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SV KALĖDŲ
PALAIMA
Tėv. Alfonsas Bernatonis

Šventąjį Kūčių vakarą mes laužysime 
plotkelę ir j,a dalysimės savųjų ir draugų 
tarpe. Tai bus ženklas mūsų atlaidumo 
ir tai, kad užmirštame visa tai, kaš metų 
bėgyje mums buvo skriaudos padaryta, ar 
buvo įžeista, ar bent iškilęs koks nesusi
pratimas. Linkėsime vieni kitiems palai
mintų, laimingų, linksmų šv. Kalėdų, o tų 
linkėjimų tikrumą stengsimės išreikšti 
nors maža dovanėle. Kad visa tai nebūtų 
vien paviršutiniškumas, gražus įprotis ar 
tradicija, reikalinga susimąstymo prie Kū
čių stalo ir širdies giesmės prie Dieviško 
Kūdikio prakartėlės: Išganytojau, seniai 
geidžiamas, tūkstančius metų žmonių lau
kiamas. Tavęs pranašai, karaliai laukė, o 
Tu šią naktelę pas mus atėjai.

Su Jo atėjimu pasikeitė žmogaus Santy
kis su Dievu. Nuo dabar žmogus gali su
tikti Dievą ir Jį pažinti tik per Kristų: 
„Pilypai, kas mane mato, mato ir Tėvą. 
Ar jūs, netikite, kad aš Tėvuje ir Tėvas 
yra manyje?“ (Jon 14,9). Tik per Kristų 
ir Jame mes galime pažinti Tėvą. Jį gar
binti ir Jam tarnauti. įsikūnijęs gyvasis 
Dievo Žodis yra drauge Dievo apsireiški
mas žmogui visoje savo didybėje ir meilė
je, nes Kristaus Veide atsispindi visa Die
vo didybė (pal. 2. Kor. 4.6).

O naktie kilni, šventa, kokiu ilgesiu 
laukta, tavoje paslaptyje žmogus atpažino 
ir pats save. Dievo viengimis Sūnus, pri
siimdamas žmogaus prigimtį, atsakė į Do
vydo karaliaus Dievui keltąjį klausimą: 
Kas gi yra žmogus, kad Tu jį atsimeni? 
(ps. 8,5). Žmogus yra vienintelis Dievo 
kųrįnys, kuriam suteikta malonė įsijungti 
Kristuje į Triasmenio Dievo gelmes ir pa
čiam gyventi Dievo gj'venimu. Kas Jį 

L (Kristų) priėmė, tiems Jis davė galios bū- 
W.ti Dievo vaikais. Vaikai gyvena Savo gim

dytojų gyvenimu, pagal prigimties dės
nius. Kristus savo žmogišku gimimu šutei 
kė žmogui galią gimti iš Dievo ir antpri- 
gimtinės malonės dėsniais gyventi Dievo 
gyvenimu. Neveltui šv. Leonas mus ragi
na: Žmogau, prisimink savo kilmę ir jos 
didybę.

įsikūnijusio žodžio švešoje žmogus, at
pažinęs pats save, atrado ir savo brolį - 
žmogų. Kristus savo žmogiškajai prigim
čiai nepasirinko vieno kurio individo pri
gimties, palikdamas visus kitus nuošaliai. 
Jis Pats gimė žmogumi ir tuo prisiėmė vi
sų laikų ir rašių žmones į savo Dievo - 
Žmogaus gyvenimą. Taip visi žmonės, ku
rie pikta valia neatmetė Jo atneštosios 
malonės, tapo Kristaus mistinio kūno na
riais, dangiškojo Tėvo vaikais ir tarp sa
vęs tikraisiais broliais, nes 
muš visus gaivina, vienas 
mumyse. Bet koks artumas 
mas, kuriam žmogus savo
klausytų, yra pakeisti šia nauja Kristuje 
giminyste. Šv. Povilas tai gražiai išreiškia 
savo laiške Galatams: „Tikėjimu į Jėzų 
Kristų jūs visi esate Dievo vaikai. Kurie 
tik esate pakrikštyti Kristuje, tie apsivil
kote Kristumi. Čia nebėra nei žydo, nei 
graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; ne
bėra nei vyriškio, nei moteriškės; nes jūs 
visi esate vienas Kristuje Jėzuje“ (Gal. 
3,26). Nemanykime, kad Tautų Apaštalas 
paneigė žmogiškosios prigimties ryšius, 
kuriais žmonės yra siejami Savo šeimos, 
genties, tautos ar rasės. Jis tik nurodė, 
kad dieviškieji ryšiai yra pirminiai, o visi 
kiti antraeiliai. Pirmųjų Kalėdų naktį įsi
galiojusi giminystė Kristuje mus visus su
jungė amžinybės ryšiais, visi tapome vie
no Tėvo vaikais, o tarp savęs broliai ir se
sės. Prakartėlės Kūdikis yra tas didysis 
Menininkas, kuris iš daugybės įvairiausių 
akmenėlių sudarė gražiausią Mistinio Kū
no mozaiką.

Šventosios Nakties Angelas mums vi- 
i siems tarė: „Nebijokite! Nes štai aš skel

biu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai 
tautai“... Tą džiaugsmą mes kiekvienas 
turėsime, jeigu nuolankia širdimi priim
sime Dievišką Kūdikį, kuris atėjo pas sa
vuosius, bet savieji Jo nepriėmė. Jo švie
soje mes pažinsime visatos Tėvą ir rasime 
kelią pas Jį. Mes atpažinsime patys save, 
kuriems duota galia būti Dievo vaikais ir 
Įsijungti į švč. Trejybės gyvenimą. Mes 
atrasime žmogų - brolį, su kuriuo mus sie
ja Kristaus giminystė. Kristaus Gimimo 
šventę mes tikrai prasmingai švęsime, jei
gu pasisavinsime šv. Leono šiai šventei 
Skirtąsias mintis: „Kiekvienas turi prisi
minti, kokio kūno jis yra narys ir kas to 
kūno galva; kas mus priėmė į save ir ką

viena dvasia 
kraujas teka 

ar giminišku- 
prigimčia pri-

METAS LABAI SVARBUS
GEROS VALIOS LIETUVIAI KVIEČIAMI POLITINIO DARBO VIENYBĖN

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto sesijos, įvykusios 1961.XI.25-6 d.d., rezoliucijos
POLITINĖ REZOLIUCIJA korporavimą į Sovietų Sąjungą. Tokiu ke- 

(E) VLIKo Pilnaties sesija, išklausiusi liu plečiami kultūriniai mainai būtų ne 
pranešimų ir diskusijų tarptautinės poli- lietuvių išeivijos ryšiai su Tėvyne, o Lietu 
tikos klausimais ir turėdama galvoje, kad vos laisvės kovoje pasimetusių lietuvių 
pasaulio politinis įtempimas, ypač ryšium 
su Berlyno ir apskritai Vokietijos proble
momis. yra padidėjęs, kad svarbiausią šio 
įtempimo priežastį sudaro sovietų pastan
gos išgauti iš Vakarų status quo Rytų Eu
ropoje pripažinimą, kad sovietų spaudi- voje dėl Lietuvos suverenių teisių atstaty 
mas į Suomiją ir kitus Skandinavijos kraš 
tus yra suaktualinęs Pabaltijo valstybių 
problemą, o tuo pat ir Lietuvos laisvės by 
lą, kad atviras destalinizacijos procesas, 
pradėtas Sovietų Sąjungoje, sudaro palan
kias sąlygas kelti tarptautiniuose foru
muose Stalino ir Sovietų Sąjungos agentų 
padarytuosius tarptautinius nusikaltimus 
Lietuvoje ir kad kolonializmo panaikini- šiai yra galimi tiktai tarp paskirų asme- 
mo reikalas ir tautų apsisprendimo teisės 
laidavimas yra tapęs aktualia šių dienų 
tarptautinės politikos problema, 

nutarė:
atkreipti Lietuvos visuomenės dėmesį į 

ypatingą šio momento politinę svarbą ir 
kviesti visus geros valios lietuvius ir jų or 
ganizacijas į politinio darbo vienybę Lietu 
vos nepriklausomybei atstatyti, kad kiek
vienas, kur galėdamas, per spaudą, radiją, 
klubus, amerikoniškas ir kitų draugingų 
tautų organizacijai keltų Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo reikalą, kviečiant 
į talką lietuvių studentų ir jaunimo orga
nizacijas; pavesti VLIKo Prezidiumui pa
ruošti platesnį memorandumą apie Sovie
tų Sąjungos agentų padarytus tarptauti
nius prieš Lietuvą nusikaltimus; dėti pa
stangų, kad Lietuvos suverenių teisių at
statymo klausimas būtų iškeltas Jungtinė
se Tautose, ir Jcoordįnųoti tuo reikalu ve
damąją akciją; apeliuoti į pasaulio sąžinę, 
kviečiant pasmerkti sovietinį kolonializmą 
ir sovietų vykdomąjį dvasinį ir medžiagi
nį smurtą prieš lietuvių tautą; pavesti 
VLIKo Prezidiumui imtis priemonių pla
čiau supažindinti naujai priimtuosius į 
Jungtines Tautas narius su Lietuvos byla 
ir stiprinti ir plėsti akciją per Pavergtųjų 
Tautų organizaciją Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti.
Kultūrinių mainų reikalu:

Sesija, išklausiusi pranešimų santykių 
su pavergtąja tauta reikalu, nutarė 
pareikšti, kad:

1. Kultūriniai mainai tarp okupuotosios 
Lietuvos lietuvių ir lietuvių, gyvenančių 
laisvajame pasaulyje, negalimi; kol Lietu
va yra sovietų okupuota, tie mainai būtų 
nustatomi ir tvarkomi Maskvos įsakymais 
pagal bendras komunistų partijos direkty 
vas, nes santykiai su užsieniais yra Mask
vos kompetencijoje;

2. Okupuotoje Lietuvoje nėra nei rašy
tojų, nei menininkų laisvų organizacijų. 
Jos visos yra Lietuvos komunistų partijos 
kontroliuojamos, o partija savo ruožtu yra 
Sovietų Sąjungos komunistų partijos pa
dalinys. Tokių santykių užmezgimas ir pa 
laikymas reikštų santykių užmezgimą su 
Maskvos kontroliuojamomis organizacijo
mis. Be to, okupuoton Lietuvon galima 
siųsti tik tokias knygas, kurias įsileidžia 
Maskvos agentai;

3. Organizuotas laisvųjų lietuvių bend
ravimas kultūriniais ar kitokiais reikalais 
su okupacinio režimo organais ar jo agen
tūromis Lietuvoje reikštų Lietuvos aneksi 
jos pripažinimą. Tai būtų ne kas kita, kaip 
savanoriška talka Sovietų Sąjungai legali 
zuoti agresijai prieš Lietuvą ir josios in-

santykiai su Lietuvos okupantais;
4. Lietuva tebėra tarptautinės bendruo

menės narys, nes jos aneksijos nepripaži
no ir nepripažįsta didžiosios laisvojo pa
saulio valstybės. Tai yra ginklas mūsų ko-

mo. Sovietų Sąjunga visokiais būdais ir 
kiekviena proga siekia šį teisinį ginklą 
Lietuvai iš rankų išmušti. Savaime su
prantama todėl, kad kiekvieno mūsų pa
reiga vengti visa to, kas Lietuvos oku
pacijos pripažinimą de jure lengvintų ar 
jį implikuotų:

5. Esamomis sąlygomis kultūriniai ry-

nų, tačiau jie turi būti palaikomi visu at
sargumu, kad toks bendradarbiavimas ne
pažeistų pagrindinių kovos principų už 
Lietuvos suverenių teisių vykdymo atsta
tymą ir kad jis Savo ruožtu nepakenktų Ii 
kusiems krašto lietuviams.
Krašto pažinimo reikalu:

Organizuoti atskirų šakų žinovų ir suin
teresuotų asmenų pasitarimus dabartinei 
Lietuvos padėčiai išaiškinti įvairiose srity 
se, kaip literatūros, meno, ūkio, teisės ir 
t.t.
Politinio darbo koordinacijos reikalu:

Sesija, įžvelgdama reikalą suburti visas 
lietuvių jėgas Lietuvos laisvės kovai vesti 
ir koordinuoti, nutarė pavesti VLIKo Pre
zidiumui kontaktuoti suinteresuotas tuo 
reikalu organizacijas ir paruošti planą vie 
ningam Lietuvos laisvinimo darbui įgyven 
dinti. -
Atkursimosios Lietuvos, reikalu:

Sesija nutarė pavesti VLIKo Prezidiu
mui paruošti išlaisvinsimos demokratinės 
Lietuvos Respublikos valstybinės, ūkinės 
ir kultūrinės santvarkos pagrindinių dės
nių projektą.
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LINKSMŲ KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems geros valios lietuviams nuoširdžiai 

linki

Bronius K. Balutis
Lietuvos Ministeris

Vieton sveikinimų atskiromis kortelėmis, aukojama 
£5.0.0 Lietuvių Skautų Vasaros Stovyklos naudai.

JAUKIŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
linkime Londono Lietuvių šv. Kazimiero 

bažnyčios nariams, rėmėjams, mūsų 
aptaranaujamoms kolonijoms ir 

visiems tautiečiams.

Taikos Karalius- testiprina visus, ypač ligonius, 
Naujuose Viešpaties Metuose!

Kun. A. Kazlauskas, M.I.C, 
Kun. S. Matulis, M.I.C.
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Linksmų Kalėdų švenčių ir gausios dieviškojo Kūdikėlio
Jėzaus palaimos linkiu 
KRISTAUS

visiems prisidėjusioms prie
GYVENIMO išleidimo, ypač Garbės Leidėjams

-
ir knygos Prenumeratoriams, 

o taip pat ir visiems pažįstamiems;

Kun, P, Dauknys
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f ffepZyn/bS DIENOS ""Į
NESUTARIMAS DĖL KONGO

J. Tautų nusistatymas yra apjungti Kon 
gą, svarbiausia — prijungti Katangą, tur
tingiausią provinciją. Kadangi tos provin
cijos prez. Tshombe daro kliūčių, tai vėl 
prasidėjo kovos. Amerika tai remia.

D. Britanijos vyriausybė susilaukė prie
kaištų parlamente ir spaudoje dėl savo lai 
kysenos. Pradžioje ji siuntė J. Tautų pajė
goms bombas, paskui susvyravo dėl to, 
kad ten nesustabdomos kovos.

INDIJA UŽPUOLĖ GOJĄ
Indija, valdoma didelio „taikos apašta

lo“ Nehru, užpuolė portugalų koloniją 
Go ją.

NUTRAUKĖ SANTYKIUS
Sov. Sąjunga nutraukė diploipatinius. tą ėjimą, 

santykius su Albanija, atšaukdami savo 
atstovą (Albanija atšaukė savąjį).

Atstovus iš Albanijos atšaukia ir sateli
tiniai kraštai.

Atrodo, kad Albanija bus išmesta iš ko
munistinių kraštų sąjungų, karinės ir eko
nominės.

ATMETĖ REIKALAVIMĄ IŠDUOTI
Sovietai pareikalavo išduoti vokiečių 

generolą Heusinger;, kurį jie norėtų teisti 
kaip nacių karo nusikaltėlį.

Geh. Heusingeris yra NATO pastovios 
karinės komisijos pirmininkas Vašingtone.

Amerikiečiai ir vokiečiai atmetė reikalą 
vimą, kaip biaurios propagandos nepagrįs-

EICHMANAS NUTEISTAS MIRTI
Izraelio tribunolas Eichmaną pripažino 

kaltu visais 15 jam priskiriamųjų kaltini
mų ir nuteisė mirti.

Pagrindinis kaltinimaš: jis atsakingas 
už šešių su puse milijonų žydų išžudymą.

VLIKo IR VYKD. TARYBOS SUDĖTIS
(E) Suvažiavime perrinktas ligšiolinis 

VLIKo Prezidiumas: pirmininku ligšiol 
juo buvęs Dr. A. Trimakas, sekretorium iš 
rinktas J. A. Stiklorius ir nariu — J. Au
dėnas. Vykd. Taryba palikta ligšiolinės su 
dėties: pirm. — J. Glemža ir nariai: Dr. P. 
Karvelis (Užsienio Reikalų Tarnybos Val
dytojas) ir teis. J. Kairys. VLIKo finansų 
komisijon išrinkti Bilevičius, J. Pakalka 
ir P. Vainauskas. įvairių klausimų studi
joms sudarytos atskiros komisijos.

SVEIKINIMAS Iš LENKIJOS
Lietuvis Motiejus Sanda iš Lenkijos, Su 

valkų apskrities, rašo:
„Visus lietuvius, gyvenančius tolimoj ša 

ly, sveikinu su linksmom šv. Kalėdom, 
kad sveiki ir linksmi džiaugsmingai pra- 
leistumėt šventes. Linkiu laimingiausių se 
kančių N. Metų, kad būtų laimingesni 
jums 1962 m. Taip pat širdingai dėkoju už 
laikraštį „Europos Lietuvį“, kurį aš gauda 
vau 1961 m. Labai aš patenkintas tuo laik 
raščiu. Taip pat prašyčiau geraširdžio žmo 
gaus, kad aukotų ir 1962 m. man laikraštį 
paskaityti gimtąja kalba, nes pas mus nė
ra lietuviškos spaudos.

„Linkiu Redakcijai ko geriausios sėk
mės'

CHRUŠČIOVO SMŪGIS
„France Soir“ paskelbė, kad Chruščio

vas turėjo smūgį.
Kalbėdamas prof, sąjungų suvažiavime, 

jis buvęs priverstas kelis kartus pailsėti, 
taip pat minčių eiga kelis kartus buvusi 
nutrūkusi ir nebegalėjęs baigti sakinių ar 
teisingai ištarti žodžių.

— Amerikos prezidentas ruošiasi prašy 
ti kongresą paskirti kitiems metams 700 
mil. dol. slėptuvėms Statyti nuo radioakty- 
vinių kritulių.

visa širdimi

-j>M-

ir sesėmis Sibiro

Skyrių valdybas ir narius šv. Kalėdų ir N. Metų proga 
sveikina

DBLS VALDYBA

Savo skaitytojams, bendradarbiams ir rėmėjams linksmų Kalėdų ir 
laimingų N. Metų linki 

„EUROPOS LIETUVIS“, NIDOS KNYGŲ 
KLUBAS IR NIDOS SPAUSTUVĖ

mes priėmėm pas save! Tuomet net ir ny- i 
klausioje tremties, svetumo ir nežinios i 
naktyje mūsų džiaugsmas bus didelis, ir 
niekas mums nepajėgs atimti. Juo dalyki- 
mės su broliais ir sesėmis pavergtoje Tė
vynėje prie vargano jų Kūčių stalo. Juo 
dalykimės su broliais 
taigose, kurie negirdės Kalėdų varpų ir 
bažnyčios vargonų, su jais 
junkimės į jų maldą: „Suledėjusiomis lū
pomis, ašarotomis akimis, nevilties iš
kankinti puolame prie Tavo prakartėlės, 
šventasis Kūdikėli (Sib. L. maid. 1). Kalė
diniu džiaugsmu dalykimės su visais Lie
tuvos vaikais laisvame pasaulyje, belau
kiančiais šventosios Betliejaus žvaigždės, 
kuri mus parvestų atgal į tėvų namus. Ta
da ten, tėviškės bažnyčioje, galingiausiai 
skambės:

„Būk pagarbintas visų 
Ir valdovų ir tautų, 
Gimęs Kristau, Kūdikėli“,,,

TSHOMBE PABĖGO IR GRĮŽO
Katangos prez. Tshombe su savo minis- 

teriais ir belgais patarėjais pabėgo iš Eli- 
zabethvillės, kurią baigia užimti J. Tautų 
kariniai daliniai.

Greičiausia, jį priglaus Rodezijos tedera 
cijos min. pirm. Roy WelenskyS.

Paskutinėmis žiniomis, Tshombe grįžęs.

