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BRANGŪS SESĖS IR BROLIAI LIETUVIAI ’

Visus sveikinu Kristaus atneštosios šviesos ir ramybės 
šventėje. Tepripildo Kalėdų nakties džiaugsmas kiekvieno širdį.

Be Kristaus šviesos trūksta džiaugsmo sieloje, jaukumo šei
moje, prasmės žemiškose pramogose. Kur Kristus paniekintas visuo
menės tvarkyme, iš ten iki šiai dienai ateina tik vergijos, baimės ir 
visokio skurdo aidas.

Tik Kristuje galima pažinti Dievą, kuris yra Tiesa. Tiesoje 
žmonės mokosi tikrosios meilės, kuri yra visokios ramybės ir džiaugs
mo šaltinis.

Kaip išminčiai iš tolimųjų šalių paskui žvaigždę, taip mes 
vieni kitiems padėkime surasti Kristų, esantį mūsų tarpe.

Kristaus Dievo ramybė ir šviesa teesie su jumis.

Vyskupas V. BRIZGYS

RUSINIMAS INTERNACIONALIZMO 
VARDU

NEBUS LIETUVIŲ LITERATŪROS — JĄ PAKEISIANTI TARPTAUTINĖ SOVIETINĖ LITERATŪRA
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(Elta) Suartinti įvairių sovietinių tau
tų literatūrą, iškelti tariamai vaisingą ru
sų literatūros poveikį tautinių literatūrų 
formavimuisi ir brendimui — štai vieni 
tų klausimų, kurie ypač verčiami svarsty
ti po kom. partijos suvažiavimo. Literatū
ros kritikas K. Ambrasas pašauktas būti 
vienu žymiųjų tų naujųjų idėjų šauklių 
bei skelbėjų. Sovietų literatūra esanti in
ternacionalinė — tai jis primygtinai pa
brėžia „Komunisto“ (10 nr.) žurnale ir ta 
proga primena visą eilę autorių, kritikų 
tiek rusų, tiek ir lietuvių tarpe. Šiems 
klausimams šių pastarųjų tarpe bene dau 
giausia dėmesio skyrė K. Korsakas, rašąs 
ir rusų spaudoje, be to, J. Lankutis, V. 
Kadaitis, Just. Marcinkevičius, žinoma, ir 
pats K. Ambrasas.

Jis išryškina vieną būdingą reiškinį — 
girdi, jei prieš dvejus-trejus metus litera
tūros moksle ir kritikoje daugiau orientuo 
tąsi į kiekvienos sovietinės tautos kultū
ros specifikos išryškinimą bei suvokimą, 
tai šiandien jau reikia eiti toliau — ieško 
ti būdų, kaip tos Kremliaus pavergtos tau 
tos ir jų kultūros galėtų „vaisingiausiai 
keistis savo geriausiais pasiekimais ir to
kiu būdu kurti internacionalinę kultūrą“. 
K. Ambrasas pabrėžia ir nuolat remiasi 
teiginiu, kad tik komunistiniai idealai esą 
iki galo bendražmogiški idealai. Kadangi 
komunistų tikslas esąs tų idealų triumfas, 
tai ir komunistinė literatūra turinti būti 
ir vieninga ir bendražmogiška. Girdi, juo 
bus glaudesnis socialistinių nacijų bendra 
vimas, juo sparčiau vystysis ir bręs kiek
viena nacionalinė kultūra... Vystydamas 
komunistų peršamąją teoriją, K. Ambra
sas iškelia dar vieną teiginį — girdi, sočia 
linio-ekonomihio gyvenimo bendrumas le
miąs sovietinių tautų charakterių suartė
jimą ir savitarpį turtinįmą ir tai veda į 
sovietinės literatūros kūrybos proceso 
vientisumą, bendrumą. Kitaip tariant ir 
nacių terminologiją prisimenant, tai ne 
kas kita, kaip literatūros sulyginimo — 
„Gleichsehaltung“ — pastangos, tai prie

monės galutinai sulydinti paskirų tautų 
literatūras, pagaliau ir jų kultūras ir... 
priderinti prie „vyresniojo brolio“, jo kul 
tūros.

Tai toliau patvirtina pats K. Ambrasas, 
teigdamas, kad sovietinė literatūra pri
klausanti ne vienai kuriai nacijai, bet tai 
daugiau nacionalinė, visų tų sovietinių 
tautų literatūra. Ji, girdi, skiriama visų 
nacijų skaitytojams.

Kadangi, K. Ambraso teigimu, nei na
cionalinė kultūra, nei jos tradicijos nesan 
čios nekintamos, tad... šalin jas ir pereiki 
me į vieningą internacionalinę kultūrą 
bei jos tradicijas (o ar šios privalo būti 
amžinos ir nekintamos? — E.). Visos tos 
nacionalinės tradicijos sudarysiančios... 
internacionalinių tradicijų buketą (su
prask, jos padėsiančios tam buketui žy
dėti... — E.).

Piršdamas internacionalizmą literatūro 
je, toliau K. Ambrasas pasisako prieš na
cionalinį egoizmą, puola ir Pabaltijo lite
ratūroms primetamąjį pasakoj amą j į-apra 
šomąjį pobūdį, lyrizmą, nes... tai esąs 
mėginimas konservuoti nacionalines tradi 
cijas. Kaip K. Ambrasas ar partija supran 
ta lietuviškąją literatūrą, pakanka įsitikin 
ti iš tokio teiginio: girdi, kas šiandien su
kuriama, bus lietuviška nacionališka tik 
tiek, kiek tai bus sovietiška, internaciona 
liška, komunistiška... O jei kas, — grasi
na K. Ambrasas, — orientuotųsi į praeitį, 
laikytų save patriotais, tai, girdi, eitų 
prieš savo nacijos interesus, ją smerktų... 
pražūčiai.

Komunistinės teorijos skelbėjas litera
tūroje toliau pasisako prieš lietuvių klasi
kų „fetišizavimą“, už reikalą kurti naujai, 
pagal laiko reikalavimus, nes, girdi, vaiz
duoti dabarties gyvenimą senomis išraiš
kos formomis reikštų anachronizmą. K. 
Ambrasas eina dar toliau — jis dejuoja, 
kad lietuvių literatūroje per retai sutinka 
mi įvairių tautybių atstovai. Šalin, jis tei
gia, mechaniškai pakrikštyti nacionali
niai vardai ir tegyvuoja internacionalis-

tinė dvasia! Juk, girdi, gyvename bendro 
se ekonominėse ir kt. sąlygose, tad visa ir 
turi atsispindėti literatūroje. Jis taria žo
dį ir kritikams — jie neturį užsidaryti 
vien lietuvių literatūros ribomis, jie turi 
nuosekliau sekti visų sov. liter, procesus. 
Tie kritikai, esą, privalą atsisakyti siauro 
nacionalinio galvojimo mastelio, jie nebe
galį vartoti išsireiškimo „mūsų — lietu
vių literatūra“. Tokios nebesą, nes liekan 
ti visa, įvairių nacijų sovietinė literatūra.

Pagaliau ir paskutinis, privalomas ges
tas „vyresniojo brolio“ link — K. Ambra
sas skatina susidomėti rusų kalba, nes 
juk tai esanti turtinga ir... lanksti kalba, 
juk ji atstovaujanti tautų draugystei, 
bendražmogiškiems idealams. Tai jau ne
be naujiena, tačiau Vilniaus literatūros 
kritiko samprotavimai apie reikalą atei
čiai (greičiausia, jau netolimai) atsisaky
ti lietuviškosios literatūros verti 'didelio 
dėmesio, nes tai stambus žingsnis tautos 
rusinimo procese.

Specialistai, jaunesni, ukrainiečiai — j 
svarbiausius postus

(E) Po kom. partijos CK plenumo Mas
kvoje (lapkr. 19-23 dd.) Sovietų S-goš val
džioje, partijoj padaryta eilė pakeitimų. 
Pagrindinis bruožas — paskirti daugiau
sia įvairūs specialistai, jaunesnio amžiaus 
pareigūnai (40-45 m. amž.), nemaža Chruš 
čiovo gimtinės žmonių — ukrainiečių. Iš 
naujųjų pareigūnų minėtini: į svarbią, 
raktinę poziciją iškilęs kom. part, ck sek
retorius Aleks. Šelepinas. Dabar jis pa
skirtas Min. Tarybos pirmininko pavaduo 
toju ir naujai sukurtos įstaigos — Sovietų 
Sąjungos CK ir Min. Tarybos Partinės — 
Valstybinės Kontrolės Komiteto pirminin 
ku. Naujai įsteigtas dar ir kitas organas 
— Sovietų Sąjungos Liaudies Ūkio Tary
ba. Jis perima buv. valst. planavimo ko
misijos (Gosplan) uždavinius, ir jo pirmi
ninku paskirtas žydų tautybės, ligšiolinis 
Gosplan pirm. Venjaminas Dymšicas.
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ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI IŠ SAULĖTOSIOS AUSTRALIJOS

Pilnų džiaugsmo Kristaus Gimimo šv. Kalėdų ir 
Laimingų Naujųjų Metų linkime

visiems musų seniesiems pažįstamiems ir draugams ' 
visoje Didž. Britanijoje.

s
Kun. A. Kazlauskas
Kun. P. Dauknys

Adelaide, 1962.XIL10.
Pietų Australija.
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r Sejitųiiios DIENOS -Į
PRASKRIDO VENERĄ

Amerikiečių erdvės laivas Mariner 2 
praskrido Venerą, atitolęs nuo jos per 
20.000 mylių. Kalifornijoje buvo girdimi 
signalai.

