburge ir buvo vokiečių 
spaudoje gerai įvertintas, bet ypač po to 
surengtasis koncertas Memmingene paro
dė, kokį vardą „Darna“ turi šio miesto 
vokiečių visuomenėje ir kiek šis choras 
yra čia sukėlęs simpatijų netik sau, bet ir 
lietuvių tautai, o kartu ir kitiems bal
tams. Tai aiškėjo iš atsilankiusių vokie
čių gausumo, iš vyriausiojo burmistro pa
sakytų labai šiltų žodžių, iš kitų vokiečių 
sveikinimų ir ypač iš labai plataus ir gra
žaus aprašymo dienraštyje „Memminger 
Zeitung“. Tas aprašymas su antrašte „Ir 
tremtyje skamba tėvynės dainos“ kiek su
trumpintas čia perteikiamas:

„Šiandien į socialistinę tarybų respubli
ką pažeminta ir pavergta Lietuva turi di
delį pirmykščių liaudies dainų, pasakų ir 
patarlių lobį. Kaip tik savo liaudies dai
nomis lietuviai uždeda ryškų savo akcen
tą šiame žanre indogermanų kalbų plote.

„Jau septyneri metai praėjo nuo tų die
nų, kada M. Budriūnas Memmingeno bal
tų kolonijoje suorganizavo ansamblį, ku
ris tą folkloristinį turtą turėjo išlaikyti 
gyvą, kad ir toli nuo savo mylimos tėvy
nės. „Dama“ pasivadino tas mišrių balsų 
choras. M. Budriūno vadovaujamas, jo ne
nuilstamu ir pasiaukojančiu darbu šian
dien jis išsivystė į diferencijuotą chorą, 
kuris reprezentuoja vokalinį nuostabaus 
darnumo kolektyvą.

„Sumaniai sudėtoje eilėje nuo paprastai 
harmonizuotos liaudies dainos iki sudėtin
gos kompozicijos apsireiškė tautos siela, 
jausminis gyvenimas. Kaip ir daugumoje 
liaudies dainų, kurias yra sukūrusias ūki
ninkų tautos, taip ir čia plastiška kalba 
tipizuojamai pasakojama apie bernelį, 
balnojantį savo žirgą ir jojantį pas mer
gelę, apie mažą tinginėlį, nenorintį užmig

ti, arba apie sakalus, skraidančius virčum 
tėvo dvaro. Išgertuvių ir šokio dainose, 
naiviose meilės dainose — vis tai atsispin
di. Latviškoje liaudies dainoje „Pūt, vėji
ni“ juntamas gilus tėvynės ilgėjimasis. 
Esto M. Haermaa chorinėje kompozicijoje 
iš oratorijos „Kalevas ir Linda“ stipriai 
išreiškiamas ryžtas siekti laisvės, kuri tu
ri būti iškovojama. Vieną lyrikos brange
nybę kompozitorius Č. Sasnauskas per
dirbo į gyvą ir struktūruotą chorinį veika
lą — „Užmigo žemė“. „Damos“ choras pa
teikė šį perlą su giliu jausmu ir didele iš
raiškos jėga. Bet ir girtuoklio apmąsty
mus lietuviškoje humanistiškoje dainoje 
„Stikliukėlis“ mokėjo Budriūnas išreikšti 
su savo choru vitaliai ir vaizdingai.

„Gausiems klausytojams „Darnos“ cho
ras savo baltų chorinės muzikos vakaru 
suteikė didelio džiaugsmo išgyvenimą“.

Aprašytasis ,.Darnos“ koncertas buvo 
jubiliejinis: chorui suėjo septyneri metai. 
Tad jį sveikino raštu daugelis lietuvių 
įstaigų ir asmenų, o žodžiu savo linkėji
mus. be jau minėtojo vyriausiojo burmist
ro Dr. BerndTio, pareiškė dar miesto kle
bonas Ziegelbauer, Attenhauseno klebo
nas Dilkrath, kunigas Dr. Petraitis lietu
vių bendruomenės vardu, kapitonas Vens- 
kus ir latvių atstovas Vilipsons. ELI

Ir mediciną jungia su ateistine 
propaganda

(E) Kaip pranešė Vilniaus radijas, 
Anykščių rajono ligoninės gydytojai Šarka, 
Šiaučiulis, Kaikaris, Rainytė suorganizavo 
iš savo tarpo lektorių-ateistų grupę, kuri 
nuolat lankosi rajono kolchozuose ir klau
sytojus šviečia ne tik sveikatos, bet ir ate
izmo klausimais. Kartu su gydytojais kar
tais i kolchozus atvyksta ir saviveiklinin
kai.