Linksmų Kalėdų švenčių 
ir

laimingų Naujųjų Metų 
Tautos Fondo rėmėjams 

linki
Tautos Fondo Atstovybė 

D. Britanijoje

Akcininkams ir rėmėjams linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1962 m. 
linki 

LIETUVIŲ NAMŲ AKCINĖ BENDROVĖ

Mielus tautiečius Škotijoj, Anglijoj ir Valijoj — buvusius ir būsimus 
L. Sodybos vasarotojus bei svečius šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina 

ir linki saulėtos vasaros
LIETUVIŲ SODYBA

1



2................     EUROPOS LIETUVIS

KNYGOS TEMOMIS
Manydami, kad ir mūsų skaitytojams 

gali būti arti širdies tie knygos rūpesčiai 
ir reikalai, persispausdiname čia iš „Aldų“ 
žurnalo š| Frano Naujokaičio straipsni 
„Knyga ir lietuviškoji sąžinė“,

(2)

Melancholiška nuotaika ir mūsų 
laikraščiai

Ties šita metamorfoze galima būtų sta
tyti taškų. Rašytojams padėti plunksną ir 
atsisėsti kartu su kitais prie televizijos. 
Jei nejaustume anos literatūrinės tikro
vės, atsineštos iš anapus, ir atsakomybės 
prieš tautą, gal ir patogu būtų taip pada
ryti... Bet dabar — ne! Niekados! Mes 
kursime! Bet jaučiame, kad yra atėjęs lai
kas ne tik kurti, bet ir šaukti!

Nusišypsosit ir pasakysit: verkšlenimas! 
Jei tik būtų verkšlenimas, nutiltume pa
verkę, užsimerktume ir nueitume. Bet tai 
yra gyvybės ir mirties klausimas, nes di
džioji tautos jėga, sava literatūros kūryba, 
pamėgsta skaityti. Daug Skaito svetimo
mis kalbomis. To negalime smerkti, o tik 
džiaugtis. Tai turtina dvasią. Bet kai na
muose nėra bent mažos lietuviškos biblio
tekėlės, lietuviškoji gelmė atimama iš 
jaunimo.

Ir mūsų periodinės spaudos laikysena 
lietuviškos knygos atžvilgiu yra nepateisi
nama. Tik keletas laikraščių ir žurnalų sa 
vo pareigą knygai atlieka sąžiningai. Yra 
laikraščių, kurie apie knygas nieko arba 
beveik nieko nerašo. Tuo tarpu aprašinė
jami visokį šeimos pobūviai, gegužinės, ei
liniai susirinkimai, net posėdžiai, recen
zuojami filmai. Apie koncertus, nors jie 
būtų tik mėgėjiški, rašomos panegyrikos. 
Taigi duodamas iškreiptas, netikras mūsų 
kultūrinio gyvenimo vaizdas. Kai tikros 
vertybės pamirštamos, jaunimui susidaro 
įspūdis, kad mūsų gyvenimas iš viso yra 
labai plokščias, tuštokas, žemo kultūrinio 
lygio. Ne mano pareiga mokyti redakto
rius, kuria medžiaga maitinti savo skaity
tojus, bet į nusikaltimą lietuviškai knygai 
turiu kreipti redaktorių dėmesį. Kai ne
kalbai apie knygas, jūs kertat savo me
džio ne šakas, o šaknis. Kai lietuviška kny 
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Vinco motina Elzbieta, iš prigimties būdama nestip
rios sveikatos ir sunkiai dirbdama, nusilpo: 1868 m. spa
lio 27 dieną, gimdydama antrąjį kūdikį — dukrelę Kot
ryną (Uršulę), mirė. Vincukas tada ėjo dešimtuosius me
tus ir atsimena liūdnas skausmingas motutės laidotuves. 
Motutės netekimas buvo didelė žaizda jo širdyje. Bet 
kūdikystė ir vaikystė veikiai gydo visas žaizdas, greit už
gijo ir ši, jo sieloje palikdama šviesų, niekad nedilstan- 
tį motutės paveikslą.

Gailiai apraudojo ir Motiejus Savo mylimą žmonelę, 
lydėdamas į šaltuosius kapelius, iš kurių jau niekas ne
begrįžta. Bet kągi jis darys, likęs našlys su dviem naš
laičiais! Ūkis juk negali būti be rūpestingų šeimininkės 
rankų, maži vaikai be švelnios moteriškos globos. O be 
mylimosios moters nerimo ir pats Motiejus, trykštąs 
sveikata, vyriška jėga ir gyvenimo džiaugsmu. Moteris 
jo gyvenime neišvengiama būtenybė, teikianti džiaugs
mo, ryžto ir gyvenimo pilnatvės. Dar ankstyboj jaunys
tėj kiek jis yra mindęs mergelių rūtų darželių, kiek ne
rimasties kamuojamas tamsiąją naktelę beldęsis į klė
ties dureles, kol išsirinko patinkamą ir mylimą, kurią 
likimas taip negailestingai su juo išskyrė.

Aprimus dėl mylimos žmonos mirties skausmui, Mo
tiejus pradeda dairytis naujos. Jam į akį krinta kaimy
nų Andžiulių Jonieška, iš gretimo Smalinyčios kaimo, 
daili, liekna, skaistaveidė mergaitė, neatsiginantl pirš
lių, nors dar vos šešiolikinė. Našlys ir dvigubai už ją vy
resnis Motiejus atkakliai Siekia jos rankos, nes ko jau 
jis įsigeidė, tas turi jo būti: tokis jau jo būdas. Jis visur 
nori būti pirmas, iš visų išskirtinas. Siekti pirmumo ir 
didžiuotis savo laimėjimais jam buvo smagiausia, ir tas 
ugdė jo atkaklumą, net uvėrumą su pačiais artimiausiais 
sau žmonėmis, neišskiriant žmonos ir vaikų. Ir jis ne 
be pagrindo turėjo kuo didžiuotis: jo ūkis geras, žirgai 
risti, vaikai sveiki ir gražūs. Tai kodėl neturėti ir gra
žios jaunos žmonos, ne tik savo džiaugsmui ir laimei, bet 
ir prieš kaimynus pasididžiuoti, kurie, matydami jau
nąją jo žmoną, su nuostaba sakys:

— Štai, gražioji Kudirkienė.
Motiejus buvo smarkuolis, bet ne karštuolis: kiek

vieno žygio jis imdavos pirma gerai jį apsvarstęs. Kiek
vienas jo šūvis turėjo būti taiklus, nes kitaip nieko ne
laimėsi, tik prieš žmones save apjuoksi. Svarbiausia pa
sitikėti savimi, savo jėgomis, o tuomet ir sunkiausi už
daviniai sprendžiami lengvai, pokštaujant.

Gyvenimas ne pramoga, bet kova, kurią laimi gerai 
pažįstą savo priešininką ir moką išnaudoti kiekvieną 
tinkamą progą. Tai puikiai žinojo buklaus proto Motie
jus ir Andžiulių samdinį paprašė (žinoma, ne be dovą-

nų), kad jam pranešinėtų apie pas Andžlulius atvažiuo
jančius piršlius.

Kartą pas Andžiulių Joniešką važiavo šaunūs pirš
liai, dailia brička, žirgais ristūnais. Netoli Andžiulių so
dybos žirgai, išgąsdinti piemenų kūrenamo laužo, staiga 
metės į šalį, sudaužė bričką, sužeidė piršlius, ir visos 
piršlybos baigės niekais. Motiejui apie tą įvykį tuoj bu
vo pranešta. Jis pasibalnojo dar iš tėvo paveldėtą aklą 
kumelę, kurią buvo gerai atšėręs, ir ji savo dailia išvaiz
da prilygo žirgui ristūnui. Apžiūrėjo Motiejus nelaimės 
vietą ir išdidžiai sako Andžiuliui:

— Tai tau, boba, ir vyrų būta: dviese arklių nesu
valdė.

— Kai arkliai staiga pasibaido, sunku juos, Motie
jau, suvaldyti, — teisino piršlius Andziulis.

— Reikia tik valios ir jėgos, — spyrės Motiejus. — 
Arklys vyro, ne vyras arklio turi klausyti. Štai, maniškė 
eina per ugnį ir vandenį. Vieni juokai — negalėti arklio 
suvaldyti.

— Ką jau tu čia, Motiejau, pūties. Geriau pamė
gink. Pasižiūrėsim, kaip taviškė eis per ugnį, — irzliai 
tafė vienas ūkininkų, rodydamas į dar teberūkstantį pie
menų ugniakurą, didžiąją buvusių piršlybų nesėkmę.

— Ir kodėl man nemėginti, jei žinau, kad pasiseks! 
— sako išdidus Motiejus, kuris arklius valdyti mokėjo 
ir savo merginimo laikais, raitas pasileidęs šokdavo per 
lankomųjų mergelių tėvų ūkio vartus, o jei jie būdavo 
atkili, tai per tvoras.

Ir dabar jis smarkiai vytine sudrožė savo aklai ku
melei per šoną, ji striktelėjo iš vietos ir, nes nesimuisty- 
dama, peršoko ugniakurą ir tik po to piestu stojo, bet 
Motiejus raiteliškai balne išsilaikė. Motiejaus žygis vi
siems padarė reikiamo įspūdžio. Ar tai dar ne vienas įro
dymas, kad ką Motiejus užsimoja, visuomet padaro. Ir 
kaip gi tokio įvykio neatžymėti išgertuvėmis! Kviečia 
Andziulis Motiejų pas save, pasakoja žmonai ir dukrai, 
ką savo akimis buvo matęs, o, iš kitų girdėdamas, ne
būtų patikėjęs.

Nesibaido ir Andziulių Jonieška jauno našlio. Mo
tiejus buvo dailiai nuaugęs, aukštas, vienu žodžiu, vy
ras iš stuomens ir liemens. Didelė galva, puošiama gels
vų ežiuku šukuojamų plaukų, skaisčiai raudonas, vėjo 
[gairintas veidas, melsvos gyvos akys. Dabita Motiejus 
mėgo Skoningai ir dailiai puoštis. Ne tik darbe, bet ir 
šnektoje niekam nenusileidžiąs, moterų draugėje savo 
sąmojum ir pokštais įdomus, svečiuose išdaigus. Tokie 
kartais jaunoms mergaitėms geriau patinka, negu jau
nikliai geltonsnapiai. Ir Motiejus greit susitarė su 
Jonieška.

Vestuvės buvo šaunios. Tegu žino visa plačioji apylin
kė, kad našlys turčius Motiejus Kudirka veda jauną ir 
gražią žmoną. Tik nenorėjo Motiejus, kad jo sūnus Vin

cas, vos šešeriais metais jaunesnis už nuotaką, dalyvau
tų vestuvėse, kurių iškilmingoji bei triukšmingoji dalis 
buvo Andziulių namuose.

— Vaikai, parėję iš mokyklos, neikit į vestuves. Čia 
parvažiuosim ir jums lauktuvių parvešim, — sako išva
žiuodamas Motiejus Vincukui ir pas juos gyvenusiam 
ir draug su Vincuku Paežerių pradžios mokyklą lankiu
siam Grigaičių Petrukui iš Budežerių.

Vincukas tuos tėvo žodžius nuleido negirdomis. Jis 
smalsus, ir jam knietėjo pamatyti vestuvių linksmybes 
bei įdomybes. Tad vos tik sugrįžęs iš mokyklos, jis sku
bina Petriuką valgyti ir rengtis vestuvėsna.

— Kaip gi mes eisim, kad tavo tėvas liepė neiti? — 
sako lėtas ir klusnus Petrukas.

— Ką gi mes blogo padarysim nuėję: pažiūrėsim ir 
pareisim, kaip niekur nieko. Jei draudžiama ką negero 
daryti, kas kita: reikia klausyti. O dabar, kas gi čia to
kio? Tik greičiau renkis. Negaišk!

Vestuvėse svečių daug abiejuose trobos garuose 
ūžia, kaip bitės avilyje. Jaunieji Su garbingesniais sve
čiais, kaip ir pridera, vaišinos seklyčioje. Jaunimas dau
giausia pirkioje. Juodu suka į pirkią: geriau prie pras
čiokų, kaip prie ponų. Niekas nekreipia dėmesio, ir juo
du atsistoja prie pečiaus, kur vaikams tinkamiausia vie
ta. Tačiau Vincukas, vos tik vienuoliktus metus baigiąs, 
jaučias kavalierius esąs: jo gyslomis ne vanduo, bet tėvo 
kraujas teka, ir jis įdėmiai seka merginas, už stalo be
valgančias.

— Žiūrėkim, Petruk, kuri merga gražiausia. Va, ana 
man labiausiai patinka. Kai pavalgys, vesiu šokti. O tu, 
štai, kibk į antrąją.

— Ką tu, Vincuk, aš geriau eisiu namo, — sako nu
sigandęs Petrukas.

— Neik, jau neik! Aš vienas merginas pašokinsiu, 
o tu galėsi pastovėti pečių apsikabinęs, — ramina Vincas 
savo būkštaujantį draugą.

Merginoms pakilus iš užustalės, o muzikantams pra
dėjus smarkiai trenkti linksmą polkutę, Vincukas drąsiai 
eina prie išsirinktosios, grakščiai jai nusilenkia, ties 
krūtine pakeldamas sulenktą dešiniąją ranką. Vestuvi
ninkai sužiuro, vieni iš nustebimo prasižiodami, kiti juo
ku prunkšdami: kaš gi dabar čia bus? Mergina, plačiai 
nusišypsodama, sutinka, ir Vincukas su ja dailiau ir 
trankiau šoka, negu kiti. Ne pagal savo metus ištįsęs, 
grakštus, skaistaveidis jis merginoms patinka, ir kitiems 
šokiams nebe jis merginas, bet merginos jį kviečia ir tol 
šokina, kol prialsina. Tada sodinąs už stalo ir vaišina. 
Jis elgias kaip tikras kavalierius, merginas šnekina, su 
jomis juokauja, J jų kandų žodį dar kandžiau atsikirs
damas.

— Nagi, Motiejau, tu čia sėdi prie savo jaunos 
žmonelės prisvilęs ir nematai, kaip tavo sūnus išdaigau- 
ja. Ir prašmatnaus jo esama. Tik pažiūrėk, kaip jau 
moka merginti, — vapnoja kaimynas, iš gryčios atkripi- 
nėjęs į seklyčią.

— Obuolys netoli nuo obels krenta, — kažkas kan
džiai užustalėj pritaria.

(Bus daugiau)

ga neformuos lietuviško žmogaus, netru
kus nereikės jūsų laikraščiuose nei šei
myninio gyvenimo aprašymų, nei asmeni
nių nuotraukų. Yra pats laikas mūsų laik
raščių redakcijoms padaryti lietuviškos 
sąžinės sąskaitą.

Ekskursija l turtingus namus

Dabar palikime susimąsčiusius redakto
rius ir padarykime ekskursiją į turtingus 
namus. Truputis beletristikos.

Elegantiškų spalvų automobilis, šių me
tų laidos, sustoja ties vilos durimis. Sode
lyje daug saulės ir žalumo. Platus priean
gis su kolonomis. — Tai mano naujoji re
zidencija, — sako inžinierius.

Viduje viskas įrengta pagal naujausią 
madą: švelnios spalvos, vilioją baldai, sun 
kios užuolaidos, kilimai, išblizgintas par
ketas, jaukus apšvietimas, sklinda iš kažin 
kur švelnūs muzikos garsai. Dideli kamba
riai. Jų daug. Ir rūsyje puošnu, patogu. 
Visada paruoštas bufetas su kilniais gėri
mais šaldytuvuose.

— Pradedame gyventi, — džiaugiasi 
šeimininkai.

— Sveikinu, džiaugiuosi, — pritariu. 
Kas galėtų sakyti, kad negera tokiuose na 
muose? Bet mano akis tyrinėja visus pa
kraščius, ieško, ko trūksta šitiems na
mams.

Darbo kambaryje stovi stiklinė spinta 
su šviečiančiomis knygų nugarėlėmis. Sto
vi ten pora enciklopedijų — speciali ir 
bendroji —. beletristinių knygų serija iš 
populiariosios bibliotekos anglų kalba ir 
dar kai kas.

— Domitės knygomis? — šeimininkės 
klausimas padeda man pradėti norimą 
temą.

— Ieškau lietuviškų. Tur būt, kitam 
kambaryje?

šeimininkų veidais nubėga nepasitenki
nimo šešėlis:

— Turime, kur neturėsi. Atsivežėm iš 
Vokietijos. Tik guli dar neišpakuotos. 
Rūsyje.

— Bet juk turite jaunimo. Reikėtų į 
spintą sudėti. Kad turėtų po ranka.

— Lietuviškų vadovėlių turi vaikai sa
vo kambaryje. O tą visą šlamštą kas čia 

dės į spintas. Netiktų prie mūsų baldų. 
Juk pats matai, kaip šviečia auksuotos nu
garėlės.

— O mūsų enciklopedija taip pat galėtų 
čia šviesti.

— Ta galėtų. Bet, žinai, pradžioje neuž- 
sisakėm. Lyg nepasitikėjom. O dabar — 
tų skolų: morgičiai, nauji baldai, maši
na... Bepigu pačiam: nė namų, nė auto
mobilių Ne mums... Kai išsimokėsim, 
tada...

Palieku inžinieriaus namus su graudu
liu širdyje. Auksuotų nugarėlių psicholo
gija yra mūsų didžiosios tragedijos dalis. 
Einu ir mąstau: ne visi patys geriausi žmo 
nės atbėgo šiapus vandenų... Ten partiza
nų kapai, Sibiras...

Esu buvęs daugelyje namų. Netikęs sve
čias. Vis šniukštinėju pasieniais, pakam
pėmis: o kur tos lietuviškos knygos? Išva
da: inžinieriai nėra patys apatiškiausi. 
Greta jų rikiuojasi gydytojai, biznieriai, 
buvę karininkai, kunigai, net buvę moky
tojai. Suprantama, kad daugelyje namų 
randu bent mažutes lietuviškas bibliote
kėles. Tik jos turėtų būti turtingesnės, pa
pildomos naujomis knygomis.

(Bus daugiau)

(E) Dar viena lietuvių literatūrinė pre
mija paskelbta Amerikoje. Clevelando 
„Dirvos“ laikraštis skiria 1.000 dolerių už 
romaną. Premijos lėšas paskyrė J. Čėsna.

Kas nuolat kitiems sakosi, kad jis serga, 
tas tikrai serga; kas prieš kitus rodosi 
sveikas ir linksmas, tas dažnai nugali ne 
vieną ligą, kuri gal būtų jį užklupusi, jei 
nebūtų pajėgęs ja nusikratyti. Gyvenime 
retai pasitaiko rasti saulėtos nuotaikos 
žmonių. Toks tuojau išsiskiria iš kitų. 
Nors jis būtų ir neturtingas, bet visuomet 
drąsus, ryžtingas, linksmas ir laimingas. 
Kur jis bebūtų, visur skleidžia aplink sa
ve giedrią nuotaiką.

PROF. R. SEALEY APIE 
LIETUVIŲ KALBOS KILMĘ

Tur būt, jau nedaug yra likę šioje saloje 
lietuvių, kurie nebūtų girdėję apie perdėm 
demokratišką, visiems lengvai prieinamą 
ir labai kuklų lietuvių draugą Rafaelį Sea
ley. Nebereikia minėti, kad jis gražiai kal
bą ir rašo lietuviškai ir palaiko artimus ry 
šius tiek su pavieniais lietuviais, tiek su 
jų organizacijomis. Ypačiai glaudžiai jis 
bendradarbiauja su jaunimu — skautais ir 
ateitininkais.

Sealey — tai angliškasis Eretas, įsijun
gęs į lietuvių bendruomenę pirmiau, negu 
spėjo pačią Lietuvą aplankyti. Būdamas 
mokslininkas (dėsto lotynų ir graikų isto
riją Queen Mary College University of 
London), jis nesitenkina vien tik lietuvių 
kalbos žinojimu, bet stengiasi prisikasti 
iki, tos kalbos pradinių versmių.

Šiomis dienomis Amerikoje leidžiamas 
neperiodinis istorijos ir gretimųjų sričių 
žurnalas „Tautos praeitis“ (tomas I, kny
ga 3) išspausdino R. Sealey lietuviškai pa
rašytą straipsnį „Bendros mintys apie lie
tuvių kalbos kilmę“. Tame straipsnyje jis 
sumini tris Skirtingas lietuvių kalbos atsi
radimo teorijas ir jas visas, kaip neturin
čias mokslinio pagrindo, atmeta. Remda
masis kalbos mokslų duomenimis, jis įro
do, kaip ir mūsų rimti kalbininkai, kad lie 
tuviai nėra kilę iš senovės romėnų, kad jų 
kalba nėra gimininga Slavų kalbai ir kad 
Basanavičius klydo, bandydamas išvesti 
teoriją, jog aisčiai buvo giminingi senovės 
trakų-prygų tautoms.