Amerikiečiąi patenkinti, kad iš tokio 
nuotolio įmanoma palaikyti rądijo ryšį ir 
patį laivą pasisekė pavairuoti erdvėje.

Tai esąs pats reikšmingiausias moksli- 
nis pasisekimas erdvėje.

Per 109 dienas laivas nuplaukė erdve
'j 182 mil. mylių. Gautieji duomenys duos 

šiek tiek aiškesnio supratimo, kas yra Ve 
' neros paviršiuje (dabar jau aišku, kad 

temperatūra ten apie 600 Farenheito).

INDIJA BIJO KINIJOS PUOLIMO
Nehru ir jo artimieji pareigūnai bijo, 

kad Kinija nepradėtų vėl pulti.
Pagrindo tokiai baimei duoda griežtas 

Pekingo reikalavimas, kad Indija nedels
dama atsakytų į pasiūlymą sudaryti pa
liaubas ir Kinijos pasisiūlymą pasi
traukti.

Indija yra priėmusi paliaubas, bet ne
sutinka su ta siena, iki kurios Kinija siū
losi pasitraukti.

Daugiausia dėmesio kreipiama į Šelepino 
iškilimą. Jis yra studijavęs istoriją, litera
tūrą, filosofiją, nuo 1952 m. — partijos 
CK narys, 1952-1958 m. buvo Komjauni
mo pirmininku, o 1958 m. vietoje ir lietu
viams gerai žinomo Serovo perėmė MVD 
(saugumo) įstaigos vedėjo pareigas.

DBLS Skyrių valdyboms, nariams ir visiems lietuviams 
linki linksmų šv. Kalėdų ir 

laimingų 1963 metų

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS VALDYBA

Akcininkus ir visus lietuviškos ekonominės veiklos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

Šv. Kalėdų proga sveikiname 
visus Sodybos lankytojus, vasarotojus ir stovyklautojus, 

kviesdami gausiai lankytis ir ateinančiais Naujaisiais Metais.

L. SODYBOS ADMINISTRACIJA IR GYVENTOJAI

NE KIEKVIENAS TINKA
Amerikos gynybos departamentas išlei

do įsakymą, kuris sustiprins atominių 
ginklų apsaugą, kad prie jų negalėtų pri
eiti neįgalioti asmenys ir susprogdinti.

Negalės būti prileidžiami teigiamos lai
kysenos, gerų karinių atestacijų neturin
tieji, neišsimokslinę, fiziškai sukiužę ir 
sociališkam gyvenime nepajėgiantieji pu
siausvyros išlaikyti. Tuoj bus pašalinti 
palinkę į alkoholį, taip pat kurie vis trūks 
ta pinigų ar nesutaria šeimose.

KOALICINĖ VYRIAUSYBĖ
Dr. Adenauerio krikščionių demokratų 

partija vėl sėkmingai sutarė su laisvųjų 
demokratų partija ir vėl sudarė koalicinę 
vyriausybę.

Naujoji vyriausybė jau sudaryta.
Koalicija buvo apirusi, kai laisvieji de 

mokratai pradėjo reikšti nepasitenkini
mą, kad netinkamai pasielgta su „Der 
Spiegei“ savaitraščiu.

ŠMEIŽIA „DARBININKŲ BALSĄ“

Amerikoje leidžiama prokomunistinė 
„Laisvė“ lapkričio 30 d. išsispausdino J. 
Paleckio laišką, kuriame aštriai puolamas 
Londone leidžiamas ir Nidos spaustuvėje 
spausdinamas lietuvių profsąjungininkų 
laikraštis „Darbininkų Balsas“.

Tik ką išėjusiame „D.B.“ numeryje yra 
išspausdintas atsakymas į Aukšč. Lietu
vos Sovieto prezidiumo pirmininko šmeiž
tą.

Visus mieluosius skaitytojus, bendradarbius ir klientus 
su šv. Kalėdomis sveikina ir laimingų ir šviesių 

Naujųjų Metų linki
.EUROPOS LIETUVIS", N. K. KLUBAS IR NIDOS SPAUSTUVĖ

BRITŲ GYNYBOS KLAUSIMAI
Britai buvo sutarę su amerikiečiais, 

kad iš pastarųjų jie gaus Skybolt rake
tas. Jų gamyba turėjo būti nebrangi.

Dabar amerikiečiai nori atkalbėti bri
tus nuo tų raketų ir parduoti jiems Pola- 
rių, kurioms reikia laivų. Tai būtų gana 
brangu, ir dabar vyksta kieti pasitarimai.

Chruščiovas viešai ginasi
Aukščiausiame soviete pasakytoje kal

boje Chruščiovas pasmerkė „kraštutinius 
revoliucionierius“, kurie bandę įstumti 
Sov. Sąjungą į atominį karą su Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis. Už tai jis 
smarkiai kritikavo Albanijos komunistų 
vadus ir tuos, kurie už jų stovi, dėl jų 
trockistinės laikysenos — noro ir pastan
gų pasaulio komunizmo siekti karu.

NAUJAS PASIŪLYMAS DĖL BERLYNO
Sovietų užs. reikalų ministeris Gromy- 

kas suminėjo Berlyno klausimą.
Visą klausimą sudarąs vakariečių kari

nių dalinių buvimas mieste. Sovietų vy
riausybė siūlanti, kad tie daliniai būtų ne 
NATO vardu, bet J. Tautų.

Vakaruose tas pasiūlymas aiškinamas, 
kad daliniai galės būti amerikiečių, britų 
ir prancūzų, bet atsakomybę už juos turės 
imtis J. Tautos.

PASAULY
— Leonardo da Vinči „Mona Liza“ pa

veikslas trims savaitėms ^iunčiamas iš 
Paryžiaus į Vašingtoną, ir apdraustas jis 
35 mil. svarų.

— Sovietai areštavo savo mokslinį dar 
buotoją Penkovskį, kuris turėjęs ryšių su
vakariečių žvalgybomis per jau anksčiau kietijoje, abiturientams įsakyta pastatyti 
areštuotąjį britų prekybininką Wynnį. šaudyklą, ir jie tada gaus pažymėjimus.

— Vykdydami kovą prieš asmenybės 
kultą, vengrai iš tabako parduotuvių Bu
dapešte išima filmų žvaigždžių ir sporto 
garsenybių fotografijas.

— Frankfurte danas varžytynėse už 
750 markių (apie 70 svarų) nupirko Na
poleono švarko sagą (vieną tokią jau turi 
Danijos karališkasis dvaras).

— Kroessnitze prie Šverino, Rytų Vo-

VIETOJ STRAUSSO
Vietoj pasitraukusio Strausso Vakarų 

Vokietijos krašto apsaugos ministeriu pa
skirtas von Hasselis.

Jis yra gimęs Rytų Afrikoje (Tangani- 
koje). Pastarajame kare dalyvavo kaip 
karininkas ir buvo patekęs britų nelais
vėn. 8 metus išbuvo Šlezvigo-Hblsteino 
ministeriu pirmininku. Laikomas suma
niu politiku ir diplomatu.

Jis yra 49 m. amžiaus.

ATSITIKTINIO KARO ATVEJU
Nusiginklavimo konferencija Ženevoje 

pradėjo informacinius pasitarimus dėl to, 
kokių imtis priemonių, kad būtų išvengta 
atsitiktinio karo.