1961 M. SPAUDOS BALIUS - SAUSIO 28 D.
NEPRALEISKITE PROGOS DALYVAUTI ŠIAME 15 M. JUBILIEJINIAME BALIUJE, KURIAME. BE LINKSMOS PROGRAMOS, BUS IR KITOKIŲ STAIGMENŲ.

GROS GARSIOJI NOTTINGHAM© K. VENCKAUS „DAINOS“ TRIO KAPELA!
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geros širdys visada

LAUKIAMOS
Prieš Kalėdas esame paskelbė p. Onos 

pasiūlymą kukliau švęsti patiems, o šven
čių metu prisiminti visokeriopos pagalbos 
ir geros širdies reikalinguosius. Ne tik pri
siminti, bet ir padėti jiems. Ji su savo vy
ru ta proga atsiuntė 2 prenumeratas, pra
šydami už tą mokestį siuntinėti „Europos 
Lietuvį“ neišsigalintiems apsimokėti už jį.

Bet reikia pasakyti, kad neišsigalinčių 
apmokėti lietuvių Europoje yra ir jų vis 
daugėja. Reiškinys labai malonus, kad dau 
gumas jų vis dėlto pasiilgsta lietuviško 
laikraščio ir su juo norėtų bendrauti sun
kios ligos, nedarbo ar senatvės metais.

Jiems reikėtų padėti — sudaryti sąlygas 
laikraščiui gauti,

Dėl to geriausia būtų, jei „Europos Lietu 
vis“ turėtų kuklų fondą, iš kurio būtų ap
mokamas tokiems neišsigalintiems laikraš
čio prenumeratos. Tokiam fondui aiškiai 
reikalinga lietuviškosios visuomenės para
ma. Dėl to kas kiek gali, prašome bet ku
ria proga parodyti tiems nelaimingesniems 
už mus gerą širdį.

Aukos bus skelbiamos. Jų ataskaita taip 
pat bus skelbiama laikraštyje.

SPAUDOS BALIAUS

BELAUKIANT

Paskelbus Spaudos Balių, gauta jau 
kų, kad į jį atvažiuos lietuvių ir iš 
mesnių vietų, nes toksai balius būna tik 
kartą metuose ir duoda progos visiems 
susitikti,* pasimatyti ir taikioje nuotaikoje 
ne vieną dalyką aptarti.

Tiesa, prieš Balių bus DBLS ir Lietuvių 
Namų Akc. B-vės suvažiavimas, kuriame 
daug kas bus aptarta ir nuspręsta. Bet 
Balius vyks visiškai kita nuotaika.

Dėl to dar kartą primename, kad sau
sio 28 d. nėra prasmės ruošti jokių kitų 
dalykų — posėdžių ar susirinkimų ar ki
tokių suėjimų. Visiems vieta jau paruoš
ta Spaudos Baliuje! Ten visi galės sutikti 
visus.

laiš- 
toli-

PĖSČIAS AR VAŽIUOTAS ?

Tautietis X nuo Škotijos pasienio para
šė, kad Spaudos Baliuje jis tikrai bus.

Dar jam lieka iki tol išspręsti, kaip pa
siekti Londoną. Jei eitų pėsčias, tektų ne
gaišti daug laiko. Jei važiuotų traukiniu, 
reikėtų išleisti pinigo.

Kadangi jis dirba žemės ūkyje ir bosas

CENTRO ŽINIOS
. Keturioliktasis DBLS metinis Suvažiavi

mas įvyks sausio 21-22 d.d. Lietuvių Na
muose, Londone, Šiame E.L, numery spaus 
dinama DBLS Valdybos siūlomoji dieno
tvarkė.

Suvažiavimas prasidės 11 vai. ryto. To
dėl visi atstovai kviečiami atvykti iš vaka
ro, arba anksti šeštadienio rytą. ,

Pakartotinai pabrėžiama, kad visi DBLS 
skyriai šiame suvažiavime privalo būti at
stovaujami. Dėl svarbių priežasčių negalė
damas atstovo atsiųsti, skyrius privalo pa
siųsti pasiaiškinimą Suvažiavimo Mandatų 
Komisijai, nurodant neatvykimo priežastį 
ir skyriaus narių skaičių.