Kaip nekalbininkui, negalima drįsti ver
tinti R. Sealey pateiktosios mokslinės me 
džiagos. Tačiau pats faktas, kad jis savo 
įnašu ryžosi papildyti mūsų kalbininkų ty 
rimo darbus, jau yra labai džiuginantis. 
Linkėtina, kad R. Sealey nesustotų pradė
tame kelyje, bet, pasinaudodamas savo ži
niomis bei patyrimu, ir toliau varytų 
moksliniu atžvilgiu įdomų ir mums labai 
reikšmingą kultūrinį darbą.

P.S.
Savo straipsnio pastabose R. Sealey pra

šo, kas jam galėtų suteikti žinių, ar buvo 
kurioje nors Lietuvos dalyje, kaip Basana 
vičius teigia, nors ir tarmiškai, duona va
dinama „bagas“. J. Lūža

Net trijų advento sekmadienių šv. Mišio 
se yra skaitomi evangelijų tekstai apie šv. 
Joną Krikštytoją. Pagal paties Kristaus žo 
džius, „tarp gimusiųjų iš moters nėra nė 
vieno didesnio pranašo už Joną Krikšty
toją“ (Luko 7,28). Jo busimąją didybę pa
rodo jau jo nuostabus gimimas, kuris bu
vo apreikštas jo tėvui kunigui, atliekant 
savo pareigas šventykloje: „Nebijok, Za
karijau, nes tavo malda išklausyta; tavo 
žmona Elžbieta pagimdys tau sūnų; tu pra 
minsi jį vardu Jonas. Iš jo bus tau džiaugs 
mo ir linksmybės, ir daugelis džiaugsis jo 
gimimu. Nes jis bus didis Viešpaties aki
vaizdoje“ (Luko 1,13-15). Su Jėzumi Jo
nas susitiko dar būdamas motinos įsčiose, 
kai Marija, pati būdama nėščia, aplankė 
savo giminaitę Elžbietą. „Ir atsitiko, kad 
kaip tik Elžbieta išgirdo Marijos pasveiki
nimą, kūdikis linksmai šokterėjo jos įsčio
se“ (Luko 1,41). Kai kurie teologai mano, 
kad šio susitikimo metu Jonas buvęs ap
valytas nuo gimtosios nuodėmės. Vaikui 
gimus, tėvas Zakarijas pranašavo: „O tu, 
vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo 
pranašu, nes tu eisi ties Viešpaties veidu 
jo kelių taisyti, duoti jo tautai išganymo 
pažinimo jų nuodėmėms atleisti“ (Luko 
1,76-77). Po tokio nuostabaus gimimo ir po 
kūdikystės tėvų namuose, Jonas išėjo į ty
rus galutinai pasiruošti savo didžiajai mi
sijai, kurią taip aptaria buvęs jo mokioji 
šv. Jonas Evangelistas: „Buvo Dievo siųs
tas žmogus, vardu Jonas. Jis atėjo dėl liu
dijimo apie tą šviesą liudyti, kad visi per 
jj tikėtų. Jis nebuvo šviesa, bet turėjo liu
dyti apie šviesą“ (Jono 1,6-8). Taigi pa
grindinis Jono Kr. uždavinys buvo liudyti 
apie Dievą — šviesą, Jėzų Kristų. Jis tą 
liudijimą atliko savo gyvenimu, savo skel
bimu ir savo mirtimi. Savyje Jonas Kr. 
pirmiausia įgyvendino tai, ką paskui skel 
bė žmonėms. Savyje, ypatingai Dievo ma
lonei veikiant, nugalėjo senąjį žmogų ir iš 
taisė taką Viešpačiui ateiti. Priėmęs švie
są į save, apie ją galingai liudijo kitiems. 
Jo pamokslų klausytis rinkosi didžiulės 
minios, o jis ragino: „Aš tyruose šaukian
čiojo balsas. Taisykite Viešpaties kelią... 
Aš krikštiju vandeninai, bet tarp jūsų sto
vi tas, kurio jūs nepažįstate. Jis yra tas, 
kurs po manęs ateis, kurs pirm manęs bu
vo; jam aš nesu vertas atrišti kurpių dir
želio“ (Jono 1,23.26-27). Visas Jono Kr. 
liudijimas sukauptas į tą, kurs turi ateiti. 
Jis bus „galingesnis už mane“ (Morkaus 
1,7), „jis jus krikštys šventąja Dvasia“ 
(Morkaus 1,8, jis ateina iš dangaus ir už 
tai stovi aukščiau už visus (plg Jono 3, 
31). Jis yra „Dievo avinėlis, kurs atima pa 
šaulio nuodėmes“ (Jono 1, 29): „Aš ma- j 
čiau kaip karvelį nužengiančią iš dangaus 
Dvasią, ir ji pasiliko ant jojo... Aš mačiau 
ir liudijau, kad jis Dievo Sūnus“ (Jono 1, 
32.34). Pirmieji Kristaus apaštalai buvo 
iš Jono Kr. mokinių tarpo (Andriejus Ir 
Jonas Ev.), supratę savo mokytojo nuro
dymą (Jono 1,36) ir nieko nelaukdami nu
ėję paskui Jėzų. Didžiajam liudytojui Die
vas suteikė malonę apkrikštyti Mesiją. 
Tada „Tyruose šaukiančiojo balsas“ pra
dėjo tilti, nes jo misija buvo atlikta: jis 
buvo paskelbęs Jėzaus atėjimą, prirengęs 
žmones per atgailą vertai jį sutikti ir iš
kilmingai parodęs žmonėms Kristaus as
menį. Tada atėjo laikas, kuriuo, anot pa
ties Jono Kr. žodžių, „reikia, kad jis aug
tų, o aš eičiau mažyn“ (Jono 3,30). Tetrū
ko tik paties aukščiausio liudijimo, mirti 
už Savo liudijimą. Toji malonė Jonui Kr. 
taip pat,buvo suteikta. Skelbdamas Dievo 
Šviesą, jis neišsigando nė žemės galingų
jų. Galilėjos tetrarkui Erodui sakė tiesą į 
akis: „Tau nederą turėti savo brolio mo
ters!“ (Morkaus 6,18). Toji tiesa nepatiko 
žemės galiūnui, ir Jonas Kr. buvo įmestas 
į kalėjimą. Erodas nedrįso didžiojo prana
šo nužudyti, tačiau įsikišo moteris Erodi- 
jada. Sulaukusi tinkamos progos, ji per sa 
vo dukrą Salomę pareikalavo iš Erodo Jo
no Kr. galvos. „Keralius nuliūdo, bet dėl 
priesaikos ir dėl drauge sėdėjusių už stalo 
nenorėjo jos liūdinti. Taigi jis nusiuntė bu 
de’į ir liepė atnešti padėkle jo galvą. Tas 
nukirto jį kalėjime, atnešė jo galvą padėk 
le ir padavė ją mergaitei, o mergaitė pa
davė savo motinai“ (Morkaus 6, 26-28).

Kun. Bronius Liublnas

PAMALDOS

ROCHDALE — gruodžio 24 d., 11.30 vai 
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai. 
COVENTRY — gruodžio 17 d., 11 vai., Šv.

Elzbietos koplyčioje, St. Elizabeth's Rd.
NORTHAMPTON — Kūčiose, gruodžio 24 

d., 12 vai., Švč. Marijos ir šv. Tomo ka
tedroje, Kingsthorpe Rd.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų I dieną, 
11 vai., vienuolyne, St. John's Square.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 v., 
Švč. Širdies bažn., Queen's Ave., Tuns
tall.

LEICESTER — gruodžio 31 d., 12 vai,
Sacred Heart bažn., Mere Street,

2
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LIETUVIŠKAS KRISTAUS GYVENIMO Kodėl jie kaltinami?

Seniai mums reikėjo tokios knygos, 
šiaip ar taip galvosi, Kristus stovi mūšų 
istorijos centre. Meilė ar neapykanta Jam 
— tos pasikeisdamos, atsimušdamos, pra
siveržiančios bangos mūsų gyvenimo jū
roj — nuo pat krikščionybės pradžios taip 
ryškiai reiškėsi kiekviename laikotarpy, 
tad nepastebėti Kristaus — negalima! Ta
čiau be šios knygos didelė lietuviškos vi
suomenės dalis negalėtų pasakyti, kad jie 
Kristų pažįsta. Mat, lietuvių kalba, tiesa, 
buvo knygų apie Kristaus gyvenimą, ta
čiau jos, jei neskaityti paties Šv. Rašto 
N. {Statymo vertimo, nepristatė Kristaus 
tokioje ryškioje mokslo šviesoje, kaip šios 
knygos lietuviškasis vertimas.
Lietuviškieji Kristaus Gyvenimo Leidiniai

Neminint pačių Evangelijų ir mokyklai 
skirtų vadovėlių, spaudos draudimo laiko
tarpy Juozapo Zavadzkio spaustuvėje Vil
niuje 1879 m. buvo atspausdintas „Gyve
nimas Išganytojaus Svieto Viešpaties mū
sų Jėzaus Kristaus“. Tai buvo kišeninio 
formato, 366 puslapių knygutė, skirta liau 
džiai. Vėliau, 1926 m. Kaune, šv. Kazimie
ro Dr-ja išleido M. Meschler’io parašytą 
ir kun. B. Andruškos išverstą knygą: „Die 
viškesis Išganytojas“, p. 476. ši buvo skir 
ta mokslus einančiam jaunimui ir visai 
atitiko savo tikslą. Pagaliau žinomas mū
sų mokslininkas vysk. Pr. Būčys parašė 
„Pasaulio Išgelbėtoją“, p. 514. Šią knygą 
išleido „Draugas“ Chicagoje 1930 m. Tais 
pačiais metais žinijos leidykla Kaune iš
leido Giovani Papini „Kristaus Istoriją“ 
dviejuose tomuose (po 227 p.). Šią knygą 
išvertė Dr. P. Mačiulis. Sakalo leidykla 
Kaune išleido Francois Mauriac „Jėzaus 
Gyvenimą“ (p. 240), verstą Ant. Vaičiulai 
čio. Abu paskutinieji veikalai yra daugiau 
literatūriniai darbai, nors, dėl jų gilaus 
įžvalgumo, jie teikia daug ir visokeriopos 
šviesos. Tik vysk. Bučio knyga buvo moks 
line, tačiau visai kitoje plotmėje, negu šis 
paskutinis vertimas Londone. Be to, nuo 
to laiko (nuo 1930 m.) daug kas surasta, 
daug naujos šviesos įnešta į Kristaus ir 
Evangelijų aprašymus.

Taigi štai kodėl mums reikėjo šios kun. 
P. Dauknio verstosios knygos: lietuvių kai 
ba mes panašios knygos daugiau negu pa
sigedome, iš tikrųjų niekad jos ir netu
rėjome.
G, Ricciotti „Kristaus Gyveninio“ apibū
dinimais

Giušeppe Ricciotti yra vienuolyno aba
tas ir universiteto profesorius Rytų seno
sioms kalboms. Jis yra parašęs daugiau, 
kaip 20 knygų, kurios turėjo didelį garsą. 
Jo „Kristaus Gyvenimas“ išverstas į 23 
kalbas. Tai šį tą pasako. Tai yra mokslinis 
Kristaus gyvenimo aprašymas, tačiau skir 
tas ne mokslininkams.

Knyga paskirstyta į dvi pagrindines da
lis: I Kritinis Įvadas ir II Kristaus Gyve
nimas. Pirmoji dalis apima 312 puslapių 
ir duoda daug bendrų žinių, kritiškai iš
nagrinėtų, apie Palestiną, žydų religinę ir 
politinę santvarką Kristaus atėjimo lai
kais ir pagaliau sustoja ties pačiais šalti
niais (Evangelijomis), iš kurių mes dau
giausia šėmiam žinias apie Kristų. Paga
liau autorius išnagrinėja archeologinę ir 
chronologinę Sritį, stengdamasis tiksliai ar 
apytikriai nustatyti su Kristum susietų 
įvykių datas. Pabaigoje šio skyriaus kriti
kuoja netiksliu? Kristaus gyvenimo aiški
nimus ir jų metodus.

Il-je dalyje autorius vaizduoja patį Kris 
taus gyvenimą, laikydamasis chronologi
nės tvarkos. Tą gyvenimą bendrais bruo
žais mes visi žinome, tačiau tik perskaitę 
šią knygą pamatome, koks yra nepilnas 
mūšų žinojimas. Autorius čia stengiasi ne 
tik panaudoti visus paskutiniųjų kasinėji
mų pateiktuosius duomenis vietovėms at
pažinti, bet jis kritiškai sustoja ties kiek
vienu, kad ir smulkiausiu Kristaus gyveni 
mo įvykiu. Čia jam į pagalbą ateina ir Se
nojo Įstatymo šv. Raštas, ir žydų Talmu
das, ir romėnų ar žydų istorikai ar geogra 
finiai duomenys, kuriuos jis smulkiausiai 
žino, kaip tas, kurs asmeniškai ten lan
kėsi.

Pabaigoje pažymi, kad kova dėl Kris
taus (kurią jis taip meistriškai aprašo) 
tęsis pasaulyje tol, kol bus žmonių vaikų, 
nes Kristus pats pasakė, kad jis yra tas 
„ženklas, kuriam bus prieštaraujama“ 
(Luko 2,34).
Kritiškos pastabos

Knygos pobūdis ir jos tikslas yra paties 
autoriaus nusakyti knygos įžangoje, kame 
jis sako, kad norėjęs parašyti šį veikalą 
„pabrėždamas dokumentais pagrįstą isto
riškumą: tyrinėjau senovės įvykį, o ne mo 
dėmiąją teoriją, tyrinėjau dokumento tvir 
t ūmą, bet nebandžiau lukštenti savo paki
liais aiškinimais, net drįsau sekti evange
listų „nejautrumu“, kurie nesušunka iš 
džiaugsmo Jėzui gimus, nei dejuoja, kai 
jis miršta. Taigi man rūpėjo parašyti kri
tinį veikalą“ (p. 8-9). Aiškiai pasakyta 
autoriaus tikslai. Pažvelkime, kaip jam 
tai pavyko.

Autorius iš tikrųjų norėjo būti kritiškas

VERTIMAS
FELIKSAS GURECKAS, Ph. Dr.

(Giuseppe Ricciotti, KRISTAUS GYVE
NIMAS, p. 965. Į lietuvių kalbą išvertė 
kun. P. Dauknys, M.I.C. Išleido Marijonai 
prenumeratorių aukomis. Spausdino Ni
dos spaustuvė Londone, 1962).

ir (už ką labiausiai reikia jį girti) nebijo
jo viešai kelti Su Kristaus Gyvenimu ar 
Evangelijomis susijusių sunkumų. Taigi 
knygoje 'pilna problemų. Ar jas autorius 
išsprendžia? Tiesą pasakius, beveik dėl 
kiekvienos jo iškeltosios problemos yra 
prirašytos ištisos knygos. Tai kaip gi jis 
gali visas tas problemas atsakyti vienoje 
knygoje? To negalima laukti. Jis, tiesa, 
ties kiekviena sustoja, kiekvienai proble
mai stengiasi rasti atsakymą, tačiau labai 
dažnai tik suglaustą.

Perkrovimas tų problemų vietomis ga
na ryškus ir sunkina knygos skaitymą ir 
daro ją mažiau patrauklia. Tačiau kai ku
rios problemos yra puikiai išnagrinėtos. 
Sakysim, kad ir Kalno Pamokslo aiškini
mas (p. 456-481) yra tikras šedevriukas! 
Bet vėl Eucharistijos įsteigimas, atrodo, 
galėjo būti ir plačiau ir giliau atvaizduo
tas. Kartais susidaro įspūdis (gal dėl mi
nėto suglaustumo), kad autorius per leng 
vai susitvarko su iškeltais sunkumais, 
kad ir, pavyzdžiui, ginče dėl Paskutinės 
Vakarienės datos. Autorius čia palaiko šv. 
Jono Evangeliją, pagal kurią Paskutinė 
Vakarienė buvo vieną dieną prieš žydų Ve 
lykinio Avinėlio valgymą. Kiti gi evange
listai - sinoptikai sako, kad Paskutinė Va
karienė buvo tuo pačiu laiku, kaip ir žydų 
velykinio avinėlio valgymas. Iš tikrųjų, 
atrodo, klausimas nėra išspręstas, abi pu
sės turi lygiai svarių .argumentų, autorius 
čia nieko nauja nepateikia, kad šį nebaig
tą ginčą išspręstų.

Mes norėtume autoriui švelniai prikišti, 
kad kai kuriais klausimais jam pergreit 
pasidaro aišku, tačiau čia pat mes jį ištei
siname, nes neįmanoma į visų problemų 
platybes vienodu nuodugnumu atsakyti. 
Šiaip jau autorius iš tikrųjų stengiasi būti 
labai objektyvus, stengiasi „nesijaudinti“, 
kaip jis įžangoje pasakė, nors mes paste
bime racionalistų atžvilgiu šiek tiek „šven 
to pykčio“. Moksliniam veikale ir to netu
rėtų būti.

Kuo veikalas ypač geras, tai Kristaus 
palyginimų ir, apskritai, Jo mokslo aiški
nimu. Tie Kristaus palyginimai, autoriaus 
dėka, lyg gyvi atsistoja prieš mūsų akis. 
Mes iš viso linkę manyti, kad antroji dalis 
šios knygos yra stipresnė. Pirmoji dalis 
viską paliečia, už tat nebegali visko stip
riai nušviesti. Taip pat knygoje labai stip
rus archeologinis ir geografinis elementas.

Vieno dalyko knygoje veik nepaminėta, 
o tai yra šiandien tarp katalikų pats jud
riausias šv. Rašto klausimas, vadinamasis 
dvasinis šv. Rašto aiškinimas. Susidaro 
įspūdis, kad jis autoriui ne prie širdies, 
per liberališkas, nors ir katalikų moksli
ninkų atstovaujamas. Kaip ten bebūtų, ar 
ta nauja kryptis teisinga, ar ne, tačiau jos 
nepaminėti, kai ji šiandien tokia aktuali, 
nėra geras dalykas. Bet gal tada, kai jis 
šią knygą rašė, tai nebuvo tiek aktualu? 
Kaip ten bebūtų, be šios knygos žinių ka
talikas šviesuolis nesupras ir to „dvasi
nio“ šv. Rašto aiškinimo, nes jis nežinos, 
kuo jis skiriasi nuo modemiško tradicinio 
aiškinimo, kuriam atstovauja G. Ricciotti.

Kaip knygą sutikti?

Yra mažų, neesminių klausimų, dėl ku
rių norėtųsi su autoriumi nesutikti. Saky
sime, viena Smulkmena: autorius sako, 
kad Kristaus pažadas šimteriopai atsily
ginti tinka tiek Dangui, tiek žemei, vadi
nasi, ir čia, žemėje, Dievas gausiai atsily
gina tiems, kurie dėl Jo vardo daro gera, 
žinoma, su tuo reik sutikti, bet jis paima 
iliustracijai du pavyzdžius: 1) kaip pir
mieji krikščionys materialiai gerai tvar
kėsi, kai jie Jeruzalės bažnyčioje įvykdė 
meilės komunizmą (plg. Apaštalų Darb. 
2,44-45 ir 4,32): antras pavyzdys, kaip Die
vas palaimina vienuolynus ir kaip jie pa
sidaro turtingi. Mūsų nuomone, abu pa
vyzdžiai nėra tinkami. Pirmiausia, pirmų
jų krikščionių komunizmas liūdnai baigė
si: išdalijo savo turtus, paskui reikėjo šv. 
Povilui rinkti jiems aukas Makedonijoj ir 
Akajoj (plg. laišką Romėnams 15,26). O 
kai dėl vienuolynų turtų, tai irgi neaišku, 
ar čia yra tikrai Dievo palaima, kai pats 
Kristus iškelia turtų pavojingumą (Mato 
10,23).