Manoma, kad pasiseks susitarti.
Jau liepos mėn. amerikiečiai buvo pa

siūlę įvesti tiesioginę telefono liniją tarp 
Baltųjų Rūmų, Kremliaus ir J. Tautų ge
neralinio sekretoriato. Juo būtų naudoja
masi tik staiga pasikeitus karinei padė
čiai ar karinės krizės atveju, iš anksto 
pranešant apie didesnio masto kariuome
nės judėjimus ar manevrus ar Šiaurės 
Atlanto Organizacijos pajėgoms ir Varšu
vos pakto štabams keičiantis karinėmis 
misijomis,

— Šveicarijos prezidentu 1963 metams 
išrinktas buvęs paštų viršininkas socialis 
taS Spuehleris, o viceprezidentu buvęs tei 
singumo ir policijos ministeris dešinysis 
krikščionis demokratas von Moosas.
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be gimto 
medžio

Prancūzų mąstytojas B. PaskaFis savo 
„Minčių“ rinkinyje yra pasakęs, jog žmo
gus esąs sukurtas mąstyti ir tai esanti vi
sa 'jo vertybė: „Žmogus yra tik nendrė, 
trapiausia gamtoje, bet mąstanti nendrė. 
Visa mūsų vertybė glūdi mąstyme“. Kito
je vietoje PaskaFis tiesiog ir pastebi, kad 
žmogaus pareiga — mąstyti, ir net nuro
do mąstymo medžiagą: „Pradėti nuo sa
vęs, nuo savo Kūrėjo ir nuo savo tikslo“.

Kai mes nagrinėjame literatūros kūri-

RAŠO J. KUZMICKIS

nj, dažnai stebime, ar kūrinys jo auto
riaus giliai išmąstytas, ar jame esama 
naujų ir originalių minčių, idėjų. Ypačiai 
naujų, uždegančių minčių ieškome poezi
jos kūriniuose, nors smulkiuose eilėraš
čiuose ne vienas pradedantis poetas pa
skęsta šabloniškų ir lėkštų gamtos vaizdų 
bei banalių ir paviršutiniškų savo gyve
nimo įspūdžių klane. Štai kaip tik dėl to 
kai kurių poezijos lėkštumo skaitytojas 
per porą valandų akimis perbėga visus ei
lėraščius, nieko naujo neatranda ir, nu
bloškęs į šalį knygą, pasilieka abuojas 
poezijos kūriniams.

Kadangi eilėraštis yra pats trumpiau
sias literatūros kūrinys, dar nereiškia, 
kad jį galima lengviausiai ir per trum
piausią laiką sukurti. Ana, Bern. Braz
džionis kai kuriuos eilėraščius kūrė išti
sus mėnesius, brandindamas idėją ir ieš
kodamas tinkamiausios žodinės formos.

VLADO ŠLAITO POEZIJA
Vlado Šlaito eilėraščių galėjome užtikti 

jau stovyklinių mūsų laikraščių Vokieti
joje skiltyse, tačiau tik 1949 m. poetas 
prezentavo savo pirmąjį brandų „Žmogiš
kųjų psalmių“ rinkinį. Turėjo praeiti de
šimt neramių, audringų metų, kad 1959 m. 
sulauktume jo antrojo poezijos rinkinio 
„Ant saulėgrąžos vamzdžio“, kuriame at
radome vos 27 eilėraščius. Šį kartą jau po 
trejų metų jis apdovanojo mus trečiuoju 
23 eilėraščių rinkiniu — „Be gimto me
džio“.

Kodėl Vladas šlaitas nėra labai gausus 
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„Seniai Goštautytę pažinti rengiausi“, 
Pradėjo Kazys. „Juk tikrai nemenkiausią 
Mums garsą iškelti galėtų:
Daug gal moteriškės! Tokios gi žvaigždės, 
Maniau sau, pats vardas daugiau mums padės, 
Kaip šimtas kitų kad padėtų.

Ir štai įsitikinus jau lietuvaitė;
Ji Rainio brošiūras gėrėdamos skaitė, 
Net, rodos, širdelė jai plakė;
Juk buvo ir Jakšto dainų pamėginus, 
Bet riešutas kietas, gerai nepažinus 
Grynosios kalbos, kaip man sakė“.

Čia Jakštas nuraudo, kaip rytas užgimęs, 
O greitas Smigeika, dar vis nenurimęs, 
Vėl ėmė ant vietos nestygti:
„Dabar gana aišku, kur Juozas užtruko:
Artistės, matyt, aplankyti užsuko.
Sakykite, kaip čia nepykti?“ —

— „Ten Juozas nevaikščioja“, Daugirdas tarė: 
„Ar nėra jie kartais dėl ko susibarę?
Juk lankės pirmiau neretai.
Rods, pereitą žiemą pats Goštautas rašė, 
Žinau tai gerai, ir lankytis jį prašė, 
Bet tam nei primink apie tai.

Jį šnekinau kartais; nenor nei klausyti;
Kas nors ten turėjo sutikt mūsų vytį!
O ji taip simpatiška matos:
Mokinas lietuviškai; tėvas patsai,
Nors nėra dar tikras lietuvis visai, 
Bet jau nuo to vardo nekratos“.

Maskviečiai gi rašo: „Ten šėlsta vilkai!..
Nakčia pasibaldo pelėdos“...

— „Kad jie nesulauktų! Tų kurtų bijoti?“ 
Sušuko Smigeika: „Nejau užsikloti
Ir sau bemiegoti saldžiai?
Gana tų baidyklių! Jei reikia aukų, — 
Aš pirmas! Žiūrėti staugimo vilkų, 
Kai gieda antrieji gaidžiai!“ —

— „Be juoko, Smigeika paliks dar šventuoju 
Kankintiniu mūsų!“ Betyčiojos Tumas:
„Ko gero, vyručiai, geruoju-piktuoju 
Teks šventąjį garbint! Tiktai jau ramumas 
Pragaiš tarp šventųjų Dangaus karalystėje, 
Kaip kartais suyra ir mūsų draugystėje“. —

Ant galo prašneko: „Netoli kehausme, 
Jei dešimtį kartų statysme ir griausme 
Tą patį, ant vietos bemynę;
Kalbų? E, gana iki sočio kalbų 
Ik šiolei turėjom! Šiandieną darbų, 
Darbų reikalauja tėvynė!

Nekartą net apima nusiminimas: 
Taip iširas mūsų jėgų sutarimas, 
O darbo tebėra pradžia.
Šitai neapykantos tiek milžinų!
Bet maž darbininkų, tėvynės sūnų, 
Didvyrių su meile didžia.

Nenorit, kad eitų su mums kunigai? 
Bet tie neapykantos šaunūs raugai 
Iš gryno šaltinio nebėga:
Jūs norit už sąžinės laisvę kariauti, 
O drįstate patys tą jausmą užgauti, 
Kurs daugeliui alpha-omega.

Esi tu bedieviu — tai tavo dalykas! 
Už ką gi berūgsti, kad aš katalikas, 
Kurs tavo sapnais negyvena: 
Ant galo, be Dievo nerasi žmogaus: 
Tik vieno Jisai— karalystėj Dangaus, 
O kito — po žemę replena“.

IX
Čia Tumas sušuko: „Antai ir Rainys: 

Kapos jį Smigeika, kaip margas genys! 
Ir verta: reikėjo tiek laukti! 
Tačiau, kaip tai paprasta, sau susibarę, 
Paskui atsileidę ir viską aptarę, 
Atminkime dainą užtraukti“. —

— „Nepykite, broliai, kad taip užtrukau!' 
Prašneko Rainys. „Pakeliui apsukau 
Jautrių raudonsiūlių padangę;
Tie pėdsakai-giltinės viską išuosto, 
Nuo mūsų apaštalų Lietuvą šluosto, 
Prigrūdę jais cypę-belangę.

Buvau aplankyti, belaisvių paguosti;
Bet būkim atsargūs: pradėta užuosti 
Ir mūsų lietuviškos pėdos;
Štai mano keli jau sužuvo laiškai;

Matyti, Rainys nieko kito nelaukė 
Iš Tumo burnos, nes pečius tik sutraukė: 
O Klimas užklausė tada:
„Tai ką apie mūsų sumanymą rašo 
Maskviečiai? Ar vėl teologų neprašo, 
Kad šelptų juos savo malda?“

— „Juk tiesą pasakius“, Ažukalnis tarė, 
„Ką mums kunigai, protą gulti nuvarę!
Jie mūsų tik darbą trukdys!“ 
Čia Tumas nusijuokė: „Be kunigų?..
Tai šok tu į darbą ir be pinigų, 
Kaip tas be pentinų gaidys“. —

— „Per daug tu, Ažukalni, jau neteisingas!“ 
Atsiliepė Jakštas: „Kas plėšė vargingas 
Pirmąsias vagas rašliavos?
Tai Sirvydas, Daukša, Tolkiemių klebonas,*) 
Juška, Valančiauskas, Antanas Baronas!
Tai vyrai širdies ir galvos!

O juk ir šiandieną“... Čia Vincas Darbinčius, 
Draugų pramanytas: mįslinčių mįslinčius, 
Nes aušino burną retai:
„Bet kam čia“, prašneko, „tikybos dalykus 
Prikaišiot? Ar sąžinės pančiams išnykus, 
Ją rišime patys šitai?“

Tačiau ir kiti atsiliepę balsai 
Talkos kunigų nenorėjo visai, 
Iš principo jos nenorėdami: 
„Laikai nebe tie maloningi užstojo, 
Kada kunigėliai už nosies vadžiojo, 
Žmonijai šviesos pavydėdami“.