Sausio 1, d. baigėsi DBLS veiklos bei 
apyskaitiniai metai. Todėl Suvažiavimo 
proga skyriai yra prašomi prisiųsti Cent- 
ran trumpas 1960 m. veiklos apžvalgas, ku- 

. rios bus išspausdintos E. Lietuvyje.
At vykstantieji į Suvažiavimą atstovai 

turi atsivežti skyriaus valdybos patvirtin- 
. tus įgaliojimus, nurodančius atstovo vardą 
. ir pavardę ir atstovaujamųjų narių skai- 
i čių. Atstovai nakvynes užsisako iš anksto 

Centro raštinėj.
, Pilna DBLS Centrinio Iždo apyskaita už 

1960 m. ir sąmata 1961 metams yra spaus
diname šiame E.L. numeryje. Apyskaitą ir 
atskaitomybę tikrino DBLS Revizijos Ko
misija (P. Duoba, A. Jaloveckas, Petraus
kas) š.m. sausio 7-8 d.d.

Kaip jau anksčiau buvo pranešta, spaus-
■ tuvės perkėlimo į Liet. Namus darbai pa-
■ mažu eina priekin. Linotipas baigiamas sta 
: tyti, šią savaitę prasidėjo elektros laidų 
; įvedimo darbai ir pasitarimai dėl kitos 
i spausdinimo mašinos pirkimo. Norima

svarbiausių mašinų pastatymą baigti šį mė 
nesį. Be šių darbų, L. Namuose yra keičia- 

! mas vandens katilas ir įvedamas automati- 
; nis katilo šildymas alyva.

Visi šie darbai reikalauja nemaža išlai
dų, bet tikimasi, kad ateityje šios išlaidos 
pasiteisins, sutaupant spaustuvės patalpų 

• nuomą ir turint geresnes priemones dar
bui.

Prieš porą savaičių B-vės Valdyba ieš
kojo pirkėjų vieno tautiečio akcijoms. Ten 
ka pasidžiaugti, kad tų akcijų pardavimą 
jau pavyko sutvarkyti. Tačiau šiomis die
nomis gautas iš vienos advokatų firmos 
prašymas surasti pirkėją devynioms L.N. 
akcijoms, kurios sudaro dalį mirusio tau
tiečio palikimo. Todėl Valdyba ir vėl krei
piasi į visuomenę ir kviečia suinteresuotus 
asmenis rašyti ir siūlyti kainą už šias ak
cijas.

MUSŲ RĖMĖJAI
Už 1961 m, kalendorių po 10 šilingų at

siuntė P. Senvaitis, K. Vitkus, M. Pisavoc- 
kis, J. Jonkaitis, A. B-tis, S. Macuras, J. 
Kriščiūnas, J. Kaminskas, Mrs. J, Urbonas, 
A. Masiulionis, J. Korsakas, M. Ambru- 
laitis, P5 Čeponis, K. Norkaitė, J. Strums- 
kis, P. Gabrys, S. Ūsas, po 7 šil. V. Kasnic- 
kas, K. Garisonas, V. Songaila, 7.6 šil. V. 
Bakys, 8 šil. P. Vilkus.

Aukas paskyrė Z. Šalkauskas 6.6 šil., V. 
Lapinskas 1.6 šil., P. Juška 4 šil., P. Mor
kūnas 15 šil.

Dar už kalendorių: P. Talačka 20 šil., 
Ona Palulaitytė 20 šil., K. Rūsys 13.6 šil., 
A. Pačkauskas 11 šil.

B. Masėnas už „Eur. Lietuvį“ 1961 m. 
sumokėjo 2 sv. 10 šil., už „Rinktinę“ 5 šil.

NOTTINGHAMAS
NOTTINGHAMO IR APYLINKĖS 

LIETUVIŲ ŽINIAI 
SIUNTINIŲ REIKALU

Jau kuris laikas, kai Nottinghamo lietu
viai pasinaudoja ypatingai patogiu siunti
nių persiuntimu į Lietuvą ar Sibirą tiesiog 
iš Nottinghamo.

Šiuo pranešama visų lietuvių žiniai, kad 
nuo dabar kiekvienas siuntinys bus pasiųs
tas tik iš Nottinghamo pašto.