Aišku, čia paminėtu reikalu autorius 
gal galėtų atsikirsti, tačiau ir tada reikia 
pripažinti, kad šalutiniais klausimais nuo 
monės gali skirtis, ir nors mes pristatome 
šią knygą, kaip labai gerą, tuo tačiau ne
norime pasakyti, kad tai paskutinis moks
lo žodis ir kad kitokių nuomonių negali ir 
būti. Bet tų nuomonių sąmyšy ši knyga 
yra vis tiek šviečiantis stulpas, duodąs 
orientaciją kiekvienam tikinčiam šviesuo-

Komunistų partijos kongresas vėl iškėlė 
savo partinių priešų klausimą. Tie vadina
mieji Stalino talkininkai, kurie buvo pa- 

, ,, šalinti iš valdžios viršūnių, iš naujo buvo
liui. Todėl mes nepaprastai vertiname puoiami ir pasmerkti. Jie, greičiausia, bus 
kun. Dauknio dideli triūsą šią didžiulę išmesti i§ partijos ir tardomI. Bet supran. 
knygą pateikiant lietuviškai visuomenei. tama> mums čia nėra ko svarstyti jų llki. 
Knygos vertimas _ mą. yra nusjpeinę bausmės, kaip

Kalbant apie patį vertimą, musų supra- jjauraus sovietinio valdymo priekiniai at- 
timu, vertimas atliktas labai gerai. Ta- SįovaĮ
čiau galima pastebėti, kad vertėjui buvo Kas mums rūpėtų taI išsiaIškintli kodėl 
sunkesne kokia 150 psl., paskui viskas ėjo jJe dabar staiga vėl judinami. stalino net 
žymiai Sklandžiau. Mes neiliustruosime mumija. kaip matome, pateko nemalonėn 
tai pavyzdžiais, kur ilgi sieksniniai saki- ir buvo Išmesta iš mauzoliejaus, nors nuo 
mai veikalo pradžioje yra sunkiai supran- 1956 m jj iki šlol vis dar gulėjo šalia Le. 
tami. Vertėjui būtinai reikėjo šias sun- nin0. Tiek Cruščiovas, tiek dabartiniai ar 
kesnes vietas (p. 15, p. 100, p. 120 p. 153) timieji jo bendradarbiai kongrese puolė 
padaryti suprantamesnes, ilgus sakinius Molotovą, Malenkovą, Kaganovičių, Voro- 
suskaldant, nutolstant nuo žodinio verti- šilovą Puolė ir net pasiteisinti nedavė, 
mo, įterpiant rišamuosius ar paaiškinan- nors Vorošilovas dalyvavo kongrese ir ke- 
čius žodžius. Tačiau, kaip minėjome, tas bs kartus prašė balso. Tai tam tikra nau- 
viskas vėliau išsilygina. Tegu skaitytojas jIena, palyginti su anais laikais, kai pakal- 
nenusigąsta, pradžioje sutikęs vietų, kur tintieji arba būdavo tyliai nušaunami tar- 
reiks du kartus skaityti, kol paaiškės, kas dymo rūsiuose, arba patys turėdavo kal- 
sakoma. Toliau viskas eina kaip per svies- tinti ir smerkti save teismuose. Šįkart vai
tą. Dėl kalbos grynumo turėtų kalbėti tižią savo rankose turintieji visi šokosi bū- 
kalbininkai, tačiau vertėjas, kiek patyrė- ti prokurorais.
me, tikrai stengėsi duoti gryną lietuvišką Kaltinami .anie jau nustumtieji tuo, kas 
kalbą, ir tikime, kad tai jam pavyko. Apia valdantiesiems labiausiai rūpi. Tvirtina
mai, vertėjui tenka nuopelnas ir už tos ma, kad Molotovas rašęs visiems partijos 
svarbios knygos pasirinkimą, ir už tą di- centro komiteto nariams bendraraštinį 
delį darbą, išverčiant beveik 1000 pusią- laišką ir kritikavęs programą, tvirtinęs, 
pių knygą, ir už nugalėjimą visų kitų kad atėjimas į komunizmą be karo neįma- 
sunkumų, kurių mes nežinome, bet nujau- nomas. O tai juk yra kinų komunistų pa
čiame. Tuos, kurie vertėjui padėjo, jis žiūra, už kurią jų niekas negali išmesti iš 
pamini savo įžangos žodyje. partijos. Dėl to kaltintojai prisirinko ar-

Nidos spaustuvė atliko švarų, gal kiek gumentų, kurie kaltinamuosius, be to, dar 
monotonišką, be didelių paįvairinimų dar- turi padaryti kriminaliniais nusikaltė- 
bą laužyme ar pačioj spaudoj. Žinoma, iš Uais. Jau kelinti metai toks metodas sėk- 
mokslinio veikalo daug spaudos „mandry- mingai taikomas sovietuose. Dėl to Šverni- 
bių“ nelaukiama, tuo labiau, kai turimos kas tvirtino, kad Molotovas 1937 m. ciniš- 
techniškos galimybės labai ribotos, taigi kai reikalavęs, jog kas nors būtų nubaus- 
reiktų sakyti, kad spaudos darbas atliktas tas, kaip pasikėsintojas prieš jo gyvybę, 
be priekaištų. Korektūros klaidų, be gale kai jo automobilis paslydo. Malenkovas 
atžymėtų, yra ir daugiau (p. 9, p. 233, p. Armėnijoje ir Baltgudijoje žudęs partijos 
474, p. 643), tačiau „tai pasitaiko ir labai narius. Kaganovičius, kuris pačiam Chruš 
geruose namuose“. čiovui kadaise davė Maskvoje partijos sek

Baigiant reikia Vertėją ir Leidėjus už- retoriaus darbą, buvęs eilinis žudikas, kar 
tikrinti, kad „naujagimis“ bus lietuviškos tą savo seno draugo prašyme įrašęs „Vie- 
visuomenės labai šiltai sutiktas, nes jis to nintelė bausmė — mirtis“. Dabartinis po- 
iš tikrųjų yra labai vertas. licijos pajėgų viršininkas šelepinas nusi-

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

Oi nelaimė, ką ai matau — 
širdį ver kaip yla -. 
Numylėto/ mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

LAIMINGAS BILIETAS
Liaudies išmintis moko: „RuoŠk roges 

vasarą“. Rogės man asmeniškai nereika
lingos, bet, vadovaudamasis patarle, aš vis 
dėlto buvau linkęs iš anksto apsirūpinti 
kai kuriais daiktais, reikalingais žiemai. 
Sakysim, pirštinėmis. Tačiau ne tik mūsų 
„Aušros“ kolūkyje, bet ir Švenčionių rajo
no parduotuvėje jų gauti nepavyko. Bu
vau benusimenąs, bet apsukrus bičiulis iš
gelbėjo mane geru patarimu:

— Yra puikus būdas nebrangia kaina 
apsirūpinti įvairiais reikalingais daiktais, 
— pradedant pirštinėmis ir baigiant auto
mašina. Išmėgink laimę loterijoje.

Pagalvojau, pagalvojau ir nusprendžiau. 
Iš tiesų, ko aš netenku? Visiškai nieko. O 
įsigysiu bent kokią galimybę apsaugoti 
rankas nuo šalčio. Be loterijos bilieto ir 
tokios galimybės nebus. Švenčionių preky
bos darbuotojai žodžio nelaužo. Jei jau pa
sakė ne, vadinasi, ir nebus.

žodžiu, aš įsigijau kelis loterijos bilie
tus. Jūs, žinoma, laukiate iš manęs pasa
kojimo, kaip aš nekantraudamas čiupau 
laimėjimų lentelę, vos tik ji. buvo išspaus
dinta. plakančia širdimi akimis ryjau 
skaičių stulpelius ir paskui nusivylęs nu
sviedžiau laikraštį. Turiu jums iš karto 
pranešti: nieko panašaus nebuvo. Rugsėjo 
17 d. eiliniame tiraže laimėjimas teko ma
no bilieto Nr. 187 serijos 13671. Maža to, 
Įmantria kanceliarine kalba buvo prane
šama, kad šis laimėjimas yra mano trokš
tamos „pirštinės odinės“.

Toliau įvykiai klostėsi žaibo greičiu. Aš 
nedelsdamas išvykau į Švenčionis ir už
ėjau tiesiai į taupomąją kasą. Čia man ne
delsiant buvo pasiūlyta atsiimti laimėjimo 
sumą.

— Ne! Nepavyks! Man reikia pirštinių.
— Pamėginkite užeiti į universalinę 

parduotuve. — burbtelėto taunomosios ka 
sos kasininkė ir kažkodėl apžve’gė mane 
lyg ir nustebusiu, lyg ir užjaučiančiu 
žvilgsniu. Šio žvilgsnio reikšmę supratau 
truputi vėliau, o kol kas. kupinas geriau
sių vilčių, pasukau nurodyta krvntimi.

— Kuo mes čia dėti? — trūkte’ėio pe
čiais universalinės parduotuvės pardavė
ja. — Nieko bendro su loterijos bilietais 
neturime. Mes parduodame prekes už gry
nus pinigus.

— Aš nieko nrieš, štai jums pinigai, tik 
duokite pirštines!

I mano nrašvma buvo atsakvta dar vie
nu išraiškingu žvilgsniu. Jei aš būčiau pa

našių akių išraiškų kolekcionierius, mano 
kolekcija iki vakaro būtų pasipildžiusi ke
liais retais egzemplioriais. Mane dosniai 
apdovanojo ir taupomoje kasoje, į kurią 
aš vėl nuėjau, ir universalinėje parduotu
vėje, į kurią vėl patekau iš taupomosios 
kasos, paskui vėl taupomojoj kasoj ir t.t.

Bet aš, matyt, su marškinėliais gimiau. 
Man vėl nusišypsojo laimė. Universalinės 
parduotuvės vedėjas, kurs galų gale teikė
si atkreipti į mane savo šviesiąsias akis, 
rado geriausią išeitį iš padėties.

— Ir įkyrus jūs žmogus, — pasakė jis. 
man.
— Argi jums sunku atsiimti pinigus ir 
nesukti niekam galvos? Nenorite? Na, ką 
gi. Važiuokite į Vilnių. Ten, gal būt, galė
site atsiimti savo laimėjimą.

Nieko nepasakysi, geras patarimas. Gal 
būt, aš jo ir paklausyčiau. Tik bėda. Kol 
vaikščiojau iš taupomosios kasos į par
duotuvę ir atgal, prakiuro puspadžiai. Da
bar vėl teks pirkti loterijos bilietą ir lauk
ti eilinio laimėjimų tiražo, o tada vykti 
sostinėn pirštinių ir batų kartu.

A.Duksa
„Komjaunimo tiesa“, 1961.XI.24

Gaminama daug, bet...
(E) Kauno „Sanito“ farmacijos fabri

kas gamina net 178 pavadinimų prepara
tus, tačiau Lietuvoje vis dar trūksta įvai
rių medikamentų. Kaune ar Vilniuje, jau 
nekalbant apie provinciją, jie sunkiai įgy 
jami, brangiai kainuoja. Seniau nemažą 
medikamentų paklausos dalį patenkinda
vo i Lietuvą ateinančios siuntos iš JAV, 
Anglijos ir kitų užsienio kraštų su plačiai 
naudojamais preparatais. Ne vienam kyla 
klausimas, kur dingsta tie 178 pavadinimų 
preparatai, gaminami Kauno „Sanite“?

„Sanito“ farmacijos fabrikas savo gami
nius išveža į Iraką, o visai neseniai į Ku 
bą išsiųsta pusė milijono analgino ampu
lių. Analginas Lietuvoje irgi ne visuomet 
gaunamas vaistas. Didelės vaistų siuntos 
taip pat plaukia į Sovietų Sąjungos gilu
mą. „Sanito“ preparatai gerai žinomi Ka
zachstane, Sibire, o retai sutinkami gami
nimo vietoje... Lietuvoje. Dar kartą tenka 
prisiminti, kad toks eksportas vadinamas 
„brolišku bendradarbiavimu“.

Pagal specialistus, kurie nusimano, kas 
galės išlikti atominio karo metu, knygos 
sudaro puikią apsaugą nuo kritulių. Šitai 
sudaro kultūrai šviesų vaizdą — žmogus, 
užsislėpęs bibliotekoje, pergyvens žmogų, 
užlindusį už televizijos aparato.

(Chicago Dally News) 

stebėjo, kaip tokie žudikai iš viso gali dar 
miegoti ir negirdėti nekaltų motinų, žmo
nų ir vaikų verksmo. Kam tokie kaltini
mai reikalingi skelbti prieš tuos, kurie jau 
seniai nuėjo nuo scenos?

Gali būti, kad tie kaltinamieji turi būti 
auka. Juos apkaltinus ar ir nubaudus, bus 
įvaryta baimės tiems, kurie laikosi nuomo 
nės, jog kiniečių komunistų pažiūros yra 
teisingos, šitaip galvoti leistų Molotovui 
mestasis kaltinimas, kad jis kritikavęs 
partijos programą, kalbėdamas, kaip ir ki
niečiai, apie karą. Jei jis ir nieko nerašė, 
tai lengviau bus sulikviduoti jį, kaip jau 
ir anksčiau pultą už priešingas Chruščio
vui pažiūras, negu ieškoti kitų visiškai 
naujų ir gal nereikalingų partinių, kurie 
kada nors prasižiojo prieš partijos politi
ką. Molotovą, Malenkovą, Kaganovičių su- 
likvidavus, smulkesniesiems bus įvaryta 
gal ir pakankamai baimės.

Antra galimybė būtų — tai noras atsi
kratyti tų, kurie perša dabartinę politiką. 
Komunistų partijos istoriją duoda nemaža 
pavyzdžių, kai būna pašalinami ar sulik- 
viduojami tie, kurie siūlo ką nors nauja. 
Paskui tokius sumanymus, žinoma, liku
sieji vykdo jau kaip savus. Stalinas paša
lino Trockį ir paskui pradėjo vykdyti jo 
mintį, kad reikia skubiai supramoninti 
kraštą. Stalinas išžudė visus savo geriau
sius aukštuosius karininkus už tariamąjį 
ryšį su naciais, remdamasis suklastotais 
dokumentais, o po to pats sudarė slaptas 
sutartis su Hitleriu. Chruščiovas pašalino 
Malenkovą, kuris norėjo, kad būtų gami
nama daugiau kasdieninio vartojimo pre
kių, bet pats tuojau pasinaudojo tokiu siū
lymu. Kai pašalinami kokios nors naujo
vės siūlytojai, tai su jais nebereikia daly
tis laimėjimais ir garbe, viskas atitenka 
pačiam vyriausiajam diktatoriui.

O Chruščiovo vidaus ir užsienių politika 
yra gana sudėtinga. Jos siekdamas, jis no
ri būti tikras, kad nebus ne tik priešų, bet 
ir varžovų, nors jie siūlytų ir tą pačią lini
ją, kurios jis laikosi.

Pramonės Įmonės lenktyniauja
(E) Dar prieš Maskvos suvažiavimą 

Lietuvos pramonės įmonės buvo skatina
mos lenktyniauti savo tarpe, įvykdyti pla 
nūs, ir teisę „raportuoti“ Maskvos suva
žiavimui „turėjo laimę“ 53 įmonės. Jos, 
esą, prieš laiką įvykdė „įsipareigojimus". 
Spalio mėn. pabaigoje, pagal per Vilniaus 
radiją paskelbtąjį pasikalbėjimą su Liau
dies ūkio tarybos pareigūnais, geriausiai 
pasirodė šios Įmonės: kuro pramonėje — 
Panevėžio durpių kontora, mašinų gamy
boje — grąžtų gamykla Vilniuje, statybi
nių medžiagų — Akmenės cemento ga
mykla, chemijos pramonėje — gumos ga
minių fabrikas „Inkaras“, miško apdirbi
mo ir popieriaus valdyboje — „Beržo“ 
baldų fabrikas, lengvosios pramonės įmo 
nių tarpe — tekstilės-trikotažo kombina
tai, žuvies sistemoje — Klaipėdos žuvies 
konservų fabrikas.

Lenkai šaukia kolchozininkų
suvažiavimą

(E) Pagal Varšuvos radiją Lenkijoje 
1962 m. sausio mėn. kviečiamas kolchozų 
narių suvažiavimas. Paskutinis toks šuva 
Šlavimas įvyko 1956 m., ir po jo įvyko žy 
mių pasikeitimų žemės ūkyje. Lenkai kol 
chozininkai gausiai įteikė išstojime prašy 
mus. Kolchozų skaičius Lenkijoje ligi 
1956 m. pabaigos sumažėjo ligi 1.534 (iš 
buvusio 10.600 kolchozų skaičiaus 1956 
metų vasarą). Šaukiamas suvažiavimas 
turės rasti priemonių padidinti kolchozų 
skaičiui Lenkijoje. Didelio spartinimo šio 
je srityje nelaukiama, nes ir Gomulka sa 
vo paskutinėje kalboje derliaus šventėje 
nurodė, kad žemės ūkio srityje nenuma
toma esminių pakeitimų.

LAISVĖ, KAS ĮŽEIDĖ STALINĄ
Rytų Vokietijos saugumas paleidinėja 

kalinius, kurie buvo suimti už įžeidimą 
Stalino.

Paleidžiamiesiems sako, kad jų bausmė 
pasibaigė prieš laiką, jie turi parašyti pa
reiškimus ir tada paleidžiami.

KINIJA ĮSPĖJA SOV. S-GĄ
Komunistinė Kinija įspėjo Sov. Sąjun

gą, kad toliau vykdydama nustalinimą ji 
gali atsidurti prieš naują „Vengriją“ ir lik 
ti viena pati pasaulyje, akis į akį su Ame
rika, kuri pasiryžusi sunaikinti ją.

Taip pasisakyti davė progos „Izvestijo- 
se“ paskelbtasis pasikalbėjimas su prez. 
Kennedžiu.

BRITŲ LĖKTUVAI KINIJAI?
Iš Pekino ateina žinios, kad Kinija pirks 

tam tikrą kiekį britų lėktuvų.
Britų spauda tai laiko laimėjimu prieš 

Sovietų Sąjungą.
Kadangi lėktuvuose yra amerikietiškų 

įrengimų (radijas, elektra ir kt.), tai jie 
bus išimti ir įdėti britiški, neg Amerika ne 
turi jokių prekybinių ryšių Su Kinija ir 
nenorį turėti,
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ŽUVINTO EŽERE
Žuvinto ežeras yra Alytaus spskr., neto

li Daukšių bažnytkaimio. Ežeras yra 10.30 
ha dydžio. Bet nuo jo tęsiasi Žuvinto pa
lios (balos, durpynai), apaugę neūžaugo
mis pušaitėmis ir krūmais, ir jų esama 
4.000 ha.

Pats Žuvinto ežeras yra apžėlęs nendrė
mis, švendrais, tetorkomis, vandens lelijo
mis ir kitais vandenų augmenimis, tad 
žvelgiant iš vieno j kita kraštą ežero jokio 
platesnio vaizdo nematyti. Kiek pasiyrus 
valtimi nuo krašto, tuoj ir pradingsti, 
kaip kokiame parke ir jo takuose.

Žinoma, yra ežere ir didesnių plotų su 
atviru vandens vaizdu. Žuvinto ežeras yra 
nepaprastai turtingas vandens paukščiais. 
Kaip bolševikų spauda Lietuvoje būbnija, 
kad tik jiems valdant atsirado Žuvinto 
ežere laukinės gulbės. Tai netiesa. Lietu
vos nepriklausomybės laikais jau ten buvo 
rezervatas, buvo laukinių gulbių, jos tu
rėjo savo lizdus ir išperėdavo vaikus. Gul 
bės ežere sudarė didingai gražų vaizdą. 
Jos prisileisdavo valtyje plaukianti žmo
gų per 60-70 metrų, o jei neplauksi tiesiai 
i jas, tai prisileisdavo dar arčiau. Tiesiai 
plaukiant, jos pakildavo ir perlėkdavo sau 
gesnėn vieton. O jeigu gulbė tupi savo liz 
de ir peri, tai jau ji tik ypatingu atveju pa 
sitraukia iš lizdo.

: Kai gulbės pakyla lėkti, tai jų sparnai 
„groja“ ypatingu gražiu garsu.
-Gulbės ežere nežiemodavo, išlėkdavo i 

šiltus kraštus, nors ežere ir buvo didokas 
plotas, vadinamas šaltiniais, kur vanduo ir 
žiemą neužšaldavo.

Ežere būdavo ne vien gulbių, bet ir įvai
rių įvairiausių kitokių paukštelių, ir lakš
tingalų suoklmas-ulbėjimas būdavo girdė
ti. Ežere skaičiumi visus kitus paukščius 
pralenkdavo laukinės antys ir vandens 
vištos, vietos žmonių vadinamos cinoriais. 
Jos yra pilkai juodos spalvos, už kurapką 
didesnės, gerai paaugusio gaidžiuko dy
džio. Kaip šios vandens vištos, taip Ir lau
kinės antys gražiai paruošia savo lizdelius 
ir taiko, kad jie būtų gerai užmaskuoti ir 
sunkiai prieinami priešams.