„Gaištis, daugiau nieko! Tik gaudymas vėjo“, 
Nerimti iš naujo Smigeika pradėjo;
Pradėjo žvalgytis ir Klimas.
Bet Juozas tylėjo. Išspaustas ant veido, 
Sakytum, jam skausmas pratarti neleido, 
Ar apveikė nusiminimas,

Čia Juozas nutilo, supratęs patsai, 
Perdaugel pasakęs; bet priešų balsai 
Nedrįso dabar prieštarauti.
O jog kunigai — įtekmingi vadovai, 
Daug gali padėti lietuviškai kovai, 
Tai nutarta jų neužgauti.

„Taip pat ir maskviečiai studentai sutiko“, 
Kalbėjo Rainys, „nors patiems mums paliko 
To laikraščio straipsnius tvarkyti, 
Bet talką žadėjo; tik rašo: jums siena 
I Prūsus arčiau; juk reikėsią šiandieną 
Į Tilžę slapčia tik rašyti.

Taip pat iš Petrapilio, Kauno, Seinų 
Turėsme nemaž darbininkų jaunų;
Tikiuos, nepritrūks ir skatiko;
Sumanymui mūsų netrūks ir gyvatos: 
Lietuviško laikraščio garsas, kaip matos, 
Visiems žingeidiškai patiko“.

Smigeika, iš džiaugsmo pašokęs iš vietos, 
„Ar matot“, sušuko: „nors sąlygos kietos, 
O ką padaryti gali!
Ant laikraščio balso, to aido brangaus, \ 
Trijų milijonų dvasia atsigaus, 
Nors mūsų čia tėra keli!“

— „Ne ką dar padarėm!“ pasergėjo Tumas; 
Tačiau kai Smigeikai pritaręs daugumas 
Pradėjo net rankomis ploti, 
Visiems pasirodė: šitai milijonai 
Lietuvių sukyla, kaip amžių valdonai, 
Ir rengias į kovą barzdoti.

(Bus daugiau)

*) Tolkiemių klebonas — Kristijonas Donelaitis.

nei eilėraščių, nei savo poezijos rinkinių 
skaičiumi? Ar jis kuria tik progai pasitai
kius? Ar jis greitai išsisemia ir net kele
rius metus kraunasi tarsi akumuliato
rius?

Kas atidžiai perskaito nors vieną mūsų 
poeto eilėraštį, tam atsakymai į mūsų 
pastatytuosius klausimus aiškūs: Vladas 
Šlaitas, nors, PaskaFio žodžiais betariant, 
jaučiasi trapus kaip nendrė, tačiau jis 
mąsto. Sakyčiau, visas jo gyvenimas yra 
mąstymas. Jis mąsto ir kuria ne tik tada, 
kai sėda prie rašomojo stalo, bet ir tada, 
kai keliauja autobusu, kai dirba fabrike, 
kai dalyvauja minėjime, kai kalbasi su 
žmonėmis. Kai eilinis žmogus vaikščioja 
svetimo miesto gatvėmis, jis paprastai 
mato tai, ką krautuvių vitrinos, šaligat
viai ar gatvės rodo. Tuo tarpu mūsų poe
tas vaikšto ir mąsto:
Vaikštau mirusio miesto gatvėmis.
Rožiniais pirštais 
pasitinka mane vaikystė; 
liepia surasti 
užmiršimo žolėj seniai dingusią aukso 

saulę.
(Apie dingusį džiaugsmą)

Vėl, kai kiti skuba, bėga, nes taip ma
ža to laiko, Vladas Šlaitas sako, kad galė
tų „šimtą metų... stovėti vienoje vietoje 
ir stovėt nepabostų: vis žiūrėčiau, kaip 
saulė teka ir saulė leidžiasi užmiršimo pa
saulin“.

Iš poeto stebėjimo ir mąstymo gimsta 
poezija, persunkta neramiu krauju, nuo
latiniu ieškojimu. Poezija, pro kurią kar
tais praeina mūsų minėjimų rengėjai, nes 
ji ne propagandinė, ne pigiai patriotinė, 
bet brandi, gili, tarsi prinokusių vynuo
gių kekės, svyranti nuo minčių gausumo. 
Poezijon Šlaitas nekrauna patoso, neri
kiuoja mitinginių šūkių, neverčia ateities 
nerealių planų bei teorijų:

Poezijoj
ieškau užuovėjos, 
vyšnių šakos, 
kuri žydi vasario mėnesį, 
ir žibuoklių ne šio ^pasaulio.

(Be gimto medžio)
šlaitas raminasi poezija, guodžiasi, ja 

gyvena, nes kūryba jam mąstymas: „Gal
voju, kiek galėtų ištverti medžio šaka be 
savo gimto medžio kamieno?“ Jei galėtų, 
jis tremtiniui pastatytų „kabančius sodus 
danguj“, kad tais sodais „kasdieną tave 
lankytų gimto krašto saldus dvelkimas“. 
Tačiau, kai poetas mums pasakoja apie 
mūsų dalią, kuri yra tarsi medžio žaizdos 
(plg., „Apie medį“), kai jis kalba apie 
Lietuvoje likusią motiną, trokšdamas, 
„kad senatvėj tavęs vienatvė neužkapotų
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azijatų nagaikomis“, kai įpykęs šūkteli 
Raudonųjų Vergų Imperijai, kad „nei ta- 
čiankos, nei tankai, nei rankų darbo mė
nuliai nepadės jai nič nieko, kai ateis jos 
žiaurių darbų atsiskaitymo laikas“, — 
mes jaučiame, jog jo poezija mums yra tie 
lietuviški „kabą sodai danguj“, iš kurių 
lanko mus „gimto krašto saldus dvelki
mas“.
AŠARŲ IŠKAPOTOS ŠIRDIES POEZIJA

Vladas šlaitas savo poezijoje nevaizduo 
ja nei antžmogio, nei palaužto žmogaus: 
jis keliauja kaip paprastas, konkretus 
žmogus konkrečioje geografinėje vietoje, 
sakysime, Eccles miestelio gatvėmis. Jo 
žmogus — kiekvienas lietuvis, gyvenąs 
svetimame krašte, kuriam sunku išnarp
lioti XX amžiaus žmonių supainiotus maz 
gus. Jis norėtų atsiminti, „kaip atrodė pir 
mą kartą šviesioj kūdikystėj matytos 
spalvos“, kaip atrodė pasaulis jo vaikys
tės gimtajame krašte proto ir vaizduotės 
laužtinėj; tada jis žinotų, „kaip atrodė 
man pirmąkart Tavo dieviškas veidas“, ži 
notų, kaip nekaltai tada vaizdavosi Dievą 
ir žmones.

Prabėgo daugybė neramių ir audringų 
metų. Teko pergyventi baimę, kuri „yra 
mūsų gyvenimo šeimininkė“ ir kuri 
„vaikšto tykiai; jos žingsniai nepalieka 
nei garso, nei pėdsako“ (plg., „Apie bai
mę“); teko susidurti su vienatve, nusimini 
mu, meile; teko klostytis ir ramybės bei 
maišto nuotaikomis. Grubus gyvenimas 
ašaromis iškapojo širdį, tačiau ji nepasi
darė nejautri ir šiurkšti —

Ašarų iškapotoj savo širdy 
aš nešioju amžiną meilę 
akmeniui, 
rožei, 
debesiui, 
paukščiui 
ir žmogui.

(Morta, Morta)
Poetas nesislepia; jis drąsiai ir atvirai 

pasako: „Aš gyvenu pagal seną ir amžinai 
naują tikėjimo tiesą: kur męs bebūtume, 
mes amžinai vis gyvename vieno amžino 
Dievo meilės širdy“. Ir nuostabu: širdis, 
ašarų katarsiu nuplauta ir nuvalyta, su
randa šioje tikėjimo tiesoje ne nirvanišką 
paguodą ir ne protestą, bet džiaugsmą — 
„Ir tai yra mano džiaugsmas, ir didesnio 
džiaugsmo aš nepažįstu, nes gi didesnio 
džiaugsmo nėr ir negali būti“ (ten pat).