Tuo tikslu gaunamos licenzijos ir visi rei 
kalingi dokumentai pasiuntimui siuntinių, 
kurie jau nesiekdami Londono keliauja tie
siog iš Nottinghamo užsakytu adresu.

Tie, kurie pasinaudojo patarnavimu, gali 
visiems patikinti, kad tiesiog iš Nottingha
mo pasiųsti siuntiniai greičiau pasiekia ga
vėjus. Antra, atpuola susirašinėjimas ir ki
ti keblumai.

Be to, kiekvienas užsukęs gali pasirinkti 
reikalingų prekių ir vietoje pamatyti, kaip 
įpakuojami ir pasiunčiami.

Tautiečiai, turį reikalo su siuntiniais, 
kviečiami pasitarti ir įsitikinti — šeštadie
niais po pietų ir sekmadieniais arba pagal 
atskirą susitarimą šiuo adresu:

DAINORA LTD. J. KIBURAS,
52, Maples St., Hyson Green, 

Nottingham.
Apsilankę aiškiai įsitikinsite, kad šiuo 

reikalu tikrai galima apsieiti ir be Lon
dono.

VOKIETIJA
KAVUTĖ, KONCERTĖLIS IR DOVANOS 

PABĖGĖLIAMS PINNEBERGE

Sausio 4 d, V. Funkienės iniciatyva Pin- 
nebergo Vokiečių Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkė Frau Bartram suruošė pabėgė
lių vaikams ir seneliams kavutę su kon
certėliu. Be to, kiekvienas ta proga apda
lytas po DM. 8.

KALĖDŲ EGLUTĖ PINNEBERGE

V. Funkienė savo iniciatyva ir lėšomis 
suruošė savo bute 8 vaikučiams Kalėdų 
eglutę su dovanėlėmis ir kukliomis vaišė
mis prie eglutės. Buvo atėjęs ir Kalėdų 
senelis, ir vaikai turėjo jam padeklamuoti 
ir padainuoti.

AUKA GIMNAZIJAI
VIETOJ SVEIKINIMŲ

Dr. A. Gerutis, Berne, Šveicarijoje, vie
ton Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimų 
paaukojo Vasario 16 Gimnazijai Vakarų 
Vokietijoje tam tikrą pinigų sumą. Jis 
šiuo keliu dėkojo jį sveikinusiems.
Lietuvos pirmoji turistų grupė Amedikoje

MOKYKLOS KALĖDŲ EGLUTĖ

Osnabrueck‘o lietuvių mokyklos ir tė
vų komiteto iniciatyva antrąją Kalėdų 
švenčių dieną Vehrtėje, Žaliukų bute, bu
vo suruošta mokiniams jauki Kalėdų eg
lutė. Vaikai padeklamavo lietuviškų eilė
raščių, o senelis juos pradžiugino savo juo
kais ir dovanėlėmis. Kun. Girčius progra
mą paįvairino šviesos paveikslais.

Buvo susirinkęs gausus būrys tėvų ir pa 
šaliečių pasidžiaugti tautiškai lietuviška 
vaikučių nuotaika.

Tenka apgailestauti, kad ne visi čia gy
veną lietuviai įvertina lietuviškoje dvasio
je vaikų auklėjimo ir lietuvybės išlaikymo 
reikšmę ir savo vaikų mokyklon neleidžia. 
Čia mokyklinio amžiaus vaikų priskaito- 
ma apie 17, tačiau mokyklą lanko tik 8.

V. M.

XIV DBLS METINIO SUVAŽIAVIMO

1961 M. SAUSIO 21-22 D,D.

DIENOTVARKĖ

šeštadienis, sausio 21 d.

11 vai. ryto Suvažiavimo atidarymas, pre 
zidiumo ir mandatų komisijos rinkimai.

1. DBLS Centrinio Iždo apyskaita už 
1960 m. ir sąmata 1961 metams.

2. Revizijos Komisijos pranešimas.
3. Diskusijos dėl pranešimo, apyskaitos, 

sąmatos ir Rev. Komisijos pranešimo pri
ėmimas.