Dar yra ežere ir kitos rūšies — kūdrų- 
tvenkinių vištaičių. Zoologai jas vadina 
gallinula chloropus. Jos yra pilkos spalvos 
ir gal kięk už kurapką mažesnės. Šios viš 
taitės linkusios į pavyzdingą šeiminį gyve 
nimą. Pataitė ir ir patinukas žiūri, kad 
gautų kūdrą „tik sau“. Jie kartu pina sa
vo lizdą ir. perėdami vienas kitą pakeičia. 
Taip pat ir jų jaunikliai vaikai labai anks

MMS K/N!J0J£
Komunistinėje Kinijoje per pastaruo

sius 5 metus žmonių padaugėjo apie 60-70 
milijonų, bet javų derlius šiais metais kri
to apie 30%. Tai leidžia suprasti, su ko
kiais sunkumais Susiduria gyventojai. Ne
seniai vėl sumažinta maisto norma, šan- 
gai provincijoje iki rugsėjo mėn. vidurio 
dar buvo duodama iki 22 svarų ryžių mė
nesiui, o dabar ta norma sumažinta iki 
17.6 svarų. Daržovės labai retas dalykas, 
žuvies dar mažiau gaunama, o mėsos žmo
nės nemato nuo kinietiškųjų naujų metų 
— vasario mėn. Šantungo provincijoje pa
dėtis tokia baisi, kad žmonės tiesiog ma
siškai miršta ir laidojami masinėse duo
bėse. Kinietis apskritai maisto gauna ne 
daugiau kaip tik 1.500 kolorijų, kai tuo 
tarpu Vakaruose 2.000 kolorijų laikoma 
būtiniausia sunaudoti net tiems, kurie sė
dėdami dirba.

Iš Kanados Kinija gauna nusipirkti 6 
mil. tonų grūdų, bet jai trūksta iš viso 
apie 40 mil. tonų. Susirūpinimas nuimti 
derlių privertė Kiniją laikinai sustabdyti 
nemaža lengvosios pramonės įmonių, nes 
darbo rankos buvo reikalingos laukuose. 
Kai kurios įmonės stovėjo mėnesiais. Da
liai pramonės, be to, teko persimesti ga
minti dirbtinio maisto — iš šieno, žolių 
šaknų ir kitokių panašių medžiagų. Padė
tis yra tokia beviltiška ir su pramonės ga
miniais, kad vienas gyventojas per metus 
negali gauti pirktis daugiau kaip i metro 
medvilninės medžiagos. Taip pat trūksta 
apavui odos, dėl to bandoma batus gamin
ti iš žuvies odos. Užsieniuose pirktis mais
to ar drabužių nėra pinigų. Paskutinės 
aukso atsargos baigia ištirpti. Kanadai 
už paimtuosius kviečius reikia mokėti 
340 mil. dolerių, ir jų didžioji dalis dar ne
sumokėta. Kaimuose dėl to buvo grąžinti 
atimtieji privatūs sklypai, ir žmonės skati
nami auginti gyvulius ir paukščius, sėti ir 
sodinti ir parduoti. Bet žmonės nenorom 
tai daro, nes pinigų perkamoji galia yra 
labei menka, o, be to, tiesiog nėra ką 
pirkti.

Kelp sovietinė Rusija bado metais, taip 
ir Kinija dabar renka po kraštą senus si
dabrinius pinigus ir sidabrinius ir auksi
nius daiktus, lydo ir gabena į užsienius 
parduoti, kad turėtų kuo remti savo nu
smukusią valiutą ar nusipirkti maisto. Be 
to, į užsienius gabenami ir pigiai parduo
dami tekstilės gaminiai, kurie būtų nepa
prastai reikalingi savo krašte.

Apskritai komunistinės Kinijos žemės 
ūkio gaminių kiekis kasmet didėja apie 3 
proc., o tai yra tiek pat procentų, kiek 
daugėja ir krašto gyventojų. O kai dabar 

ti parodo palinkimą į šeimos gyvenimą. 
Pirmieji išperėti jaunikliai jau padeda tė
vams maitinti savo vėliau išperėtus bro
lius ir sesutes. Spalio mėn. tos kūdrų viš- 
taitės išskrenda iš Lietuvos Prancūzijon, 
Anglijon, o dalis pasilieka Vokietijoje, jei
gu tik kūdros neužšąla. Kai oras sušvelnė
ja, tai šitie „žiemos atostogautojai“ jau ba 
landžio mėn. grįžta atgal. Patinukas ir pa
telė ieško sau kūdros ar tvenkinio, kuris 
gerai apaugęs švendrais, nendrėmis ir to- 
torkomis, laiko tai savo „nuosavybe“ ir 
smarkiai gina nuo visokių įsibrovėlių. 
Linksmais šokiais jie švenčia Savo „jung
tuves“, o paskui stato savo menišką lizdą. 
Jie pina jį iš minkštų nedrių atplaišų, ša
kelių ir iškloja lapais. Patelė deda 7-10 ru 
dų pilkais taškeliais kiaušinukų. 20-21 die 
nas abu tėvai užimti tiktai perėjimu. Išpe 
rėti juodi „vilnoniai kamuoliukai“ raudo
nai mėlynomis galvutėmis maitinami van
dens vabzdžiais ir mažomis straigėmis, 
rėplinėja aplink ir mielai lenda po tėvo ar 
motinos Sparnais. Neilgai trukus jau mato 
mi jie vandeny plaukiojant. Tėvo priežiū
roje jie supažindinami su kūdra ar tvenki 
niu, o motina tuo tarpu sėdi namuose ir 
peri jau antrą laidą. Vakarais visa šeima 
vėl kartu susirenka. Rimtos šios rūšies viš 
taitės neina naktimis valkiotis. Graži ir 
gyva ši kūdrų vištaitė nebijo labai žmo
nių. Jeigu kas turi savo sode kūdrą, pilną 
vandens ir apaugusią žolėmis ar nendrė
mis, tai kurią dieną gali susilaukti šių 
vištaičių šeimos. Malonu ir įdomu valan
domis stebėti linksmą šių paukštelių veik
lumą.

Važiuoti Žuvinto ežeran pamedžioti bū
davo kažkas iškilminga. Na, o jei nusivež- 
davai ten užsienietį, tai galėdavo ne tik pa 
medžioti, bet ir pasigrožėti. Pasidžiaugti 
Žuvinto ežero grožiu geriausia pavasarį, 
kai viskas sužaliuoja, paukščiai sugrįžta 
iš šiltų kraštų ir prasideda jų poravimasis. 
Rytais, jei graži diena, ežere girdisi ne
įprastai žavingas paukščių čiulbėjimas, 
giedojimas, riksmas, kas sudaro tikrą 
paukščių „simfoniją“.

Žuvinto ežeras yra ir žuvingas. Jis ne- 
pergilus, kas Sudaro lengviau prieinamą 
paukščiams maistą. Apskritai imant, Žu
vinto ežerą galima pavadinti paukščių ka
ralyste. Tarp kitko, Žuvinto ežere pasitai
ko ir ūdrų. Lietuvos nepriklausomybės 
laikais Kipras Petrauskas yra vieną ūdrą 
nušovęs. J, C.

šįmet derlius sumažėjo net 30 proc., tai to 
trūkumo ir nebėra iš ko padengti. Kaltina
mi potvyniai, sausros, bet Hong Konge 
derliai sumažėjo tik 8 proc., Formozoje 13 
proc., o klimatas maždaug visur vienodas. 
Dėl to ir tenka kaltinti blogą ūkininkavi
mą, ne vien tik gamtines nelaimes, štai 
kad ir tasai sėkmingas žvirblių išnaikini
mas. Ta žvirblių naikinimo kampanija Ki
nijai pasisekė, nors pasaulis ir „ juokėsi. 
Bet pasirodo, kad išdavos išėjo nekokios. 
Kai nebėra žvirblių, tai javus apipuolė 
kenksmingi vabzdžiai, kurie pridarė dar 
daugiau nuostolių, negu žvirbliai.

Nepaisant tokios sunkios padėties kraš
te, Kinija, kaip ir Sov. Sąjunga, dar vis te- 
besišvaisto užsieniuose. Kai jos pačios gy
ventojai badauja ir kai nėra pinigų mais
tui pirkti, ji įsipareigojo duoti 400 mil. do
lerių paskolų Burmai, šiaurės Vietnamui, 
Albanijai ir Gvinėjai. Neseniai ji pasirašė 
prekybos sutartį su Gana kasmet pristaty
ti mašinų, chemikalų, maisto ir vaistų už 
11 mil. dolerių. Nepalo karaliui buvo pa
siūlyta 1.400.000 dolerių, nors pati neįvei
kia sumokėti Kanadai už gaunamuosius 
kviečius. Jei tik kurio nors Afrikos ar Azi 
jos krašto delegacija pasirodo Kinijoje, ji 
tuoj gauna pasiūlymą pasinaudoti pasko
lomis.

Kinijos politikai gal ir rūpi turėti palan
kumą naujų valstybių, kurias ji nori atei
tyje paimti savo globon. Bet kaip tada su 
tais badaujančiais ir badu mirštančiais? 
Aišku, kad Kinijos komunistų vadai dar 
nebadauja, dėl to jie pirmoje eilėje poli
tikuoja, o ne žmonių duona rūpinasi.

BOLŠEVIKŲ BAJORAI

Lietuvoje gyvenantieji rusai ir lietuviai 
bolševikai pasiuntė partijos suvažiavimui- 
kongresui sveikinimą į Kremlių. Tų svei
kintojų prisirašė net kelios dešimtys. Kaip 
ir tinka klasinėje visuomenėje, sveikinu
siųjų sąrašas sudarytas ne pagal abėcėlinę 
tvarką, bet pagal tai, kas kada į partiją 
įstojo. Patys pirmieji įsirašę net tie, kurie 
partijoje buvo jau tada, kada dar partijos 
nebuvo... O paskutinieji 5 partijoje yra 
nuo 1934 metų.

Išeitų, kad tokį sveikinimą išdrįso siųs
ti tik tie, kurie yra jau seni partijos na
riai — tik partijos bajorai. O partijoje 
esanti „masė" neturi teisės nė prie sveiki
nimo prisidėti.

Štai jums ir neklasinė visuomenė, kai 
net pati valdančioji partija skirstoma į pe
lus ir grūdus!

ŠOLOCHOVAS IR JO KAREIVIS

Rašytojas Šolochovas, matyt, iš anksto 
buvo numatytas į partijos centro komite
tą, todėl pasakė labai bolševikinę kalbą. 
Toje kalboje, kaip jau tokia įžymybė, jis 
užpylė druskos sovietų rašytojams, kurie 
gamina visokį niekalą, o ką nors geresnio 
parašę deda į stalčių ir laukia šviesesnės 
dienos. Taip, tokių rašytojų Sov. Sąjungo
je daugėja. Gaila tik, kad jie tų savo dar
bų nesiunčia į užsienius išleisti, nes tuo 
prisidėtų prie kultūros ir patenkintų save, 
nes jų darbams nereikėtų dūlėti stalčiuo
se.

Bet šolochovas buvo toksai dar geras sa 
vo kalboje užsiminti esminį priekaištą, ku
ris užsieniuose keliamas sovietinei litera
tūrai. Sako: „Jie tvirtina, kad mes rašome 
šališkai“. Taip, girdi, ir reikia. Jeigu jis 
rašąs apie kareivį, tai jis jam savas ir 
brangus nuo pilotės iki pasmirdusių autų 
ir su visais šlakais veide.

Kad sovietų literatūra iš tiesų mato pi
lotę, autus ir šlakus, tai dar nebūtų nieko 
bloga. Visas blogumas prasideda tada, kai 
ji ima čiupinėtis po pilote ir po autais. Ta
da ir išeina visa literatūros tragedija. Kai 
kareivis eina ir plėšia, prievartauja mote
ris, šaudo nekaltus žmones, tai sovietų li
teratūra tas jo ypatybes nutyli, jis vaizduo 
jamas tik herojum, šitoks elgimasis su 
vaizduojamaisiais žmonėmis yra melas. 
Toksai melas, kad jis matyti net ir pro 
šlakus, pilotę ir autus. Tą melą užsienio 
kritikai mato ir apie jį kalba, nors šolo- 
chovui ir labai nesmagu dėl to būtų.

VISKAS ŽMOGUI

Po partijos suvažiavimo sovietinėje 
spaudoje dar padaugėjo straipsnių, ku
riuose tvirtinama, kad viskas toje santvar
koje skiriama žmogui. Net tasai žmogus 
rašomas didžiąja raide, kad iškilmingiau 
atrodytų visi pažadai. Tik skirkite jėgas 
mylimai partijai, o ji jau viskuo pasirū
pins dar geriau negu iki šiol.

Tai vis propagandinė medalio pusė O 
tikrovė vis dėlto nežygiuoja kartu su ta 
propaganda, ir tiek. Va, „Komjaunimo tie 
sa“ lapkričio 14 d. išsispausdino straipsnį, 
kuriame nurodoma, kaip Vilniuje fabriko 
vadovai be niekur nieko išmetė iš darbo 
kelis darbininkus. Dabar atleistieji laksto 
visur ir ieško, kas juos užtartų, bet iki 
šiol visi jų bandymai sugrįžti į darbovietę 
nedavė jokių vaisių. Kažin, ar padės net 
ir tai, kad „Komjaunimo tiesa“ galingiems 
vadovams pamokyti išsispausdino net Le
nino raštų ištrauką.

Lapkričio 12 d. „Tiesa“ paskyrė straips
nį vestuvėms kolchozo pirmininko Burnei- 
kos, kuris apsistatęs pataikūnais gyvena, 
kaip inkštas taukuose.

„Tiesa“ lapkričio 17 d. rašo apie gyvulių 
priėmimo bazių „darbuotojus“, kurie šok
dina ne tik atskirus kolchozininkus, bet ir 
kolchozų pareigūnus, kraudamiesi sau į ki 
šenes pinigėlius.

Būrys tos rūšies „darbuotojų“ naudoja
si tokia kombinacijų aritmetika, apie ko
kią normalios valstybės gyvenime niekam 
nė girdėti neteko. Taip padaryti įmanoma 
tik sovietinėje Santvarkoje, kur visi pa
reigūnai yra vis lyg karaliukai ir kur vy
rauja aukščiausio laipsnio biurokratizmas 
ir sąlygos visokioms šunybėms.

Bet užtat tokios sąlygos visiškai netin
ka, kad jose žmogus galėtų būti žmogum.

DIVIZIJOS
APVALGO

VOKIEČIUS
Rytų Vokietijos komunistų vadas iš 

Maskvos malonės Walteris Ulbrichtas sa
vo viršininkams Kremliuje yra pareiškęs, 
kad jo valdomajame Rytų Berlyne padėtis 
artėja į sprogimą. Jeigu nebus imtasi prak 
tiškų priemonių, tai galima laukti neramu 
mų ir sukilimo. Kaip tvirtinama, Ulbrich
tas nemėgsta perdėti, taigi padėtis yra iš 
tikro rimta. Kadangi labai trūksta maisto, 
o, be to, gyventojus valdžia tebeterorizuo- 
ja, tai nemaža rytų berlyniečių viešai jau 
reiškia savo nepasitenkinimą, nugalėdami 
savo baimę ir žinodami, kas laukia už pa
sipriešinimą. Vadinamoji liaudies policija, 
liaudies armija ir darbininkų kovos dali
niai patruliuoja gatvėse ir saugo svarbiau
sias miesto vietas, bet vis tiek įvyksta 
staigių susibūrimų ir demonstracijų. Fabri 
kuose, įstaigose ir net po namus nešiojami 
ir platinami slapti atsišaukimai, kuriuose 
piktai pasisakoma dėl padėties.

Štai viename atsišaukime rašoma: 
„Kaip visiems gerai žinoma, Raudonosios 
armijos 22 divizijos, kurios buvo čia at
siųstos „ginti mūsų, jei būtumėm puola
mi“, suvalgo mūsų ir mūsų vaikų maistą“. 
Užuot apsirūpinę savu maistu iš SSSR, 
jie vis daugiau ir daugiau rekvizuoja tuos 
menkus mūsų išteklius, ir jie yra kalti dėl 
to, kad mes esame verčiami susiveržti sa
vo diržus ir gyventi kaip pačiomis bjau
riausiomis hitlerinio karo dienomis... Mes 
privalome reikalauti, kad tuojau būtų vyk 
domi pakeitimai!“ Kitas atsišaukimas nu
šviečia padėtį, kaip yra su darbu ir Žmo-

S&aitytaju laiškai
VIENYBĖS LAUKUOSE

BEKLAIDŽIOJANT

Atsiliepdamas į mano pastabas vienybės 
liet, visuomenėje reikalu, paskelbtas „E. 
Lietuvyje“, Mečys Musteikis, kaip ir anks
čiau K. Deveikis, atsišaukė labai jau aliar 
muojamai, tad atrodytų, jog mūsų lietuviš 
kasis laivas išeivijoj tikrai jau skęsta (Žr. 
„E.L.“, 1961.XI.8). Taigi S.O.S.

M. Musteikis iš pat pradžių pabrėžia, 
kad aš savo pastabose, esą, „lengvapėdiš
kai vienybės ieškojimą „subanalinęs“ (ir 
rask tu man tokį žodį! Pagal Skardžiaus, 
Barzduko ir Laurinaičio Liet. Kalbos Va
dovą tas žodis taip ryškinamas: banalus— 
tai nuvalkiotas, paprastas, šlykštus...). Ta 
čiau tolėliau M. Musteikis pripažįsta, jog 
ir mano teigimuose būta tiesos. Vadinasi, 
nevisiškai „banaliai“ nurašiau. Štai, tas 
pripažinimas:

„Tiesą P. Alšėnas tvirtina, kad mūsų 
žymiausioji spauda, kaip Draugas, Nau
jienos, Dirva, jau kuris laikas pašalino iš 
savo puslapių nesantaikos kibirkštis. Tai 
labai džiugu, ir reikia tik linkėti, kad nuo
latos taip būtų“.

Tad kur gi ir kaip ta „milžiniškoji“ ne
santaika reiškiasi? O gi M. Musteikis nu
rodo vieną vienintelį — labai jau retai iš
einantį — žurnalą, kurį, be abejo, skaitąs 
ir P. Alšėnas, „Jaunimo Žygius“, ir tai — 
jo nurodymas—be apčiuopiamų faktų: kas 
ir kaip? Girdi, argi P. Alšėnas nepastebė
jo, kiek daug ten nesantaikos sėjama, kiek 
daug ten prirašyta žodinių paplavų, išgal
votų „faktų“? Tenai, esą, „niekinami mū
sų reikšmingiausi susigrupavimai“ (dau
giskaitoj). O kokie tie susigrupavimai? Gi 
Liet. Fronto Bičiulių Sąjūdis (jau vienas
kaitoj). Nieko rašantysis šias eilutes prieš 
tą Sąjūdį neturi, nebent pagarbą jam, ta
čiau ką toks M. Musteikio nurodymas pa
sako? O gi kad: „ir aš esu frontininkas“ ir 
kad tas Sąjūdis — yra pats reikšmingiau
sias iš sąjūdžių ir gali net sąjūdžių daugis 
kaitą atstoti...

Toliau: esą „užkabinėjama mūsų nuosai 
klausioji spauda, kaip Draugas, Darbinin
kas, Lietuvių Dienos, Į Laisvę...“ še tau, 
boba, devintinės! Lyg tie laikraščiai nebe
turėtų vietos savo skiltyse savo nekaltu
mui apginti? Kodėl gi reikėjo išeiti į vie
šumą tiems laikraščiams advokatauti p. 
Musteikiui?..

Dar toliau: „užpuldinėjami mūsų žy
miausieji kultūrininkai, jų tarpe (alfabe
tine tvarka): St. Barzdukas, prof. J. Bra
zaitis, L. Dambriūnas, prof. J. Grinius, 
prof. Z. Ivinskis, kun. Dr. A. Juška, Dr. J. 
Leimonas, prof. A. Maceina, K. Mockus, J. 
Vidzgiris ir eilė kitų.

Net ir keista atsiliepti dėl to. Nejaugi ir 
tie visi išvardintieji mūsų intelektualai 
taip pat nebegali plunksnos valdyti nei 
minčių reikšti, kad nė neatsiliepia ir neat
sišaukia, o tenka už juos kovoti tik M. 
Musteikiui?