Poeto logika šio džiaugsmo premisų 
ieško visoje didžiojo Kūrėjo kūryboje: 
jei baimę, ašaras, nusiminimą žeria žmo
gaus nesudrausmintos rankos, visatos 
Kūrėjas, būdamas savo prigimtimi laimė 

ir džiaugsmas, yra laimės kūrėjas ir nešė
jas. Ir kaip puikiai skamba Evangelisto 
Jono evangelijos pradžia mūsų Šlaito pa
rafrazėje:
Jei aš rašyčiau šventos Evangelijos Pra

džią, 
aš rašyčiau taip, kaip sakiau: 
Pradžioj buvo tik džiaugsmas.
Ir tas Džiaugsmas buvo pas Dievą, ir Die
vas buvo ne kas kita, kaip vienas didelis, 
didelis Džiaugsmas.

(Pagal Šv. Jono Evangelijos pradžią)
Tačiau paprasto, kasdienio žmogaus bui 

tyje yra daugiau liūdesio nei džiaugsmo, 
daugiau puikybės nei nuolankumo. Su 
liūdesiu, su puikybe atkropia nerimas, 
nepasitenkinimas. Ir tada poetas nusigrę
žia nuo žmonių ir priartėja prie gamtos, 
kur, sakysim, ramiai snūduriuoja vieni
šas gluosnis, nuleidęs papurusias šakas. 
Šlaitas gluosnį — paprastą, gerai pažįsta
mą lietuvišką medį — vadina „nuolanku
mo paveikslu“ ir klausia, „kaip man, sa
kyk, išmokti tavo ramybės ir širdies nuo
lankumo?“ (Nuolankumo paveikslas).

Dar toliau šią mintį poetas rutulioja 
kitame — „Apie žmones ir obuolius“ — 
eilėraštyje. Pradžioje davęs vieno anglo
saksų miestelio aludės vaizdą, poetas pa
kelia stiklą alaus ir sako: „Tegyvuoja Jo 
Ekscelencija Tuščio šiaudo eilėraščių ra
šinėtoj as Vladas šlaitas!“ Ryškindamas 
savo mintį, poetas griebiasi prilyginimo 
apie Dangaus Karalystę ir apie prastos 
bei karališkos veislės vaismedžius. Ir kai 
jis pažymi — „bet kadangi mes’ visi esa
me linkę apie save žymiai geriau galvot, 
negu pridera, mes šitos analogijos tarp 
obuolių giminės ir tarp žmonių giminės 
nepfiimam“, — mes pradedame suprasti 
poeto mintį, juoba, kai jis pakelia stiklą 
alaus ir sako:
Tegyvuoja papinkos!
Tegyvuoja kartūs 
ir niekam tikę laukinės veislės obuoliai, 
į kuriuos net laukinės ožkos žiūrėt nenori. 
Tegyvuoja didelė atmestųjų minia!

Tada mes suprantame ir poeto prašymą 
— „Duok, kad ištverčiau“, nes tiek yra 
žmonių, kurie „savo miegamo kambario 
nešvarumą ir purvą“ kelia į saulės šviesą, 
keršydami Dievui „už savo asmenišką, 
nenusisekusį gyvenimą“ —
Štai,
Dieve,
pasižiūrėk, kokie mes esam nusigyvenę ir 

šlykštūs, 
pasižiūrėk 1r džiaukis!

Ir poetas, kuris neprašo „nei sveikatos,

(Nukelta į 3 psl.)
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kalėdų džiaugsmas
„Et Verbum caro factum ėst — Ir žodis 

tapo kūnu“.
Tai buvo 1936 metų Kalėdose. Garsusis 

prancūzų poetas, Paul Claudel, paklydęs 
surrealizmo tamsybėse ir nusiminimo pa
gautas, ėjo Sennos tilto kryptimi, šaltose 
jos bangose norėjo rasti sau amžiną ramy 
bę... Tik netoli esančioje Notre Dame ka
tedroje pasigirsta varpų gaudimas ir kalė 
dinių giesmių aidai. Poeto širdis, pagauta 
nuostabos, patraukia jį užeiti katedrom 
Čia mato jis besimeldžiančią minią, mato 
procesiją, kurioje Kūdikėlis Jėzus iškil
mingai nešamas į didijį altorių, girdi nuo 
stabias Kalėdų giesmes ir klausia save, 
ką duoda žmogui Kūdikėlis, jei jis padaro 
jį tokį laimingą ir džiaugsmingą?

Ir, ieškodamas atsakymo, Paul Claudel 
ketverius metus gilinasi krikščionybės 
paslaptin, ketverius metus kovoja intelek 
tualinę ir dvasinę kovą, kol pagaliau su
pranta Kalėdų paslaptį ir prisijungia Kū
dikėlio garbintojų eilėsna. Kristaus žmo
niškumo paslaptis „išgelbėjo mus ne dėl 
teisybės darbų, kuriuos mes būtumėm bu
vę padarę, bet pagal savo gailestingu
mą... (Tit. 3,4...)

Kalėdų paslaptis nereiškia tik fakto, 
kad Kristus yra Dievas, bet specialiai tai, 
kad Jis tapo žmogumi. Dievas apsireiškia 
žmogaus prigimtyje ne legendariškai ar 
simboliškai, bet tikroje realybėje. Šv. Po
vilas laiške Pilypiečiams (2,7) sako: „Jis 
esme būdamas Dievas, nelaikė pasisavini 
mu būti lygiam su Dievu, bet Jis pats sa
ve sunaikino, prisiimdamas tarno pavida
lą, pasidaręs panašus į žmones ir viršuji- 
ne išvaizda rastas kaip žmogus“. Todėl 
katalikų Bažnyčia tai gražiai pabrėžia, 
kai kiekvienas kunigas mišių metu, skai
tydamas paskutinę evangeliją, priklaupia 
ne evangelijos pradžioje, kur sakoma „in 
principio erat VERBUM — pradžioje bu
vo ŽODIS“, bet pabaigoje išreiškiant Ka
lėdų paslaptį: „et VERBUM caro factum 
ėst — ir ŽODIS tapo kūnu“. Tuo katali
kų Bažnyčia pagerbia gimimo paslaptį, 
kurioje Kristus-Dievas tapo tikru, realiu 
Žmogumi, ne kokiu antžmogiu ar pusdie
viu, kaip dažnai vaizduojama pagonių pa
sakose ar legendose. Jis gimė, kaip gims
ta visi žmonės, ir lietuvių giesmė aiškiai 
sako:

„Gimė Betliejuj Vaikelis 
Tėvo dangiškas Sūnelis. 
Amžiais lauktasis Mesijas 
Iš tyros, skaisčios Marijos....

Gimimo paslapties dogma skelbia: Kris 
tus priėmė žmogaus kūną ir jausmus, 
žmogišką sielą, sąžinę, valią ir visą pri
gimtį, bet kartu esmiškai sujungtą su die 
vybe — DIEVAS-ŽMOGUS! Tai didi pa
slaptis. Jau senovėje, pirmųjų krikščio
nių laikais, daugelis tai nenorėjo supras
ti, ir atsirado įvairios erezijos-klaidos. 
Doketas ir Apolinaris bandė aiškinti Kalė 
das — Kristaus Gimimą, kaip Dievo apsi 
reiškimą (apparitio Dei) žmonijai žmo
gaus išvaizdoje, bet ne žmogiškoje realy
bėje, ir buvo Bažnyčios pasmerkti kaip 
eretikai. Mūsų Kalėdos nėra tik Dievo pa 
sirodymas ar jo gimimo simuliacija, bet 
tikriausia žmogiška realybė. Dievo Sūnus 
tapo tikru žmonijos nariu su pilniausia 
žmogiška prigimtimi, išskyrus tik nuodė
mės kompleksą. Jis auga, maitinasi, gal
voja, myli, kenčia, kaip visi žmonės, ku
rie tapo jo broliais. Tik tuo būdu, kaip 
pilnateisis žmonijos narys, jis galėjo atsto 
vauti nusikaltusią žmoniją Dievo permal
davimo aukoje. „Nes vienas yra Dievas, 
vienas taip pat tarpininkas tarp Dievo ir 
žmonių — Žmogus, Kristus Jėzus!“ (1 
Tit. 2,5).

Taip Kalėdos yra Kristaus žmogiškumo 
šventė. Kiekvienas gimimas gi yra 
džiaugsmo šaltinis. Nauja gyvybė žengia 
į gyvenimą, žmonijos gyvenime Kristaus 
gimimas buvo didysis Perversmas — nau
jos Eros pradžia! Visa beviltiška senojo 
pasaulio istorija nušvinta Betliejaus 
žvaigždės šviesa. Gimsta viltis ir džiaugs
mas. Tautų atstovai — piemenėliai ir ka
raliai — skuba sveikinti Naujagimį. 
„Šventa diena prašvito mums, ateikite 
tautos ir garbinkite Viešpatį...“ (III mi
šių gradualas). Angelų choras kartoja: 
„Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė že
mėje geros valios žmonėms!“ Tesui to 
džiaugsmo aidas nuskamba ir mūsų širdy 
se, o mūsų dienų neramiam pasauliui at
neša išsiilgtą taiką ir ramybę!