4. DBLS veikla 1960 m. ir ateities veik
los gairės — DBLS pirmininkas.

5. Diskusijos dėl DBLS pirmininko pra
nešimo, pranešimo priėmimas.

6. Mandatų komisijos pranešimas.
Pietų pertrauka.
2 vai. p.p. sveikinimai.
7. DBLS Tarybos pranešimas — Tarybos 

pirmininkas.
8. Diskusijos dėl Tarybos p-ko praneši

mo, pranešimo priėmimas.
9. L.N. B-vės Valdybos pranešimas.
10. Diskusijos dėl B-vės Valdybos prane

šimo,, pranešimo priėmimas.
Bendra vakarienė.

Sekmadienis, sausio 22 d.
9 vai. ryto pamaldos Lietuvių bažnyčioj.
10.30 vai. 11. Politinis pranešimas — J. 

Vilčinskas.
12. Diskusijos dėl politinio pranešimo, re 

zoliucijų priėmimas.
13. Rinkimai: a) DBLS Valdybos, įgalio- 

jant Valdybą išrinkti DBLS pirmininką, pa 
siskirstant pareigomis; b) DBLS Tarybos; 
c) Revizijos Komisijos.

Pietų pertrauka.
2 vai. Oficialus LNB-vės Akcininkų Su

sirinkimas.

DBLS PINIGINĖ APYSKAITA UŽ 1960 M.
(Vasario 1 d. — gruodžio 31 d.)

PADĖKA
Už sušelpimą pinigais manęs šv. Kalėdų 

proga DBLS Nottinghamo Sk. V-bai 2 sv„ 
K. Bivainiui 1 sv., K. Deveikiui 3 sv. ir M. 
Januliui 1 sv. tariu lietuvišką ačiū.

J. Lažauninkas
laiko keletą arklių, tai mūsų tautietis pa
siryžęs griebtis aukso vidurio: važiuoti 
arkliu. Laiko bus sutaupyta daugiau negu 
tuo atveju, jei reikėtų eiti pėsčioms. Bus 
sutaupyta ir pinigo.

O Spaudos Baliuje šis tautietis tikrai 
bus. Tik abejojame, ar jam bus leista gat
vėje prieš Lietuvių Namus Londone pasi
statyti arklį.

LONDONAS
DISKUSIJŲ VAKARAS

STOKE-on-treNT
KALĖDŲ EGLUTĖ

Sausio 14 d., 6 vai. vakaro, Sneyd Arms 
Hotel, Tunstall, rengiama Kalėdų Eglutė. 
Senelis apdalins vaikus dovanėlėmis ir pa
vaišins arbatėle.

Po Eglutės šokiai ir baras.
Kviečiami visi apylinkės lietuviai, tėvai 

ir vaikučiai atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

STAFFORD, Staffs
Prieš kiek laiko mirusio dr. Puodžiuko 

šeima pasilieka gyventi senoje vietoje. 
Nors gyvena nuo lietuvių toliau, tačiau 
nuo lietuviškų reikalų nenutolsta: su lie
tuviškuoju pasauliu šeimą riša spauda, 
draugystės ir draugijos. Duktė mokytoja 
Nijolė Puodžiukaitė šiemet mokytojau
ja Birminghame. Ji, kiek galėdama, mie
lai pagelbsti lietuviškam jaunimui stovyk
lose ir kitoje veikloje.

Sausio 17 d„ 7 vai. 30 min. vakaro, 
Caxton Hall salėje, netoli Parlamento rū
mų, Londone, Britų Darbo partijos atsto
vai Antony Crosland ir Walter Padley da
lyvaus diskusijose su Rytų ir Vidurinės 
Europos Socialistų Unijos pirm. Z. Zarem
ba ir sekr. V. Bernardu. Susirinkimui pir
mininkaus Albert Carthy, Socialistų In
ternacionalo sekretorius.

Diskusijų tema: Socialistinė mintis su
skaldytoje Europoje. Įėjimas laisvas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

LONDONO LIET. PARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 15 d. (sekmadienį), 4 vai. p. p., 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio Klu 
bo Parapijos salės patalpose kviečiamas 
metinis parapijos susirinkimas. Visi para
pijiečiai kviečiami būtinai atsilankyti.

Parapijos Komitetas

DBLS LONDONO I SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Sausio 15 d. (sekmadienį), 6 vai. p. p., 
tuojau po Parapijos susirinkimo, kviečia
mas skyriaus susirinkimas.