O iš tikrųjų manyčiau, kad jie nesijau
čia nė vienas nei įžeisti, nei užgauti. Jeigu 
ir buvo kas tuose „Jaunimo Žygiuos“ prieš 
juos, tai tik replikos ar opozicinė nuomonė 

nėmis, su krašto ūkiu. Jame sakoma, kad 
150.000 vyrų ir moterų buvo pašaukta į 
vadinamuosius darbininkų kovos dalinius, 
ir jie turėjo palikti savo vietas fabrikuose, 
transporte, įstaigose ir žemės ūkyje. 100. 
000 liaudies armijos karininkų ir kareivių 
turėjo pasitraukti iš darbo ir eiti į kari
nius barakus. Dar 125.000 vyrų ir moterų, 
kurie sudaro darbininkų kovos dalinius, 
gali dirbti tik dalį dienos, nes jie verčia
mi išeiti karinį apmokymą.

Atsakydami į tuos .atsišaukimuose ke
liamuosius dalykus, rytų berlyniečiai de
monstruoja, pasyviai priešinasi ar vykdo 
sabotažo veiksmus. Patikimi šaltiniai tvir
tina, kad nuo rugpiūčio 15 d. iki rugsėjo 
15 d., per tą vieną mėnesį, slaptoji polici
ja areštavo ne mažiau kaip 11.000, taigi 
kasdien vidutiniškai po 365 asmenis. Iš jų 
3.100 buvo išsiųsti į Sachsenhauzeno kon
centracijos stovyklą, kurioje Hitlerio lai
kais taip pat buvo prikimšta kalinių, 289 
buvo nuteisti nuo 3 mėnesių iki 2 metų ka 
lėti, 2.104 turės kalėti nuo 1 iki 4 metų, o 
likusieji buvo įspėti ir paleisti.

Rytų Berlyno metalo fabrikuose per pas 
tarąsiaS 2 savaites dieninėje pamainoje bu 
vo suimti kas dvidešimtas darbininkas, 
kam buvo suruoštas sėdimasis streikas, 
protestuojant prieš pasiūlymą kasdien 
dirbti dar po 3 papildomas valandas.

Nuskubėjęs į Maskvą Ulbrichtas stengė 
si įtikinti, kad galima susilaukti tokio su
kilimo, kaip 1953 metais, jei nebus išspręs 
tas maisto klausimas. Kremlius sutiko tuo 
jau pat paremti R. Vokietiją maistu. Kad 
mažiau būtų pavojaus susilaukti sukilimo, 
į R. Vokietiją ilgesniems manevrams buvo 
suvarytos satelitinių kraštų armijos. Pati 
R. Vokietija 6 mėnesiams pratęsė karinę 
tarnybą tiems, kurie jau turėjo būti dabar 
paleisti.

Gautasis iš sovietų maistas taip pat ne
nuramino žmonių. Jie vadina tai tik sovie 
tų propagandos triuku ir sako, kad to 
maisto toli gražu negana. Nerimas vis di- 

prieš anų intelektualų teigimus. Gi opozici 
ja nėra nei nusikaltimas, nei žmonių įžei
dimas. čia pat atpasakojamoj formoj no
rėtųsi priminti p. Musteikiui, rodos, „Rea 
der‘s Digest“ žurnale skaitytasis įvykis, 
kaip opozicija Suprantama Anglijoj. Esą, 
vieną dieną Britų Žemuosiuose Rūmuose 
sprogusi tarytum atominė bomba. Vienas 
parlamentaras išėjęs su labai aštria kriti
ka prieš vyriausybę. Ir kas čia, atrodytų, 
nepaprasta? Juk demokratiniam Anglijos 
parlamente — iš opozicijos pusės —val
džiai kritikos netrūksta. Deja, šiuo kartu 
„opozicionierius“ buvęs visiškai kitoks, ne 
gu paprastai būna. Kas jis buvo? O gi Ha
lifax Raidingo atstovas, taip pat konserva
torius (kaip ir pati vyriausybė). O jo pa
vardė? — Maurice MacMillan. Jis savo kri 
tikoj pabrėžęs, jog dabartinė vyriausybė 
važiuojanti tokiu keliu, kuris nežinoma į 
kur veda... Vadinas, visiškas paklydimas.

Kai rytojaus dieną reporteriai apspitę 
Didž. Britanijos min. pirmininką Harold 
Macmillan Su klausimu: ką jis galvojąs 
apie Halifax atstovą, Maurice Mac-Millan 
(savo sūnų), jis šaltai atsakęs; „Aš ma
nau, kad Halifax atstovas turi pakanka
mai daug inteligentiškumo ir drąsos. Kur 
jis tuos gerus privalumus įsigijo — pasa
kyti negalėčiau...“

Taigi, tai yra opozicija...
Ir aš, pvz., visiškai nelaikau, kad p. Mus 

teikis mane puola, nežiūrint to, kad jis 
mano išsireiškimus vadina „banaliais“. Aš 
galuoju, kad jis yra mano geriausias bičių 
lis, tik (bent šiuo kartu) su mano minti
mis nesutinkąs...

Iš viso negalėčiau įsivaizduoti tokioj 
bendruomenės, kurioj visi vienodai galvo
tų, kur nebūtų jokios opozicijos. Taip yra 
nebent diktatūriniuose kraštuose, kur, ne
žiūrint, kad žmonės galvoja kitaip, privalo 
reikštis taip, kaip valdžios nurodyta.

Australijoj esama nesantaikos? Taip — 
tenai yra. Ir tai negražu iš Australijos lie
tuvių pusės. Tai gal vieninteliai ir yra pa
saulyje lietuviai, tarpusavy taip nesuside
riną, tačiau, tikiu, ir jie susipras. Tenema- 
no p. Musteikis, kad aš Australijos lietu
vių negeroves noriu nuslėpti ar nuneigti. 
Aš pats dariau santrauką iš Australijos lie 
tuvių kapelionų ilgo pareiškimo „Tėviškės 
žiburiams“. Tačiau nebūtų galima pasa
kyti, kad Australijos lietuviai duoda toną 
visiems pasauly išblaškytiems lietuviams. 
Jie mums nebent yra pavyzdžiu, kaip ne
reikia elgtis...

Dar toliau — daktaro pavadinimas „dak 
taruotu asmenim“ dar nėra joks įžeidimas, 
taip lygiai nedaktaruoto asmens nedakta- 
ruotu. Negi visi gali būti daktarais? Kad 
iš Dr. J. Griniaus pareiškimo ir iš K. De- 
veikio „trečiojo pasiūlymo punkto“ buvo 
galima suprasti, jog jie siūlo viską sugriau 
ti ir vėl kurti iš naujo, — tai ne naujiena. 
Ne aš vienas taip supratau. Taip suprato 
ir Dr. M. Anysas ir dipl. teis. P. Stravins
kas. Kad aš ir čia suminėti dar du asme
nys, pagal p. Musteikio teigimą, esame ne
teisūs, nenurodant faktais jų teigimų klai 
dingumo, nieko negali įtikinti...

Pranys Alšėnas, Kanada

deja, ir spėjama, kad jį kursto dar tie ka
riniai manevrai, nes žmonės ir pyksta ir 
bijo, jog nebūtų išprovokuotas karas. Ry
tų vokiečių tikslas yra priversti sovietus 
sutikti duoti kai kurių nuolaidų ir atstaty
ti normalią padėtį. Kai kurie kitų komu
nistinių kraštų vadai tiki, kad vokiečiams 
pasiseks, o tai kartu pašalintų pavojingą 
padėtį Rytų-Vakarų dabar įtemptuose san 
tykiuose.

Rašytojas Markas Tvenas žvejojo ir pro 
šalį ėjęs kažkoks žmogus užkalbino jį.

— Daug sužvejojot?
— Vakar penkiolika upėtakių, — atsa

kė rašytojas.
— Nejaugi? O ar žinot, kas aš esu? — 

paklausė nepažįstamasis.
— Ne.
— Aš esu sargas. Upėtakius šiuo metu 

draudžiama žvejoti.
Valandėlę pagalvojęs Tvenas paklausė*.
— O ar žinote, kas aš esu?
— Ne.
— Aš esu didžiausias melagis.

Labai prašomas, siuvėjas pagaliau paža
dėjo:

— Gerai, aš pasiūsiu jums sportinį kos
tiumą, bet ne anksčiau, kaip per trisde
šimt dienų.

— Trisdešimt dienų! — sušuko nustebęs 
klijentas. — Kur gi tai matyta! Dievas pa
saulį sukūrė per šešias dienas.

— Tiesa, — atsakė siuvėjas, — bet ar 
jūs gerai įsižiūrėjote j tą pasaulį paskuti
niuoju metu?

— Ar jūsų tėvas prieš mirdamas buvo 
sveiko proto?

— Tai dar nežinome. Po savaitės bus 
skaitomas testamentas, tai tada pamatysi
me.
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w EUROPOS LIETŲVI8

neakivaizdinis lituanistikos dėstymas
KLAUSYTOJŲ REGISTRACIJA

Čikagoje veikiąs Pedagoginis Lituanisti 
kos Institutas, siekdamas pasitarnauti di
desniam lietuvių jaunimo skaičiui, gyve
nančiam įvairiuose kraštuose ir neturin
čiam reikalingiausių sąlygų siekti aukš
tesnio lituanistinio išsilavinimo, yra pasi
ruošęs pradėti neakivaizdini (koresponden 
dnj) lituanistikos dalykų dėstymą. Šis dės 
tymo būdas, kurio reikalingumas jau se
niai jaučiamas, galės būti prieinamas 
kiekvienam ir bet kame gyvenančiam lie
tuviui.

Institute einami šie dalykai:
L Lietuvių kalba. — Bendrinės lietuvių 

kalbos kursas. Morfologija. Fonologija ir 
fonetika. Sintaksė. Akcentologija. Dialek
tologija. Lietuvių kalbos istorija.

2. Lietuvių literatūra. — Lietuvių tauto
saka (liaudies poezijos žanrai, tikėjimai, 
papročiai). Literatūrinės srovės bei kryp
tys ir jų atgarsiai lietuvių literatūroje. 
Naujausioji lietuvių literatūra rusų oku
puotoje Lietuvoje ir tremtyje bei išeivijo
je-

3. Lietuvių tautos istorija. — Lietuvos 
istorijos šaltiniai ir periodizacija. Lietu
vos kaimyninių kraštų istorinė apžvalga. 
Lietuvos kultūros Istorija. Pasaulio lietu
vių istorija. Lietuvos istorijos problemos. 
Istorijos metodologija.

i. Lietuvos meno istorija. — Lietuvių 
Liaudies menas, žymesnieji lietuviai me
nininkai.

S. Pedagoginiai dalykai. — Psichologija. 
Didaktika. Metodikos (lietuvių kalbos, lite 
ratūros, istorijos). Pedagoginė praktika.

1961-62 m. Įvedami ir kai kurie nauji 
kursai: Lietuvos etnografija, žurnalisti
kos pagrindai Ir kt.
( Instituto klausytojais priimami asme
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TOLIMOJI AMttlKA
ATEINA KALĖDOS

Prieškalėdinis iš galvos kraustymasis 
Amerikoje prasideda kiek vėliau, negu 
Anglijoje. Didžiausia priežastis, man ro
dos, yra ta, kad lapkričio mėn. ketvirtąjį 
ketvirtadienį švenčiama vadinamoji Padė
kos diena (Thanksgiving Day). Biznio pa
saulis kelias savaites prieš tai triūbija, 
kad reikia prisipirkti kalakutų, kumpių, 
Snapso ir alaus, nepamirštant ir spanguo
lių uogienės, šeimos susirenka iškilmin
giems pietums, pasikviesdamos draugų ir 
pažįstamų. Geriama, valgoma, o kitą dieną 
ligoninėse padaugėja skilvio pompų var
tojimas. Visokie Bromo-selzeriai ir Alka- 
selzeriai ištuštėja krautuvių lentynose, 
ir padorus amerikonas dar uždeda porą 
svarų apie juosmenį. Ar kalbamos ta pro
ga kokios padėkos maldos, taip ir neteko 
patirti, žinia tik, kad entuziazmas ateinan 
čioms Kalėdų šventėms pastebimas vos 
gruodžio pradžioje, kai vėl reklamos per 
radio, televiziją ir laikraščius ragina pirk
ti ir pirkti žaislų, dovanų, na, aišku, gėri
mų ir valgymų, kad Kristaus užgimimas 
nepraeitų be apsiėdimo ir persigėrimo...

Lietuviškoji visuomenė, paskubomis api 
bėgusi visą eilę šaunių balių, pasišokimų 
ir suskubusi pakrikštyti šimtus vaikų, at
švęsti šimtus jubiliejų ir pirmųjų komu
nijų, adventui atėjus, truputį surimtėjo. 
Siuvamos suknios Naujųjų Metų sutiki
mui ir pačiam šauniausiam — inžinierių 
— baliui, kuris paskelbtas vasario 3-čia- 
jai dienai.

Lapkričio pabaigoje turėjome VLIKo 
pilnaties posėdį, kuriame dalyvavo ir Vyk
domosios Tarybos pirmininkas J. Glemža. 
Jis paskaitą skaitė ir Čikagoje. Kalbėda
mas apie Europos lietuvius, jis gražiai 
paminėjo ir Britaniją. VLIKo sesijoje da
lyvavo ir Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Centro pirmininkas Dr. J. Sungaila, 
tuo iškeldamas tos organizacijos reikšmę 
ir vertę.

Neseniai Čikagoje paminėjome Čiurlio
nį, originalų tapytoją, daug žadėjusį mu
ziką. Minėjimas suruoštas Lietuvių Ame
rikiečių Menininkų Klubo.

Įvyko ir daili Akademija pagerbti trims 
auto katastrofoje žuvusiems: rašytojui A. 
Škėmai, J. Jaks-Tyriui ir jaunutei dar J. 
Audėnaitei.

Reikia dar paminėti pirmąją dailininkės 
V. Kanytės-Balukienės tapybos parodą ir 
labai įdomią paskaitą, skaitytą muziko J. 
Kreivėno Čikagos žurnalistams. Taigi, ma 
tote, kaip rimtai pasitiktas gruodis.

Lietuviški baliai, kuriuos minėjome, bū

Linksmų šv. Kalėdų ' 
ir

laimingų 1962 Metų ( 
visiems savo klientams, 

draugams ir pažįstamiems 
linki

BALTIC STORES LTD. Į 
(Z. Juras) !
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nys, baigę aukštesniąją lituanistinę arba 
tolygią mokyklą ir išėję bendrąjį vidurini 
mokslą (high school). Kol kurios iš minė
tų sąlygų trūksta, asmuo yra laikomas lais 
vu klausytoju. Kurie klauso tik vieną ar 
kelis Institute einamus dalykus (kalbą, li
teratūrą ar kt.), laikomi hospitantais. 
(Smulkiau apie Instituto programą ir ki
tus dalykus suinteresuotieji galės sužinoti 
betarpiškai, užmezgę ryšį su pačiu Insti
tutu).

Galutinį neakivaizdinio dėstymo supla
navimą Institutas galės -atlikti tik tada, 
kai jis turės bent atitinkamą minimumą 
klausytojų, norinčių eiti Instituto dėsto
mą kursą.

Siunčiant Institutui registracijos laiš
kus, suteikiamos tokios žinios: 1. vardas ir 
pavardė, 2. gimimo data ir vieta, 3. pilnas 
gyvenamosios vietos .adresas, 4. kame ir 
kada baigęs aukštesniąją lituanistinę arba 
tolygią mokyklą, 5. kame ir kada išėjęs vi
durinę gyvenamojo krašto mokyklą (high 
school), 6. kurį gyvenamojo krašto univer 
sitetą baigęs ar lanko, 7. kurioje gyvena
mojo krašto Lietuvių Bendruomenės apy
linkėje gyvena (nurodyti padalinio vado
vybės adresą).

Registracijos laiškus siųšti šiuo adresu: 
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 5620 
So. Claremont Ave., Chicago 36, Ill., USA.

įvairiuose kraštuose veikiančių lietu
vių organizacijų vadovybės prašomos šį 
pranešimą iš laikraščių išsikirpti ir, jei 
būtų įmanoma, multiplikuoti jį ir paskleis 
ti apylinkės lietuvių, ypač moksleivijos 
bei studentijos tarpe. Šiokia organizuotos 
visuomenės talka būtų labai reikšminga.

Instituto Vadovybė
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na paprastai labai šaunūs. Sakykime, toks 
inžinierių įvyksta viename geriausių Čika 
gos viešbučių, puošnioje salėje. Materys, 
kaip gėlės, pražysta įvairių spalvų, įvai- 
riagylių iškirpimų sukniomis, ir neretas 
petys būna nuo šalčio apsigaubęs paties 
kilmingiausio minko skūrele. Net ir varg
šai vyrai, kurie ir už įėjimą turi nemaža 
išmesti, pasipuošia nuosavais ar tik tam 
kartui išsinuomotais „tuksėdais“ ir būti
nai su „skersu“ šlipsu ant iškvėpinto kak
lo. Prie kiekvieno stalo gaivinamas! užsie
nietiškais gėralais, — prancūziškais kon
jakais (mėgstama tremties ir vokiškasis 
Asbachas), škotiška viskele ar iš bėdos ka 
nadiškais gėrimais. Tik jokiu būdu ne čia 
Amerikoje gamintais. Vynas nė į ranką 
neimamas, nebent koks dešimtdolerinis 
šampanas Naujiesiems Metams pagerbti. 
Vynas čia geriamas tokių pat tipų, kaip 
Kauno senamiesty denatūruotas spiritas. 
Tie tipai čia pravardžiuojami „bumais" ar 
„Vainomis". Gėrimai ir patys šauniausi 
paprastai gryni nevartojami, bet su gazuo 
tu vandeniu ar „džindžerėlu“, mat, kad 
daugiau galėtum išsiurbti nenugriūdamas. 
Jei taip tuos pinigėlius, kur prageriama 
per vieną didelį balių, kas nors Vasario 
16-tos Gimnazijai ar Sodybai nusiųstų, 
tai nereikėtų gimnazistams bulvių koše 
misti, o ir Sodybos pardavimo klausimas 
nekiltų. Bet žodžiai sau, o darbai vėl sau. 
Ponių aprėdalai, nebent pačios siuvasi, 
irgi siekia iki šimto dolerių. Užėjo čia ma 
da gražiausias, Skoningiausias suknias 
premijuoti, į laikraščius dėti, tai vargšės 
moterėlės ir neriasi iš kailio, viena kitą 
nurungti geisdamos. Kai prie suknių kai
nos dar pridedama visokių priedų: karo
lių, batukų, pirštinių ir auskarų, kaštai, 
tai tuoj ir matyti, kad Amerikoj galima 
gyventi.

Taigi, ateina Kalėdos, šiais metais do
vanų pasirinkimas dar įvairesnis, dar di
desnis. Vaikų malonumui krautuvės per
krautos įvairiausiais žaislais ir čia Ameri
koje gamintais ir Japonijoj. Didžiausi 
elektriniai traukiniai, lėktuvai, kurie 
skraido, ir rakietos, kurios lekia. Robotai, 
kurie baterijų varomi, atlieka įvairius dar 
bus, ir tūkstančiai įvairiausių pavidalų 
lėlių, kurios miega, vaikšto, žodžius sako, 
valgo, geria, bučiuoja ir į kelnes daro. 
Prieš Kalėdas kiekvienas padorus namų 
savininkas apvedžios savo balkonus, duris 
ir langus įvairiaspalvėmis elektros lempu
tėmis, kurios mirkčiodamos apkraus elekt 
ros Stotis; languose atsistos Kalėdų Seniai 
ir alumininės eglutės, besisukančios ratu 
ir vis blizgėdamos įvairiom spalvom. 
Kampe gulės krūvos gaminių, reikalingų 
ir nereikalingų, sudovanotų ir pripirktų, 
stalai garuos nukrauti kalakutais ir kum
piais, nugriuvusiais ten, už miško impor
tuotų gėralų; pavalgysime, priSigersime ir 
pabliausime. Ir kai kas prisimins, kad 
prieš du tūkstančius metų suvargusioj žy
dų žemėj ant šiaudų gimė Išganytojas.

Daug geriausių linkėjimų mielam Re
daktoriui ir mieliems skaitytojams iš toli
mosios Čikagos.