Mons. Cleras

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTON —■ gruodžio 23 d„ 12 v.,

Cathedral of St. Mary and St. Thomas. 
BIRMINGHAM — gruodžio 24 d„ 12 val., 

dieną, 21, Park Rd.
WOLVERHAMPTON — Kalėdų Id., 11 

V., St. John's Square.
STOKE-ON-TRENT — gruodžio 26 d„ 12 

val., Sacred Heart, Tunstall.
GLOUCESTER — gruodžio 29 d„ 12 v„ 

St. Peter.
STROUD — gruodžio 30 d„ 12 v„ Beeches 

Green.
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Rami naktis, šventa naktis
Ir vėl milijonai žmonių visame pasauly

je giedos šventų Kalėdų giesmę; Rami nak 
tis (Silent Night, Holy Night). Tačiau, gal 
būt, tik keletas žino, kad šios giesmės gim 
tinė yra Austrija.

Žmonės pirmą kartą šią giesmę išgirdo 
mažoje Oberdorfo bažnytkaimio švento 
Mykolo bažnyčioje, maždaug 12 mylių 
atstu j šiaurės vakarus nuo Salzburgo, 
1818 metais. Ir jaunas to bažnytkaimio 
kunigas Josef Franz Mohr, kuris parašė 
giesmės žodžius, ir mokytojas kartu ir 
vargonininkas Franz Xavier Gruber, kuris 
parašė giesmės melodijai gaidas, nė sap
nuote nesapnavo, kad jų kuklaus darbo 
kūrinys kada nors pasieks tokio populia
rumo visame pasaulyje.

Kunigas J. F. Mohr davė savo draugui 
Gruberiui paprastus eilėraščio posmus ir 
prašė sukomponuoti šiems posmams me
lodiją. Jam skubiai reikėjo giesmės, kurią 
galėtų giedoti bažnyčioje vienu balsu, pri
tariant gitarai, nes pelės' sugadino vargo
nus: jos skyles pragraužė dumplėse.

Herr Gruberis išpildė kunigo norą ir 
parašė gaidas giesmei, kuri turėjo būti 
giedama bernelių mišių metu. Pats kuni
gas giedojo tenoro partiją, o jo draugas 
kompozitorius pritarė bosu ir gitara. Pir
mą kart išpildytoji giesmė turėjo didžiau
sią pasisekimą, ir visi pamaldų dalyviai 
sveikino juodu.

Kai vargonų meistras Mauracheris anks 
ti pavasarį keliavo iš Fuegeno į Oberndor- 
fą taisyti vargonų, jis sustojo pusiaukelė
je, nes žiemos mėnesiais suneštieji Tyro- 
lio sniego kalnai jam pastojo kelią. Čia

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJE
AKADEMIJOJE

Gruodžio 17 ir 18 d. Paryžiuje įvyko 
Tarptautinės Akademijos (l‘Academie 
Internationale libre dės Sciences et dės 
Lettres) susirinkimas, kuriame mokslinin 
kų buvo padaryti pranešimai apie Centro 
ir Ryfū Europon egzilų įnašą į laisvojo pa 
šaulio literatūrą, meną ir mokslą.

Susirinkimas, prof. Dr. J. Baltrušaičio 
pasiūlymu, išrinko Akademijos nariu Dr. 
A. Greimą, Poitiers universiteto profeso
rių. Visi susirinkimo dalyviai buvo malo
niai nustebinti J. Vaitiekūno paruoštu ir 
atsiųstu lietuvių mokslininkų, profesorių, 
rašytojų ir menininkų sąrašu, iš kurio bu 
vo vaizdingai matyti Lietuvos įnašas į 
Vakarų kultūrą.

Ta proga buvo suruošta tremtyje (1940- 
1962) išleistų mokslinių darbų paroda, 
kurioje Lietuva dalyvavo su savo pasku
tiniais moksliniais veikalais. Jų tarpe vien 
tik J. Baltrušaičio buvo išstatytos septy
nios knygos, iš kurių paskutinė „Reveils 
et Prodiges“ yra gavusi l‘Academie Fran- 
caise premiją. 

jam vietos gyventojai papasakojo, kad jie 
bažnyčioje girdėjo puikią gražią Kalėdų 
giesmę. Jis užsirašė giesmės žodžius ir 
melodiją.

Rami naktis, šventa naktis savo gimta
jame klonyje tapo labai populiaria ir bu
vo laikoma lyg ir liaudies giesme (pana
šiai, kaip ir mūsų Pulkim ant kelių. 
Vert.).

Caras Aleksandras I lankė Austrijos 
imperatorių Pranciškų I 1822 metais. 
Jiems taip pat buvo sugiedota ši giesmė. 
Abu buvo giliai sužavėti.

Vienas Ziller Valley keliaujantis preky
bininkas, kuris nuolatos lankydavosi Vo
kietijos mugėse, paskleidė šią giesmę že
myne ir už jo ribų.

Ramioji naktis pirmą kartą išspausdin
ta 1840 metais. Leidinyje buvo pažymėta, 
kad autorius ir kompozitorius nežinomi. 
Tik vėliau Prūsijos karalius Frederickas 
Williamas IV įsakė išaiškinti giesmės kil
mę. Kunigas Mohras jau buvo miręs, o 
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be gimto medžio <Attcla B 8 ■*>
nei ilgo gyvenimo, ... anei žemiškos lai
mės, nes visi šie dalykai yra nepastovūs ir 
jie greitai praeina“, prašo Dievą „tiktai 
vieno“:

duok, kad ištverčiau
tarp abejonių ir nevilties,
tarp silpnumo ir ašarų

Vladas šlaitas savo poezijoje nevaizduo 
ja antžmogio, bet paprastą žmogų, kuris 
yra pavydus, kerštingas, grubiakalbis, ta
čiau kuris visa siela veržiasi sursum, į 
meilę ir džiaugsmą.

LAIKO IR AŠARŲ SKONIS

Mes gyvename tarp negyvų daiktų, ku
rie klajūnus žmones gundo „užsimiršt ir 
užmiršti“, gundo neatskirti „šiandienykš- 
čios dienos nuo dienos, kuri kartą yra pra 
ėjusi“ (Apie daiktus). Tačiau žmogus yra 
gyva ir jaučianti būtybė,

nes tiktai mums,
mirtingiesiems,
leista pažinti laiko ir ašarų skonį.' 

Nežinau, ar teisingai atspėju poetą, ta
čiau ar nesame girdėję pavargusio gyve
nimo filosofijos, kad ten, kur gera, ten 
tėvynė, kur patogu, ten savi namai. Ne
vienas savo gyvenimą sudaiktina, savo 
mažą laimę ir pigų džiaugsmą rišdamas 
su patogiais baldais ir televizija. Tačiau 
mes, kuriems buvo „leista pažinti laiko ir 
ašarų skonį“, nuolat ir nuolat atsimena
me, kad esame „be gimto medžio“, be sa
vų namų ir tėvynės.

V. Šlaitas „Kleopatros“ eilėraštyje at
skleidžia ištikimybę tėvynei, kai egiptie
tės Kleopatros širdyje po Cezario ir po 

Gruberis gyveno Halleine, į pietus nuo 
Salzburgo, kai tyrinėtojai po ilgų mėnesių 
darbo pasiekė Obemdorfą.

Švento Mykolo bažnyčia Oberndorfe bu 
vo sugriauta prieš 50 metų, tačiau bemaž 
visame pasaulyje susirado žmonių, kurie 
pamėgo Ramiąją naktį, sudėjo reikiamą 
sumą aukų ir pastatė paminklinę koply
čią, kuri pašventinta 1937 metais.

Dabar kiekvienais metais ten Ber
nelių mišių metu giedama ši giesmė taip, 
kaip ji buvo giedama pirmaisiais metais: 
du solo balsai, o jiems pritaria gitaros. O 
koplyčios spalvoto stiklo languose įamžin
ti giesmės kūrėjai.

Halleine ant Franzio Gruberio kapo la
bai neseniai pastatytas paminklas — Ka
lėdų Ramybės Bokštas. Ir dabar kiekvie
nų Kalėdų metu iš to bokšto aidi Tyli nak 
tis, šventa naktis giesmės garsai, kurie 
skelbia išganymą ir ramybę visai žmo
nijai.