Susirinkime kviečiami dalyvauti sky
riaus nariai, Lietuvių Namų B-vės akcinin 
kai, Rytų Londono organizacijų valdybų 
nariai ir visi besidomintieji DBLS ir Lietu 
vių Namų Bendrovės reikalais, • •

Skyriaus Valdyba
• ■ i

KLUBŲ SUSIRINKIMAS

Sausio 15 d., sekmadienį, 5 vai. popiet, 
Lietuvių Namuose Londone bus Lietuvių 
Klubo (1, Ladbroke Gardens) ir Headley 
Park Klubo bendras visuotinis susirinki
mas.

NE SERNIŲ ATŽALOS

Praeitame numeryje įstrigo spaudos klai 
da: minėtas septintas naujagimis Andrius 
Simonas yra Justino ir Rožės Černių, o ne 
Šėmių, kurie augina dvi atžalėles.

::::::
:::

ŠOKIŲ MUZIKOS MĖGĖJAI!!!

Puiki dovana šventėm!

Jau atspausdinta nauja, lietuviškai įdainuota 11 
rinktinių šokių muzikos plokštelė:

ORDINAS KIRŠINTOJUI PRIEŠ 
LIETUVĄ

„Memeler Dampfboot“ praneša, kad V. 
Vokietijos prezidentas Luebke apdovano
jęs Richardą Meyerį pirmojo laipsnio „di
džiuoju nuopelnų kryžium“.

Kas yra Richardas Meyeris, lietuvių vi
suomenei nereikia ilgai aiškinti. Tai vienas 
pikčiausių kiršintojų prieš Lietuvą ir lietu 
vius, buvęs uolus nacių agentas, dabar ap
simetęs „nukentėjusiu“ nuo nacionalsocia
listų! Beje, ir pats „Memeler Dampfboot“, 
išeinąs du kartus per mėnesį Oldenburge, 
šiandien laiko save nacionalistų auka: ir 
jis nepaprastai nuo nacių „nukentėjęs“ ir, 
tur būt, gavo kompensaciją iš Vakarų Vo
kietijos respublikos kasos...

R. Meyeris yra „memellenderių“ organi
zacijos Vakarų Vokietijoje pirmininkas ir, 
kartu su „Memeler Dapfboot“, varo savo 
kiršinimo darbą toliau.

Apgailėtina, kad Vakarų Vokietijos at
sakingieji sluoksniai ne tik neatsiriboja 
nuo tokių kiršintojų, bet dargi juos de
monstratyviai kompensuoja ordinais. Kai 
„Memeler Dampfboot“ minėjo 10 metų su
kaktį nuo to laiko, kai po karo vėl pasiro
dė Vakarų Vokietijoje, šį buvusį stropų 
nacių organą telegrama laikė reikalinga pa 
sveikinti ir kancleris Adenaueris.

Pajamos
1. SOLID. MOKESTIS

Žiūr. E.L. Nr. 48 236.11.9
Wolverhamtono Sk 16. 0.0
Bradfordo Sk. (papild.) 3. 7.6
Viso 255.19.3

2. AUKOS
3. KITOS PAJAMOS

19. 0.0

a) už keliones 5.10.0

ROŽĖS IR TYLŪS VAKARAI...

Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduo
tuvėse. Kaina 6 doleriai. Išleido: ABC Records, 
P. Jurgaitis, 7403 South Western Ave, Chicago 36, 
Ill., USA.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, SIBIRĄ IR KITUS iii! 
KRAŠTUS

:::::

PAMALDOS
BRADFORD — sausio 15 d., 12,30 vai.
ROCHDALE — sausio 22 d„‘ 11.30 vai. u:

Sąžiningiausias, patikimas ir garantuotas 
patarnavimas, aukščiausios rūšies prekės 

už žemiausią kainą.

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421. HACKNEY RD., LONDON, E 2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

Seniausia Anglijoje lietuviška bendrovė. 
MEDŽIAGOS, AVALYNĖ, VAISTAI, MAISTAS. 
Akordeonai, siuvamosios mašinos, rašomosios 
mašinėlės, motociklams ir dviračiams dalys, 
įvairios lempos, sporto įrankiai ir visa kita.

Geriausios atsiskaitymo sąlygos.
Kiekvienam siuntiniui asmeniška priežiūra!