— Amerikiečiai ruošiasi paleisti žmogų 
į erdvę sausio mėn,

„NEDALYVAUKITE TĖVŲ
RENGIAMOSE KALĖDŲ ŠVENTĖSE“
(E) Lietuvoje vis rūpinamasi, kaip su

stiprinti ateistinį darbą mokyklose ir už jų 
sienų. Neseniai J. Kauneckienė savo 
straipsnyje „Tiesoje“ buvo pasisakiusi, 
kad mokyklų auklėtiniams turėtų būti
leista dalyvauti „tėvų rengiamose tradici
nėse Velykų bei kalėdų šventėse“ (Kalė
dos ar Velykos Lietuvos spaudoje šiuo me 
tu rašomos mažosiomis raidėmis). Porai 
mėnesių praslinkus, kaip ir reikėjo laukti, 
„Tiesoje“ (nr. 280) pasirodė diskusiniai 
straipsniai ir jais įrodomos J. Kauneckie- 
nės „klaidos“. J. Aničas, Šiaulių pedag. 
instituto marksizmo-leninizmo katedros 
vedėjas, supykęs sušuko, kad joks ateistas 
negalįs „pataikauti ar nusileisti savo tikin 
tiems tėvams, švęsti religines šventes ir at 
likti religines apeigas“. Jis dar nurodė, 
kad religinės apeigos turinčios „didelę kon 
servatyvią jėgą“. Autorius, nelietuviškos 
pavardės savininkas, ta proga nusiskundė 
per menkai vykdomu ateistiniu darbu stu 
dentų tarpe. Kvalifikuoti specialistai Lie
tuvoje esą pasyvūs ateistinio darbo atžvil
giu.

Kitas J. Kauneckienės minčių priešas — 
Veterinarijos akademijos stud. G. Vidzbe- 
lis toje pačioje „Tiesoje“ vėl pareiškė ne
sutinkąs, kad studentai dalyvautų tėvų 
rengiamose religinėse šventėse. Studentas 
iš viso turįs atsisakyti religinių švenčių. 
Ir šis ateizmo skleidėjas siūlo dar ener
gingiau kovoti prieš vad. religines atgyve
nas (sekant Sniečkaus pasisakymus, tai 
jokia naujiena —E.). Išvadoje reikia spė
ti. kad Lietuvos partiniai sluoksniai, aiš
ku, kreivai žiūrės į lietuviškos jaunuome
nės dalyvavimą su tėvais švenčiant Kalė
das. Kiek nebus pikta partijai, Kalėdų ar 
Velykų papročių komunistams nepavyko 
panaikinti.

Širdies dovana
O. HENRY

Vienas doleris ir 87 centai. Tai ir vis- tų amžiaus ir turėjo rūpintis savo šeima.
kas. Tris kartus Dela skaitė savo pinigus 
ir suskaitė tik vieną dolerį ir aštuoniasde
šimt septynis centus. O Kalėdos čia pat.

Ji taupė ištisais mėnesiais, dėjo centą 
prie cento, ir vis tiek tik vienas doleris ir 
87 centai, už kuriuos Dela galėjo ką nors 
nupirkti Kalėdoms dovanų Džimiui... 
jos Džimiui.

Daug svajingų valandų ji praleido gal
vodama, ką jam gražaus išrinkti. Kažką 
puikaus ir reta ir vertinga. Kažką, kad 
jos Džimis bent kiek galėtų pasididžiuoti 
tokią dovaną turįs.

Staiga Dela pasisuko nuo lango. Jos 
akys švitėjo, kaip brangakmeniai, bet vei
das pabalo, išblyško. Ji patraukė savo ka
sas ir visu ilgiu paleido plaukus žemyn.

Dviem dalykais Dela ir Džimis nepapras 
tai didžiavosi. Vienas — tai Džimio auksi
nis laikrodis, kurį dar tėvuko senelis pali
ko, o antrasis — Delos plaukai. Ir dabar 
tie gražūs Delos plaukai, kaip krintąs rus 
vo vandens krioklys, bangavo ir švietė pa
skleisti ant jos gražios nugaros.

Dela susinervinusi vėl greit supynė plau 
kuS į kasas, apsivilko apnešiotu rudu švar 
keliu, užsidėjo skrybėlaitę Ir šviesiai ži
bančiomis akimis išplasnojo į gatvę.

Sustojo prie krautuvės „Mme Sofronte. 
Visų rūšių plaukai“. Dela įėjo į vidų.

— Ar jūs pirktumėte mano plaukus?— 
paklausė.

'— Dvidešimt dolerių, — pasiūlė ponia, 
prityrusia ranka tyrinėdama jos kasas.

— Gerai, duokit pinigus, — sutiko 
Dela.

Ištisas dvi valandas Dela straksinėjo Iš 
krautuvės į krautuvę ir rinko Džimiui do
vaną. Paga’iau rado. Rado, rodos, specia
liai pagamintą tik jos Džimiui. Tai buvo 
platinos grandinėlė: paprasta ir žėrinti. 
Pagaminta ne puošniais ornamentais, ta
čiau rodanti tikrą jos vertę, kaip ir pride
ra vertingiems daiktams. Tikrai jai buvo 
verta kaboti prie Džimio laikrodžio. Ir vos 
tik Dela pamatė šią grandinėlę, ji nuspren 
dė, kad ši brangenybė turi priklausyti jos 
Džimiui.

Grandinėlė prie laikrodžio visada bus 
Džimiui dėmesio centras: kiekviename 
žmonių susibūrime ir visur. Puiki, kaip 
ir laikrodis. Jis pažiūrėdavo kai kada į sa 
vo laikrodį, kabantį ant odinio dirželio, 
kurį Džimis naudojo vietoj grandinėlės.

Dela nepaprastai patenkinta grįžo na
mo. Ji džiaugėsi savo labai gudriu iriš- 
mintingu sprendimu ir, išsiėmusi plau
kams raityti replikes, uždegė dujų krosne
lę ir pradėjo taisyti savo plaukų likučius, 
kuriuos jos gera ir mylinti širdis leido nu
kirpti, kad kaip neapsakomai didelę auką 
galėtų pridėti prie meilės savo gerajam 
draugui.

Dela išgirdo Džimio žingsnius. Jis lipo 
laiptais žemyn iš pirmojo aukšto. Ji Išsi
gando, ir jos veidas pabalo. Dela turė
jo įprotį visada, kad ir paprasčiausiu bet 
kuriuo dienos reikalu, tyliai savo širdyje 
pasimelsti. Ir dabar ji sušnabždėjo:

— Dieve, prašau Tave, įkvėpk jam min 
tj... jog aš dar vis tiek graži...

Durys atsidarė, ir Džimis įėjo į kamba
rį. Jis atrodė sumenkęs ir rimtai nusitei
kęs.

Vargšes berniukas... Jis buvo tik 22 me

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, jau čia pat Kalėdos, 
o paskui ir N. Metai, todėl noriu palinkėti 
geros nuotaikos pirmųjų proga, o 1962 me
tams visokios laimės ir pasisekimo.

Kad ir kaip norėčiau, neatrodo, kad 
švenčių proga galėtumėm susitikti. Po sun 
kaus kasdieninio darbo būtų gera palaiky
ti seną tradiciją ir išeiti į žmones prasi
blaškyti, bet nutarėme šu žmona, jog šį
kart geriausia bus pasėdėti namie. Tegu 
jaunesni už mus juda, gaivinasi ir džiau
giasi. Tai toli gražu nereiškia, kad jau bū
tumėm prigyvenę senukų pensininkų am
žiaus nuotaikas, kada visas gyvenimas ri
bojasi vien tik keturiomis kambario šieno 
mis ir karštos arbatos puoduku. Reikia ir 
mums pasėdėti ir bent retkarčiais prisi
minti senus laikus, kad visai nesuanglė- 
tumėm. O kada gi geriausia proga leisti už 
plūsti atsiminimų bangoms, jeigu ne šven 
čių! Geri buvo laikai, anot Petro Vaičiūno 
posakio, žinoma, mano toks išsireiškimas 
kam nors galėtų mesti įtarimą, kad esu 
dvarininkas, ministeris ar buvęs direkto
rius. Ne, gerus laikus suprantu kiek ki
taip, ne vien tik materialistiniu suprati
mu, kai pakankamai būna košės ir dar su 
spirgais. Geri laikai būna, kai žmogus vi
są gyvenimą pravaikščioji gimtosios že
mės takais, o čia tau dar kažkur netoliese 
ir ta gūžta, kurioje užaugai, jei ir nebe 
joje gyventum.

Kaip matai, net ir tie fhūsų, kurie jau 
niekada nebesuanglėsime ar nesuvokietė- 
sime, vis tiek daug ko pasigendame savo

Jis neturėjo pirštinių, ir reikėjo jam nau
jo palto.

Džimis žengė žingsnį artyn, ir jo akys 
įsmigo į Delą. Nustebusios akys... Akių 
žvilgsnis buvo svetimas ir gąsdino ją.

Dela pakilo nuo stalo Ir nedrąsiai ar
tėjo į Džimį.

— Džimi brangusis, — nedrąsiai verk 
dama prakalbėjo, — nežiūrėk į mane taip 
baisiai. Aš nusikirpau plaukus ir parda
viau... pardaviau, kad galėčiau ką nors nu 
pirkti ir padovanoti tau Kalėdoms. Jie vėl 
užaugs. Ar ne taip, brangusis? Aš turėjau 
juos nukirpti. Mano plaukai nepaprastai 
greitai auga. Pasveikink „Merry Christ
mas“, ir būkime laimingi. Tu nežinai, ko
kią puikią, kokią gražią turiu tau dovaną.

— Tu nusikirpai savo plaukus?! —Dži
mis sušnabždėjo su skausmu širdyje.

— Neieškok jų, — maldavo Dela. — Aš 
pardaviau, sakiau tau. Pardaviau ir pini
gus išleidau. Juk Kūčių vakaras, mano ber 
neli. Būk geras man... Pinigus tau išlei
dau. Ar plaukai suskaityti ant mano gal
vos? — Dela kalbėjo rimtai, bet maloniai. 
—Bet niekas negali suskaityti ir įvertinti 
mano meilės.

Staiga Džimis lyg atbudo ir pagyvėjo. 
Apkabino savo Delą ir iš palto kišenės iš
ėmė mažą ryšulėlį.

Balti ir gražūs pirščiukai nutraukė šniū 
relį, nuplėšė popierėlį, ir pasigirdo širdies 
džiaugsmo balsas. Ir tada?!., jos širdies 
džiaugsmas staiga pasikeitė J skaudžias 
ašaras ir vaitojimą. Ryšulėlyje buvo šu
kos... visas šukų rinkinys: vienpusių ir 
abipusių. Čia buvo tokios šukos, kokias De 
la matė Broadway lange ir kokių ji taip 
norėjo. Puikios šukos. Tikro vėžlio kiauto, 
papuoštais rėmų pakraštėliais. Jos taip 
puikiai tiktų ilguos nenukirptuos jos plau
kuos.

Dela pasiėmė jas, priglaudė prie krūti
nės, pakėlusi aukštyn Savo ašarotas akis, 
nusišypsojo ir...

— Džimi, mano plaukai auga labai 
greitai...

Dela pagyvėjo ir, kaip maža katytė, pa
šoko aukštyn. Džimis dar nematė jam nu
pirktosios dovanos. Dela atnešė grandinė
lę ir.su pasididžiavimu parodė jam.

— Džimi, ar ne puikiai atrodo? Aš jos 
visam mieste ieškojau. Duok man savo 
laikrodį. Aš noriu pažiūrėti, kaip atrodys 
jis su grandinėle.

Džimis nepaklausė ir laikrodžio nedavė. 
Jis krito ant sofos, padėjo rankas po galva 
ir nusijuokė.

— Dela, — sušnibždėjo, — palikime sa
vo Kalėdų dovanėles valandėlei. Jos yra 
perdaug gražios, kad dabar galėtume jo
mis naudotis. Aš pardaviau savo laikrodį 
ir už tuos pinigus nupirkau tau šukas.

Vertė J. Girdys

— Tėveli, ar žirafos suserga kaklo 
skaudėjimu, kai sušlampa kojas?

— Suserga, bet tik savaite vėliau.

— Galėtumėm susituokti, tačiau kur 
gyvensim?

— Pas tavo tėvus.
— Tai neįmanoma. Jie patys dar tebe

gyvena pas savo uošvius, 

įprastiniam gyvenimui, ne tik savos že
mės. Nebėra žemės, toli savi miestai ir kai 
mai, ir liko beveik vien tik savo kalba, ku 
rlą bent namuose vartojame. Bet kas me
tai nubyra vis daugiau atsineštųjų papro
čių. Kūčioms šieno nebepadėsi ant stalo, 
ir žuvim gali tekti pasitenkinti ne iš arti
miausio upelio, bet iš dėžutės. Gal ta iš-dė 
žutės ir skanesnė bus, bet, matai, tradicija 
visiškai dingsta. Taigi tas tradicijas, ma
tyt, ir teks apmąstyti švenčių proga, kad 
nedingtų ne tik iš praktiško gyvenimo, 
bet ir iš mūsų sąmonės. Jau ir šiaip kai 
kurių smulkmenų nebeatsimenu, nors na
minės rūkytos dešros kvapą ir Skonį dar, 
rodos, vis tebejaučiu iki šiai dienai (išei
tų, kad esu šioks toks epikūrietis, kurio 
filosofija būtų: gyvename, kad valgytume, 
o ne valgome, kad gyventume, kaip su
pranta savo paskirtį dori idealistai...).

Tiesa, anąkart buvau pažymėjęs, kad 
gal parašysiu dėl Londone buvusio litera
tūros vakaro. O ką gi iš tiesų galėčiau pa 
rašyti? Gerai, kad toks buvo suruoštas. 
Bent kas dveji metai reikėtų, tur būt, su
ruošti po literatūros vakarą, nors baliai 
ruošiami dažnai — pagal besusidarančią 
tradiciją bent kartą kas metai kiekvienas. 
Tokia, matyt, praktiško gyvenimo išmin
tis, ir nuo jos sunkoka nukrypti. Bet aš vi
siškai palaikyčiau mintį, kad vien baliais 
nereikėtų pasitenkinti. Jeigu ne literatū
ros vakarai, tai galėtų būti ruošiami dar 
ir kitokie subuvimai. Vieni padainuotų, 
kiti padeklamuotų ar paskaitytų, o treti 
gal dar ką nor8 sugalvotų. Išsijudintų 
daugumas tų, kurie pajėgūs šį ar tą pada
ryti. O lietuvių kolonijai išeitų į sveikatą, 
ypač tokiai šauniai, kaip Londono, kurio
je tirščiausia visokių talentų.

Tęsdamas toliau šitą mintį, aš pasaky
čiau net, kad labai verta būtų sumažinti 
daugelio paskaitų skaičių, bent sutrumpin 
ti jas, o jų vietoje pratempti vadinamą
sias menines programas. Suprantu, kad 
pradžiai iškiltų sunkumų. Paskaitininkai 
gal bandytų įsižeisti, jei jiems pasakytum: 
užteks jums pagaliau kas metai, sakysim, 
Rugsėjo 8 d. proga pradėti nuo Vytauto Di 
džiojo galybės ir vis tą patį kartoti! Arba 
susiraskite naujos medžiagos tokioms pa
skaitoms, arba bent 90 proc. sutrumpinki
te savo teigimus, kad Vytautas Didysis bu 
vo didelis valdovas. Tą dalyką mes jau se 
niai žinome, dėl to nusibodome patys Sau 
besiklausydami ir pradedame snausti, kai 
tik išgirstame tokius teigimus. O kai pa
skaitos sutrumpės, tai tą laiką gėlės pasi
imti būrelis linkusių į deklamavimą, skai
tymą, dainavimą. Toks būrelis galėtų būti 
skrajojamojo pobūdžio: aplankytų net ir 
kelias kolonijas su paruoštąja programa. 
Jei tokio šiandien dar nėra, tai, bičiuli, 
galėtų būti!

Tavo Jonas

Plačiai minėtas M. Lomonosovas
(E) Lapkričio 19 d. sukakus 250 m., kai 

gimė rusų mokslininkas, poetas M. Lomo
nosovas, partijos įsakymu Lietuvoje, ypač 
įvairiose aukšt. mokyklose, toji sukaktis 
plačiai minėta surengiant parodas, skai
tant pranešimus ir pan. Ne tik Vilniuje, 
Kaune, bet ir kituose miestuose, pvz„ Šiau 
liuose apie rusų mokslininko veiklą buvo 
daryti pranešimai mokyklose, įmonėse ir 
įstaigose.
AUSTRIJA NEGALĖS BŪTI EUROPOS 
BENDRUOMENĖJE

Sovietų „Pravda“ parašė, kad jei Austri 
ja bandytų įstoti į Europos Bendrąją Rin
ką, tai tuo ji pažeistų su Sov. Sąjunga pa
sirašytąją sutartį.

Įstodama Į Rinką, ji ekonomiškai ir po
litiškai bendradarbiautų su V. Vokietija, 
o tai sovietams nepriimtina.

I
 Linksmų Kalėdų švenčių ;! 

ir i;
laimingų Naujųjų Metų ;>
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♦

i
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BRADFORDAS
VAIKŲ ŠVENTĖ

1962 m. sausio 6 d. Vyties Klubo patai-
SIEKIANT TAIKOS

SEKANTIS „EUROPOS LIETUVIO“ 
NUMERIS

„Europos Lietuvio“ sekantis numeris iš 
eina sausio 3 d.

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
N. Metų sutikimas bus Lietuvių 

Namuose, 1-2 Ladbroke Gardens, 
London, W.11, gruodžio 31 d.

Pradžia 7 vai. vakaro.
Staliukus galima užsisakyti iš 

anksto telefonu PARk 2470.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Mokėdami daugiausia už sieninį kas

dien nuplėšiamą kalendorių, aukų yra pri
dėję šie tautiečiai: K. Mickevičius 14 šįl., 
M. Talkačiauskas 14 šil., S. Ūsas 14 šil., 
M. Valikonis 14’ šil., V. Dajoras 8 šil., K. 
Mažylis 6 šil., K. Demikis 1 dol., I. Dailydė 
4 šil., R. žudžius 4 šil., J. Maslauskas 4 
šil., S. Raštaitis 4 šil., K. Norkaitė 4 šil., 
J. Strumskis 2 šil., J. Ramonis 2 šil.

KALĖDŲ EGLUTĖ

pose Mokyklos K-tas ruošia Kalėdų Eglu
tės vaikų šventę.

Pradžia 5.30 vai. vak.
Programoje: eilėraščiai, dainos, dekla

macijos ir t.t. Po programos bus šokių 
muzika.

Prašome tėvelius, mamytes, vaikučius ir 
visus svečius ko gausiausiai šioje šventėje 
dalyvauti.

Mokyklos Komitetas

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu gruodžio 24 d., Kūčių dieną, 14 vai., 
Bradforde, Vokiečių bažnyčioje, 29 Gt. 
Horton Road.

Britų konservatorių dienraštis „Daily 
Telegraph“ gruodžio 11 išsispausdino ge
rai žinomų politinių veikėjų ir Britų par
lamento atstovų, konservatorių, darblečių 
ir liberalų, deklaraciją. Laisvosios tautos, 
siekdamos tikros ir ilgalaikės taikos, turė
tų vadovautis, jų nuomone, šitokiais prin
cipais:

1. Sveikindami visas pastangas visuoti
niam nusiginklavimui įgyvendinti, mes 
manome, kad jas turi lydėti tokios pat pa 
stangos pašalinti toms pagrindinėms tarp
tautinių įtempimų priežastims, kurios ve
da į ginklavimąsi.

2. Reikalaujame, kad būtų atstatytos pa 
grindinės vyrų ir moterų teisės laisvai pa

Įėjimo mokestis 5 šil. (Į tą mo
kestį Įskaitomas N. Metų sutikimo 
šampano stiklas).

KALĖDŲ PAMALDOS
Lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje Ber 

nelių Mišios vyksta Kūčiose — sekmadie
nį — gruodžio 24 d., 12 vai. nakties. Kalė
dų I d. šv. Mišios 9 vai. ir Suma — 11 vai. 
Kalėdų II d. šv. Mišios 10 vai. Išpažintys 
bus klausomos tik prieš Mišias, nes šven 
tėms liks tik vienas kunigas.

KLUBŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 6 d., šeštadienį. 6 vai. popiet, Lie 

tuvių Namuose Londone šaukiamas Lietu 
vių Klubo (1-2, Lsdbroke Gardens) ir 
Headley Park Klubo bendras visuotinis 
narių susirinkimas. Dienotvarkėje praneši 
mai iš Klubų veiklos, naujų valdybų rin
kimai ir t.t.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ METU 

ATIDARYMAS
Klubo nariai ir svečiai prašomi įsidėmė

ti, kad Klubas švenčių metu veiks šitaip:
Kūčių dieną Klubas bus uždaras.
Kalėdų pirmąją dieną bus atidarytas 

nuo 5 vai. p.p., o vakaro metu bus šokiai 
su kalėdine programa.

Antrąją Kalėdų dieną veiks kaip kiek
vieną sekmadienį —nuo 1 vai. p.p. iki 11 
vai. vakaro.

šeštadienį, gruodžio 30 d., veiks nuo 1 
vai. p.p. iki 11 vai. Vakaro metu bus vaikų 
Eglutė.

Sekmadienį, gruodžio 31 d., Klubas bus 
atidarytas normaliai ir ruošiamas Naujų
jų Metų sutikimas, kuriame kviečiami da
lyvauti visi Klubo nariai.

ILGAI SERGA
Vladas Stankus, 32 m. amžiaus, jau 8 

mėnesiai kaip guli St. Lenards ligoninėje, 
Kingsland Road, London, E.2.

Jam buvo padarytos dvi sunkios opera
cijos. Ligoninėje dar jam teks išgulėti 
bent porą mėnesių,

KAUKIŲ BALIUS
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Londono 

skyrius sausio 6 d., 7 vai. 30 min. vak., pa
rapijos salėje (Victoria Park Rd.) rengia

Tradicinį Kaukių Balių.
Įdomiausios kaukės bus premijuojamos.
Visi kviečiami atsilankyti Ir linksmai 

praleisti vakarą. Gros geras džiazas.
LAS Valdyba

Londono Lietuvių šeštadieninė Mokyk
la ruošia Kalėdų Eglutę, kuri bus sekan
čią savaitę — gruodžio 30 d., šeštadienį, 4 
vai. po pietų, parapijos salėje, 345A, Victo 
ria Park Road, London, E.9. Mokykla su 
savo dvidešimčia mokinių pirmą kartą sta 
to vaidinimą - premjerą „Lietuvos vaikai 
ant Gedimino kalno Vilniuje“. Artistai — 
visi mokyklos mokiniai, gimę Anglijoje. 
Mokytoją vaidins Aldona Pukštytė, 10 me
tų amžiaus. Kas vaidins Didįjį Lietuvos 
kunigaikštį Gediminą? Ką jis tars Lietu
vos vaikams? Pamatysite ir išgirsite at
važiavę! Tenelieka Londone nė vieno lie
tuviuko ar lietuvaitės, kuris nepamatytų 
vaidinimo ir nedalyvautų Kalėdų Eglutė
je! Kalėdų senelis visiems vaikams atneš 
dovanų. Kad senelis žinotų, kiek dovanų 
pasiimti, savo vaikus užregistruokite tuo
jau pat pas Mokyklos Tėvų Komiteto na
rius: Stasį Kasparą, ar p. Aleksandravičie 
nę, ar Anicetą Demenį, arba paskambin
kite tiesiog į Lietuvių kleboniją, tel.: SHO 
8735. Mūsų mokyklos vedėjas yra Lietuvių 
bažnyčios Rektorius kun. A. Kazlauskas, 
lituanistinius dalykus moko kun. Dauk
nys, o tautinius šokius moko nepamaino
ma mokytoja Petrutė Nenortienė. Vaidini
mo metu mokiniai deklamuos, šoks tauti
nius šokius, dainuos choru ir solo. Savo 
dvasia bus gyvas ir tautos dainius Mairo
nis, o svarbiausia,—pasirodys Gediminas! 
Nesivėluokite. E.L. Koresp.

SUSIRGO IZ. GIRIŪNAS
Lietuvių Namų gyventojas Iz. Giriūnas 

susirgo ir buvo išvežtas į ligoninę.

PADĖKA
Nepažįstamam Geradariui p. Juozui

Anglijos skaučių vadovių ir skaučių var 
du dėkoju nuoširdžiai už netikėtą dovaną 
—- 22 lietuviškas knygas.

Esu tikra, kad mano skautės jas įvertins 
ir bus Tamstai už neapsakomai didelę au
ką be galo dėkingos. Jūs suteikėte joms 
didelę paramą ruošiantis aukštesniem pa
tyrimam, ypač literatūrinėj srityje.

Su mūsų padėka malonėkite priimti 
mūsų geriausius linkėjimus švenčių proga.

Širdingas skautiškas ačiū!
ps. Gilma Zinkienė

Vadeivė

Kun. Aldonis Putcė

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BRADFORDE
Sumažėjo Bradfordo lietuvių kolonija. 

Jau daug veidų nebematyti ne tik šiokią 
dieną ar sekmadieniais, bet ir įvairiuose 
minėjimuose, kur paprastai susirenka dau 
guma ne tik vietos, bet ir apylinkės lietu
vių. Vieni išvyko į Amerikos Jungtines V- 
bes, kiti Kanadon. Yra išplaukusių net į 
Australiją.

Išdundėjo daug aktyviųjų visuomenės 
veikėjų: Bružinskai, Balsiai, Juškos, Poli- 
kauskai, Kasperavičiai, šukių jaunimas 
ir daugelis kitų. Jie visada prisidėdavo 
prie įvairių parengimų, o jei ne, tai gau
siai papildydavo klausytojų eiles.

Užtat ir pereitą šeštadienį, rengiant 
Kariuomenės šventę Bradforde, pasigedo
me „dezertyrų“, tačiau žmonių prisirinko 
bemaž pilnutėlė Vyties Klubo salė.

Minėjimą pradėjo A. Šukys. Jis nurodė 
priežastį, kuri mus visus sukvietė, ir pa
prašė V. Ignaltį paskaitos skaityti.

Aš jums paskaitos neskaitysiu, sakė pre
legentas. Aš tik noriu pasidalyti mintimis, 
kurios man kilo šią šventę berengiant.

Kas metai lapkričio mėnesį susirenkam 
prisiminti ir pagerbti Lietuvos Kariuome
nės, kuri narsiai kovojo Nepriklausomy
bės karo metais, kurios nariai-kariai ėjo 
mirti, kad ateinančios kartos galėtų gyven 
ti ir kurti sau gražesnę ateitį.

Meninę programos dalį parengė A. Bu- 
čys. Vaidintas jo paties parašytasis veika 
las „Nevystantis vainikas“. ,

Vyties Klubas neturi didesnės salės su 
scena. Turi įsirengęs garsiakalbių sistemą. 
Užtat visas vaidinimas buvo transliuoja
mas, ir atrodė, kad tai Laisvos Lietuvos 
kariuomenės pusvalandis, perduodamas 
per anų laikų Lietuvos radiją. Vaidinimą 
režisavo A. Bučys, o vaidino Beleckienė, 
Garbonkienė, A. Šukys, Gudas, jun. Gar- 
bonkus ir Medelis. Visas vaidinimas buvo 
palydėtas gerai parinktos plokštelių muzi
kos. Muziką tvarkė J. šergalis.

Tai buvo pirmieji bandymai programą 
transliuoti per garsiakalbius. Laukiama ir 
daugiau panašių parengimų. Juo labiau, 
kad Vyties Klubo patalpose nėra didesnės 
salės, kurioje būtų galima įrengti sceną.

J. Ringis

sirinkti per laisvuosius rinkimus savo val
dymo formą. Mes nesiekiame atstatyti bu 
vusių režimų, nei reikalaujame pasirink
ti kurios nors nekomunistinės sistemos. 
Mes atmetame visas totalitarines siste
mas, ar tai būtų fašistinė, ar nacistinė, ar 
komunistinė.

3. Mes nepripažįstame, kad dabartiniai 
režimai Vidurio ir Rytų Europoje ir Rytų 
Vokietijoje atstovauja gyventojų, kuriuos 
jie valdo, valiai. Todėl mes reikalaujame, 
kad tiems milijonams būtų suteiktos to
kios pat teisės patiems apsispręsti, kokių 
Sovietų blokas taip dažnai reikalauja kolo

MANCHESTERIS
4

ŠVENTINIAI PARENGIMAI 
MANCHESTERIO LIETUVIŲ 

SOCIALINIAME KLUBE
Pasilinksminimas

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu
bas Kalėdų antrąją dieną, antradienį, 6 
vai, vakare, savo patalpose rengia 

TRADICINĮ KALĖDŲ 
PASILINKSMINIMĄ.

šokiams gros lietuviška kapela.

Naujųjų Metų sutikimas
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovė“ 

Manchesterio Skyrius gruodžio 31 d., sek
madienį, vakare Klubo patalpose rengia 

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Šokiams gros lietuviška kapela. Kadan

gi barui veikti valandos pratęsiamos su 
sąlyga, kad bus ne tik geriama, bet ir val
goma, todėl prašome gerbiamąsias mūsų 
ponias atsinešti su savimi užkandžių.

Vaikų eglutė
Manchesterio Lietuvių Kultūros Koordi 

nacinis Komitetas, Klubo, Tėvų komiteto 
ir Sekmadieninės mokyklos talkininkauja 
mas, 1962 m. sausio 6 d„ šeštadienį, 4 vai. 
vakare, Klubo patalpose rengia

Vaikams Eg’utę.
Programą išpildys Sekmadieninės mo

kyklos mokiniai. Kalėdų senelis eglutės 
metu apdovanos vaikučius dovanėlėmis. 
Po eglutės vaikučiai bus pavaišinti arba
tėle.

Maloniai kviečiami visi Manchesterio ir 
apylinkėje gyvenantieji tautiečiai apsilan
kyti į suminėtuosius parengimus.

nijinėms teritorijoms Azijoje ir Afrikoje.
4. Turi būti pavesta kitiems nuspręsi, 

ar tautų laisvas pasirinkimas gali būti it. 
liktas rinkimais Jungtinių Tautų, ar ko
kioj nors kitoj tarptautinėj priežiūroj.

5. Komunistinių vyriausybių įrengto su 
sisiekimui fizinio barjero per tūkstančius 
mylių skersai Europą buvimas yra akivab 
dus pasaulio padalijimo simbolis. Mes tiki- 
me, kad jo pašalinimas, daugiau negu bet 
kuris kitas veiksmas, prisidėtų prie susi
artinimo tautų, turinčių skirtingas santvar 
kas. Bandymas keliauti erdvėje tuo lai
ku, kai žmogus ir jo idėjos dar negali lais
vai judėti žemės paviršiumi, mūsų nuomo 
ne, yra nesąmonė.

6. Mūsų įsitikinimu, komunistų vadovy
bė daugiausia prisidėtų prie ilgalaikės tai
kos, įgyvendindama šias priemones, kurios 
yra žmoniškumo ir brolybės paprasčiausi 
principai.

Pasirašė:
Edward Beddington-Behrens, Fred Bel- 

lenger, Birdwood, Christopher Chataway, 
Roger Gresham Cooke, Clemen! Davies, 
Richard Goo’.d-Adams, John Hynd, Ludo- 
vic Kennedy, William Lawther, Longford, 
Thomas Moore, Rea, Sam Watscn, George 
Willesden.

VOKIETIJA
NUKENTĖJUSIEMS NUO NACIŲ

Nukentėjusieji nuo nacių dėl lietuvišku
mo (dėl Savo tautybės) ir negavę už pra
rastą sveikatą kacetuose, kalėjimuose ar 
šiaip įvairiose darbo stovyklose, privalo 
iki šių metų pabaigos paduoti prašymus, 
kad būtų jiems atlyginta iš vokiečių val
džios arba iš tarptautinių fondų, kuriuos z 
turi Jungtinių Tautų Komisaras Ženevoje 
(Šveicarijoje). Aukštojo Komisaro adre
sas: UNHCR Indemnification Fund, Palais 
des Nations, Genf., Schweiz. /■; v ■

Vokiečių valdžia priima prašymus ir 
juos tenkina šioje įstaigoje: Bundesver- 
waltungsamt, (22) Koeln, Rudolfplatz, 
Hochhaus. Reikėtų rašyti prašymus dėl at
lyginimo už nacių padarytas skriaudas į 
šias abi įstaigas.

KUR NUEITI?
Gruodžio 31 d. — Naujųjų Metų sutiki

mas Lietuvių Namuose, 1-2, Ladbroke 
Gardens, W.11.

Sausio 6 d., 6 vai. popiet Lietuvių Na
mų ir Head’ey Park Klubų metinis narių 
susirinkimas.

Sausio 13-14 dienomis — DBLS suvažia 
vimas ir LNB akcininkų susirinkimas 
Lietuvių Namuose.

Sausio 27 d. Spaudos Balius Lietuvių 
Namuose.

Kaukių balius, rengiamas Lietuvos At
gimimo Sąjūdžio, sausio 6 d., 7.30 vai., Pa
rapijos sa’ėje.

JONAS PUMERIS, CMBHI J 
Laikrodininkas ilgus metus prie ?

J. D. Karalienės Gvardijos 
TAISO LAIKRODŽIUS | 

savo privačioj moderniškoj dirbtuvėj: ’
361 BOLLO LANE, i

ACTON, LONDON, W.3. £
(Apie 150 metrų nuo ACTON TOWN * 

pož. stoties). j
Darbas aukT.os kokybės, atliekamas g 
skubiai ir kiek galima žemiausiomis £ 

kainomis. ?
Klientams pageidaujant, Londono $ 

ribose darbas priimamas ir 3 
pristatomas į namus. 3

Darbo valandos: 10 v. ryto—8 v. vak. g

CORBY
KALĖDŲ EGLUTĖ

Corby skyrius rengia Kalėdų eglutę, ku 
ri įvyks gruodžio 25 d. St. John's ambu
lance salėje, Steewarts and Lloyds Rd, 
(sename Corby), 5 vai. vakaro.

Programoj Kalėdų senelis, bendra arba
tėlė, loterija ir šokiai prie plokštelių mu
zikos.

Maloniai kviečiame corbiečius ir sve
čius gausiai atsilankyti.

Corby Skyriaus Valdyba

GERIAU KNYGA, 
NEGU BLIZGUTIS!
Artėjant Kalėdoms, 
neapsieinama be 
dovanų, ypač 

VAIKAMS.
Geriausiai tam 

tikslui tinka 
knyga, todėl 
prašome rinktis.

ARTĖJANT NAUJIEMS METAMS

Lietuviškos spaudos bičiulius kviečiame 
užsiprenumeruoti liet, periodiką, o senuo
sius skaitytojus prenumeratą pratęsti 
1962 metams.
DIRVA — išeina Amerikoje 3 kart, savai

tėje, gausiai iliustruota, metams kaina
— 3.10.0 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA —Kanados
lietuvių savaitraštis — 2.03.0

DARBININKAS — Amerikos lietuvių laik

raštis, 2 kart savaitėje — 2. 6.6
AIDAI — išeina Amerikoje, kultūros žur

nalas — 2. 3.0
LIETUVIŲ DIENOS —gausiai iliustruotas 

mėnesinis žurnalas — 1.18.6
MARGUTIS — Taut, minties mėn. ilius- 

truotes žurnalas — 1.15.0
KARYS —karių iliustr. mėn. žurn.—2. 3.0 
LAIŠKAI LIETUVIAMS — katalikiškos 

minties žurnalas — 1. 0.0
KRISTAUS KARALIAUS LAIVAS — ka

talikiškos minties žurnalas — 1. 9.4
ATEITIS — Ateitininkų žurnalas— 1. 9.4 
SĖJA — Liet. Social, minties žurn.—1. 9.4 
EGLUTĖ — Vaikų iliustr. žurn. — 1. 9.4.

Tik naujai gautas Barono premijuotas 
romėnas „Lieptai į bedugnes" — 1.2.0.

Be čia išvardintų, galima užsakyti vi
same pasaulyje išeinančią liet, periodiką, 
parūpiname bet kuria kalba Jums arba 
Jūsų nurodytiems asmenims knygą, liet, 
plokšteles.

Rašyti: Dainora, 49, Thornton Ave.,
London, W-4.

NORTHAMPTONAS
KALĖDŲ PAMALDOS IR EGLUTĖ

DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba 
praneša, kad gruodžio 24 d., 12 vai., bus 
lietuviškos pamaldos R. kat. katedroje, 
Kingsthorpe Road.

Jeigu kolonijos tėveliai pritars ir pa
rems, tai bus mažiesiems ir Kalėdų eglutė 
su bendra arbatėle ten pat salėje, tuoj po 
pamaldų.

Maloniai kviečiame visus kolonijos gy
ventojus ir svečius iš toliau.

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS +
VAIKŲ EGLUTĖ

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija 
rengia antrąją Kalėdų dieną Meadows 
Community Centre vaikams eglutę. Pra
džia 4 vai. p.p.

Programoje Nottinghamo lietuvių skau 
tai pasirodys Kalėdų seneliui su vaidini
mu Paskutinis sapnas Sibire, Taip pat 
bus jaunimo duetas ir eilėraščių.

Vaikų eglutei pasibaigus, prasidės tėve
liams ir visiems suaugusiems bendras pa
silinksminimas ir šokiai iki 11 vai. Bus 
lietuviškas baras, šokiams gros K. Vens- 
kaus kapela. Kviečiame visus tėvus daly
vauti su vaikais, nes paskirų kvietimų 
nebus, ir prašome laikytis punktualumo.

DBLS Skyriaus Valdyba
NOTTINGHAMO IR STOKE-ON-TRENT 

APYLINKĖS LIETUVIŲ ŽINIAI
Kas norėtų savo dukras leisti skautauti, 

prašau susisiekti su p. E. Zaveckiene, 20, 
Abbey Grove, off Wells Road, Nottingham 
arba su p. Renteliene, 80, Boulton St., 
WolStanton, Newcastle, Staffs.,- dėl smul
kesnių žinių.

ps. Gilma Zinkienė, Vadeivė

LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PASKELBIMO MINĖJIMAS 

HANNOVERYJE
Minėjimą surengė latvių Centro Komi

teto žem. Saksonijos skyrius lapkričio 19 
d. Hannoveryje, Meno ir Kultūros namuo
se. Į minėjimą susirinko apie 300 žmonių. 
Minėjime Hannoverio miesto burmistru 
Dr. Hasemann savo kalboje palietė dabar
tinę politinę padėtį, sustodamas ties sovie
tiniu imperializmu, tautų pavergimu. Vi
soms pavergtoms tautoms turi būti suteik 
ta teisė pačioms laisvai apsispręsti dėl 
valdymosi formos, o trims Pabaltijo vals
tybėms: Estijai, Latvijai ir Lietuvai, turi 
būti grąžinta turėtoji laisvė ir neprikla* 
somybė.

Latvių Centro Komiteto Žem. Saksoni
jos Pirmininkas Dr. J. Bracs nurodė būti
numą turėti gerus santykius su vietiniais 
gyventojais vokiečiais.

Vidurio Vokietijos Krašto atstovas Dr. 
Fischer kalbėjo apie Sovietų Sąjungos pa- 
vergtas-tautas ir apie tautų apsivp.-endimo 
teisę. Meninėj dalyje dainavo latvių solis
tė L. Sepe-Ese, Hannoverio latvių mišrus 
choras, vadovaujamas R. Alberings, J, La- 
eitis paskaitė keletą eilėraščių.

šios latvių šventės minėjimo programai 
užsibaigus, į salę buvo įneštos pavergtų 
tautų vėliavos: Latvijos, Vokietijos, Lie
tuvos, Estijos, Lenkijos, Ukrainos, Vengri
jos ir Jugoslavijos.

T AUR AGIETIS AMBASADORIUS
Ligšiolinis Izraelio ambasadorius Nor

vegijoje Reuven Barkatt buvo numatytai 
perkelti ambasadorium į Maskvą, bet pa
staruoju laiku nuo to sumanymo atsišaky 
ta. Izraelio darbo partija Maps i paskyrė jį 
partijos gen. sekretorium.

Reuven Barkatt yra kilęs iš Tauragės ir 
gerai kalba lietuviškai.

PAIEŠKOJIMAI
OBCARSKAS Česlovas, pats ar žinan

tieji apie jį, prašom parašyti šiuo adresu: 
Č. Vaitkaitis, 20 Gilbert Rd., Llanelly, 
C arms.

MŪSŲ MIELIEMS KLIENTAMS KALĖDŲ
ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ 1962 M. PROGA 

LAIMĖS IR GEROS SĖKMĖS
LINKIME

TAZAB & CO. LTD.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS 
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE
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