Vertė J. Girdys

Antonijaus — įkūnytų romėnų — neliko
Nieko
nieko,
išskyrus vieną
baisų pyktį Romos Imperijai. '

Sunkaus laiko ir karčių ašarų skonis 
privertė šiaip nuosaikų poetą pasisakyti ir 
prieš naują Raudonųjų Vergų Imperiją, 
tačiau pasisakyti lietuvio vardu. Poetas, 
regi tos imperijos žlugimą — „atsiskaity
mo laiką“ ir čia pat priduria: „Nereikia 
būti nė pranašu: paprasto piemenėlio šir
dies užtenka nusakyt jos likimui“, 
nes tauta, kuri cerkvių
vietoj stato didžius mauzoliejus mirusių

... mumijoms, 
kuri meldžiasi velnio
raudoniesiems apaštalams,
yra mirusi ir palaidota, ir jos dienos 
ne ilgesnės yra už pernykštės vasaros

žolę.
(žodžiai Rytų Imperijai)

O mes pridursime: ir taip tegu būna...

VI. Šlaitas vėl pas mus atėjo. Atėjo neš 
damas pluoštą brandžių eilėraščių, kurie 
gyvi lietuvio sielvartu, rūpesčiais, bet ir 
paguoda, džiaugsmu.

Poetas dar kartą pastatė mums „kaban
čius sodus danguj“, kad mus kasdien lan
kytų „gimto krašto saldus dvelkimas“.

Ir man regis, naujasis rinkinys byloja 
mums: imkit mane ir skaitykit, o skaity
dami permanykit...

Vladas šlaitas, BE GIMTO MEDŽIO. 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos leidinys. 
1962 m., 43 psl.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Kas turi televiziją, tai bus gal matę, 

kaip britai savo žiūrovams neseniai paro
dė Sofoklio „Elektrą“. Statė britai, bet 
vaidino graikai, ir kalbėjo jie graikiškai! 
Tai buvo didžiulė rizika televizijos, ku
rios programos žiūri milijonai. Britai ne
moka graikiškai, ir dėl to sako, kad vie
nas įpykęs žiūrovas ėmęs ir parašęs: su
šaudyti reikėtų tuos, kurie išdrįso tokį da 
lyką pastatyti! Aš suprantu tokį protes
tantą: jis mieliau būtų pažiūrėjęs kokį 
nors dalyką, kur žulikai jodinėja ar auto 
mobiliais važinėja ir šaudosi.

Bet tiek to visi tie pikti žiūrovai. Ką gi 
darysi, kad didžioji dalis žiūrovų nėra 
nieko girdėjusi apie Sofoklį, kurio veika
lai išlaikė visus laiko bandymus! Ką gi, 
kita vertus, darysi, kad yra maža dalelė ir 
tokių žiūrovų, kurie džiaugiasi Sofoklio 
pastatymu, nors ir graikišku. Jiems malo
nu bent kartą išgirsti tą senąją klasikinę 
graikų kalbą ir pamatyti, kaip atrodė 
graikų teatras. Jiems tai didelis įvykis, 
kokių nepaprastai reta televizijos progra
mose.

Reikalas būtų perdaug tarptautinis kal
bėti apie Sofoklio dramų pastatymą tele
vizijoje. Tarptautinis ir perdaug siauras.

O jei vis dėlto užsiminiaiu jį, tai turė
damas laukinę mintį.

Klausiaus ir žiūrėjau graikų, o sakau, 
kas gi atsitiktų, jeigu britų televizija su
galvotų pastatyti ką nors lietuviška? Sa
kytų, vyručiai, dar jums toli Mauručiai, 
tai žiūrėkite čia. Jūsų kalba taip pat ir se
na ir graži, ir jūsų dainos originalios, ir 
jūs turite tokių keistų dalykų, kaip seno
sios raudos, ir tokių linksmybių, kaip ves
tuvinės apeigos su piršlio korimais. Paer
zinkite mūsų masinį žiūrovą ir pastatyki
te ką nors vertinga.

Tai ką mes tada darytumėm? Va, tyčia 
pabandykime atsakyti sau: ką gi mes ta
da darytumėm? Ar bėgtumėm, ar rėktu- 
mėm, ar stovėtumėm, kaip stabo ištikti, ir 
nė žodžio nepratartumėm?

Naujųjų Metų proga kai kurie mūsų 
tautiečiai jau prisilaiko papročio duoti 
kokį nors pažadą sau. Sakysim, nebegerti 
ar neberūkyti. Neatrodo, kad tame papro
tyje būtų kas nors lietuviška. Tačiau kas 
į gera išeina, negalima peikti. O nustoti 
gerti ar rūkyti, žinoma, gera.

Bėda tik, kad retas kas tokius pažadus 
išlaiko. Pažadėsi — patiešysi, netesėsi — 
nesugriešysi, kaip mūsų tėvai sakydavo. 

Tai ir prašosi išvada, kad geriau net visai 
nežadėti, nes išsisukinėjimas savo pažadų 
tik žmogaus valią menkina.

Tačiau aišku, kad daugumas tokių pa
žadų duodama ir netrukus užmirštama. 
Kol užsišoka ką nors padaryti atskiras 
žmogus ir dažnai dar savo paties reikalui, 
tai net ir neįmanoma ką nors pasakyti, 
nes nežinia net, ką čia kas yra pasiža
dėjęs.

Galima tik pasidomėti viešais dalykais.
Kiek, sakysim, mes posėdžiuose ir susi

rinkimuose, spaudoje ir be spaudos, N. 
Metų proga ir visokiom kitokiom kiek 
visko priplanuojame! Jaučio odon kartais' 
nesutilptų visi planai.

Suplanuojame ir paliekame, tartum tuo 
planavimu būtumėm atlikę jau didelį 
darbą.

Suplanuojame ir, tur būt, užmirštame, 
kad geras planas yra šio to vertas, bet 
pats verčiausias jis yra tik įvykdytas. O 
užmirštas ir pats verčiausias ir geriausias 
planas nieko nebevertas.

Dėl to man ir atrodo ,kad mes turime 
puikiausių planuotojų, bet labai mums 
trūksta tiems planams vykdytojų. O jeigu 
man netikite, tai perverskite laikraščių 
puslapius, kiek ir ko buvo mūsų lietuvai
čiai užsimoję padaryti tegu ir per šiuos 
jau pabaigą priėjusius metus.

N. Metų slenkstis gal kaip tik ir būtų 
gera proga ne naujiems pažadams ir įsi
pareigojimams davinėti, o dar kartą per
žiūrėti planams ir pasakyti: mūsų (ar: 
mano) kaltybė.

Kai galvoju apie visokius neįvykdytuo
sius užsimojimus, turiu galvoje, kad bai
giame Maironio metus.

Ar Maironiui paminėti ir pagerbti galė
jo užtekti, kad šie metai buvo pavadinti 
jo vardu? Abejoju. Tiesa, kai šie metai 
gavo Maironio vardą, šiam didžiajam mū
sų poetui, kad iškilmingiau atrodytų, buvo 
prisegtas didvyrio titulas. Tačiau mūsų 
pačių didvyriškumas beveik tuo ir baigė
si. Iš visų pažadų tiek teliko, kad net ir 
„Pavasario balsų“ niekas nepakartojo ne 
tik prabangine laida, bet ir paprasčiausia
me popieriuje!

Nežinau, kieno vardą gaus 1963 metai. 
Bet jeigu jie ir turės kieno nors vardą, o 
to vardo neapsups mūsų darbai, tai ge
riau tegu tie metai būna bevardžiai.

Tavo Jonas

— Joniuk, kelkis, rarotų metas eiti! — 
išgirdau per miegą brolio Antano balsą.

Bet keltis, oi, kaip nenorėjau: taip buvo 
gera ir šilta miegoti...

— Tuoj... — atsakiau per miegą ir apsi 
verčiau ant kito šono.

— Ar dar nesikelsi? — išgirdau vėl 
balsą. — Greičiau!

Brolis nutraukė nuo manęs kailinius. 
Šalčio kaip vandens apipiltas, iššokau iš 
lovos ir, užsimetęs ant pečių kailiniukus, 
bematant atsidūriau troboj. Jau visi buvo 
atsikėlę: tėvas su maldaknyge rankoj sė
dėjo už stalo ir ragino ražančiaus giedotų; 
motina su mergina sukinėjosi apie krosnį.

Adventui atėjus, kas šventadienis eida
vom pamainomis anksti nevalgę rarotų. 
Šį kartą man su sesele išpuolė. Nors ma
žas buvau ir labai nemėgdavau anksti kel 
tis, tačiau pats paprašiau tėvą, kad leistų 
mane rarotų: jas atbuvus, ir pačių Kūčių 
sulaukus linksmiau būdavo. Taigi greitai 
nusiprausiau, susiieškojau palovy batus, 
apsiaviau, apsivilkau kailiniais, ant vir
šaus rudine, pasakiau sudie ir buvau be
einąs, nes sesuo jau manęs laukė.

— Palauk, skara aprišiu, — tarė moti
na, nešdama savo skarą.

— Man nereikia, — atsakiau, skubinda 
rnas pro duris.