NAUJI 1960 m. kainoraščiai ir įvairios 
informacijos pareikalavus teikiama visiems 

nemokamai.
Pasiunčiame ir pačių klientų supirktąsias 

prekes.
KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMAS 

GARANTUOTAS iįį

:::

BUVUSIŲ BRITŲ SUSITIKIMAS 
ČIKAGOJE !

Iš Didžiosios Britanijos emigravusių 
lietuvių, gyvenančių plačioje Čikagoje, se
niai buvo keliama mintis susirinkti, susi
tikti su buvusiais draugais bei pažįstamais.

Grupė iniciatorių per laiškus, spaudą ir 
radio sukvietė į pobūvį apie 150 asmenų. 
Pobūvis vyko Vyčių salėje gruodžio 3 d. 
Atsilankė: Buvęs Londono 'par. Klėb. kun. 
J. Sakevičius MIC, Kaulėnai, Sadūnai, 
Žukauskai ir daugelis kitų, išvažiavusių 
iš Anglijos prieš 10 ar daugiau metų. O 
viena šeima, ką tik atvažiavusi iš Rochda- 
lės, tebegyvena dar Anglijos prisimini
mais. Daugelis buvo ilgai nesimatę, tad 
susitikę linksmai laiką leido prie stikliu
ko, lietuviškos dainos ir šokių.

Buvo ir vietinių svečių, kuriems rūpėjo 
pamatyti, kaip atrodo buvę britai iš lordų 
žemės.

Šiam parengimui talkininkavo: Rožans- 
kas, Kaulėnienė, Mineikiai, Matulevičienė, 
Lekeckienė, Rupinskienė, Plienaitis, Pa- 
liulionis ir kiti.

Susidaręs pobūvio pelnas paskirstytas: 
Didž. Br. Lietuvių S-gai 40 dol.. Vasario 
16 Gimnazijai 40 dol. ir Čikagos Jėzuitų 
jaunimo namams 22 dol. K.R.

b) už knygas bei spausdinius 5. 6.6
Viso
Viso pajamų

10.16.6
285.15.9

Išlaidos
1. ADMINISTRACINĖS

Raštvedyba 15. 0.0
Raštinės reikmenys 33.12.3
(Nupirkta nauja raš. mašn. 
liet. raid, už 31 sv.)
Pašto žurnalas (C. Ižd.) 0.19.3
Įv. kelionės, nakvynės 54. 7.8
Choro kelionė į Salisbury 20. 0.0
Viso 123. 9.2

2. LIET. ATSTOVAVIMAS 12. 3.8
3. PARENGIMAI 34.7.10
4. PARAMA IR ŠALPA 34. 7.0
5. KITOS IŠLAIDOS 41.10.9

(Sąjungos kambario re
montas 36 sv.)
Viso 122. 8.5
Viso išlaidų 245.17.7

1961 m. sausio men. 1 d. saldo £39.18.2
V. STRIMAS 

Iždininkas 
1961 m. sausio 6 d.

DBLS SĄMATOS PROJEKTAS 1961 M.

Pajamos
1. SOLID. MOKESTIS

a) norminis - prival. 250.0.0
b) antnorminis - savanoriškas 50.0.0
Viso 300.0.0

2. AUKOS 5.0.0
3. NENUMATYTOS PAJAMOS 10.0.0

(bei pajamos iš knygų spausd.)
Viso pajamų 315.0.0

Išlaidos

1. ADMINISTRACINĖS
Raštvedyba 26.0.0
Raštinės reik, ir k. išlaidos 30.0.0
Kelionės ir nakvynės 65.0.0
Viso 121.0.0

2. LIET. ATSTOVAVIMAS 20.0.0
3. LIET. IŠLAIKYMAS 70.0.0

(Liet, vaikų mokyklos)
4. PARAMA IR ŠALPA 45.0.0
5. PARENGIMAI 35.0.0
6. NENUMATYTOS IŠL. IR LIK. 24.0.0

Viso išlaidų 315.00

PRESTONAS
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Sausio 14 d., šeštadienį, 3 vai. p,p„ p. Da 
jorų namuose, 10, Holstein St., šaukiamas 
DBLS Prestono Skyriaus Susirinkimas.

Bus aptarti einamieji reikalai ir biblio
tekos klausimas.

Prašomi dalyvauti visi nariai ir skaity
tojai. Prestono Sk. Valdyba
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 3 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba į 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių pirmi- H 
ninkai.
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