— Vaikeli gi tu mano, sušalsi!
— Ajau, vis su skara ir su skara! — 

skundžiaus patempęs lūpą. Man regėjos 
labai nepadoriai, kad aš, būdamas vyras, 
turiu moteriška skara ryšėti. Bet motina 
į mano vyriškumą nežiūrėjo: aprišo man 
šiltai kaklą ir ausis, užmaukšlino giliai 
ant galvos šiltą kepurę ir išlydėjo pačian 
kieman.

— Žiūrėkit, lazdas geras pasiimkit, — 
tarė ji mudviem, — gink Dieve, kad kas 
neužpultų, — tiek dabar šunų pagedusių 
laksto, o ir vilkų galit kartais susitikti.

Tiesa, tą žiemą pasiutę šunes daug buvo 
žmonių apylinkėje aprieję, o ir vilkai ne
labai toli miške ubagą sudraskė. Taigi ei
dami pro skiedryną, pasirinkom sau po 
gerą baslį; nors buvau kaip geras pupų

pėdas, bet savo pagalį tik panešti galėjau. 
Žinojau, kad turiu ne tik save, bet ir sese
rį apginti. Ir iš tiesų arti namų jaučiaus 
toks drąsus, visus vilkus ištaškyčiau. Bet 
juo labiau nuo namų tolinovos, juo men
kyn mano drąsa ėjo. Kol pakelėj buvo ma 
tyti žmonių trobos, jų languose švietė ži
buriai, buvo ramu ir smagu eiti. Bet paga
liau įėjova miškan... Šiurpas apėmė. Ap
linkui nė balso; tik girgžda po kojų suša
lęs sniegas... ,

— Išgirs vilkai, kad einava, — manau 
glausdamasis arčiau sesers, — ir atlėks: 
gal būt, slapstos kur netoli ir tyko.

Bailiomis akimis žiūriu į abi kelio pusi. 
Aplinkui, kaip apmirusios, šerkšno ap
trauktos stovi aukštos pušys ir eglės; jų 
ilgos nulinkusios šakos nusvirusios ligi 
pat žemės; taip ir rodos, kad iš po tų šakų 
žybčioja žalsvos vilkų akys; regis, tuojau 
ims ir iššoks vilkas. Rūpinuos eiti taip, 
kad nesigirdėtų, bet sniegas, kaip tyčia, 
girgžda ir girgžda...

Kada pagaliau laimingai išėjova iš miš
ko, netoli pasirodė sodžiaus žiburiai ir su
lojo šunes, mano baimė vėl pradėjo nykti: 
tik retkarčiais atsigręžęs žiūrėjau, ar ne
atsiveja kas iš miško, ir rūpinaus greičiau 
eiti.

Bet kada sodžius pasiliko užpakaly, šir
dis vėl apmirė: prieš mus juodavo baisus 
Piestupys.

Visokių kalbų apie tą Piestupį tarp žmo 
nių vaikščiojo; tų kalbų klausant, ne vie
nam stodavo plaukai ant galvos ir šiurpu
liai kratė kūną; ne visi drįsdavo tuo ke
liu sutemus eiti.

Iš tiesų buvo ko bijoti.
Vieną kartą naktigoniai persigandę pa

sakoję, kad iš Piestupio ugniniai stulpai 
iškilę, — iškilę, pavaikščioję šventosios 
pakraščiais ir pranykę. Senis Jokūbas aiš
kino, kad tatai ^turėję būti pinigai, kurių 
didžiausi kubilai nuo maišto metų(esą te
nai pakasti. Tuodu vyru, kurie tuos tur
tus Piestupy pakasusiu, dar visai neseniai 
Rygoj mirusiu; pakasusiu tuos pinigus, bi- 
jodamu, kad nekliūtų valdžiai; neseniai 
prieš mirdamu buvusiu atėjusiu tų turtų 

išsikastų, bet neberadusiu pažymėtosios 
vietos, iš nuliūdimo ir ! numirusiu. Sako, 
kad dabar ta vieta šventoja plaukianti, o 
pinigai kada-ne-kada ugniniais stulpais iš 
vandens išsikelią, norėdami tokiu būdu 
žmonėms apsireikšti.

Mūsų kaimynas Mataušas (o jis nors 
mėgsta kartais išgerti, bet taip žmogus ne
melagis) vėl tokį atsitikimą papasakojo: 
važiavęs jis kartą turgaus dieną iš Anykš
čių: užgaišęs miestely, ir vėlu jau buvę; 
bet mėnesiena švietusi; važiuojąs jis per 
Piestupį — toj vietoj, kur tiltas yra ir 
šventojo Jono kryžius stovi, — žiūri: prie 
šventojo Jono šokančios sau ant sniego 
baltai apsitaisiusios susitvėrusios pany
tės, o kitoj pusėj kelio, prie pačio popo 
miškelio, raitos ant pakriaušio plikas žmo 
gus ir kvatojas. Visi plaukai Mataušui ant 
galvos atsistojo; iš visos galios sudrožė 
savo kumelį ir kaip vėjas paršvilpė namo. 
Ir ligi šios dienos stebisi Mataušas, kaip 
jis tada gyvas liko. Ne vienas yra taip 
matęs naktimis lakstantį po Piestupio kal
nelius ir žvengiantį juodą kumeliuką ar
ba vėl pakelėje po eglėmis bliaunantį žilą 
ožį. Tame pačiame popo miškely yra pasi
korę trys iš artimojo sodžiaus; ten pat 
Piestupy kapai..,. Sako, dažnai tie paka
ruokliai ir kiti numirėliai išeiną iš savo 
kapų ir daužąsi aplinkui per naktis; ne 
vienas buvęs juos Piestupy sutikęs. Su 
minėtuoju Mataušu toks atsitikimas bu
vęs: važiavęs jisai vasaros naktį pro ka
pus, — žiūri: užpakaly jo ratuose sėdi 
baltas, išblyškęs žmogus. Mataušas tada 
išgėręs buvęs ir drąsus.

— O tu ko čia mano rajuose sėdi? — 
paklausęs Mataušas.

— Ar negali, girdi, kaimyne, man pyp
kės duot parūkyt?

Mataušas jam davęs.
Parūkęs tas žmogus pypkę, padėkojęs 

Mataušui ir pranykęs. Tai. ne kas kitas 
buvęs, kaip tik numirėlis iš kapų...

Kada su sesele įėjova Piestupin, visos 
šitos pasakos, kurias ne kartą buvau gir
dėjęs, dabar mano galvoj atgijo. Glausda
masis į seserį, jaučiau, kad po mano kūną 
šiurpuliai vaikščioja. O jeigu susitiktuva 
pakaruoklį arba ką kitą, kas tada reiks 
daryti, kaip iš bėdos išsigelbėti? Juk nu
mirėliai lazdos nepabijos. Kad velnias 
kryžiaus ir ražančiaus bijo, — žinojau, 
bet ar padės tas įnagis prieš numirėlius, 

tikrai negalėjau sau apsakyti. O ne kartą 
buvau girdėjęs, kad numirėlis žmogų pa
smaugia. Norėjau tomis savo mintimis su 
sesele pasidalyti, bet bijojau balsų prakal 
bėti, nenorėjau dar didesnės baimės gai
vinti. Pagaliau mačiau, kad ir sesuo ne
drąsiai į šalis dairosi. Taigi tylom glau
džiaus tik arčiau į ją, bailiai žvalgiaus 
užpakalin ir vienoje rankoje turėjau stip
riai suspaudęs pagalį, o kitą laikiau kiše
nėje, kur buvo rąžančius.

Laimingai perėjova pusę Piestupio ir 
nusileidova pakalnėn, toj vietoj, kur dide
liu giliu grioviu teka skersai kelią upelis. 
Upelis tas nedidelis, kone visai išdžiūvęs, 
bet gimdė žmogui ypatingą įspūdį: buvo 
tokioj gilioj vietoj, kaip duobėj; iš dviejų 
priešingų pusių žiūrėjo į tave baisus tam
sus griovys, pušelėmis apaugęs; skersai i 
upelį leidos nuo kalno kelias, paskui vėl 
aukštyn, tankių pušelių lydimas. Tokioj 
vietoj ir drąsų žmogų neramumas pa
ima...

Atsargiai perėjova upelį ir pradėjova 
lipti ant kalno. Man darės ir šalta ir šilta. 
Tik nežinau, kokiu būdu, — pajutau, kad 
sesuo krūptelėjo, o man pagalys iš rankų 
iškrito. Abiem rankom nusitvėriau už se
sers ir, visas drebėdamas, kone pradėjau 
šaukti pašnibždom: „Uliut, Uliut, numirė
lis ateina!“ Sesuo apkabino mane, priglau 
dė į save, — ir akies mirksniu atsidūrėva 
abu šaly kelio ir pritūpėva iš baimės, pri
siglaudusiu į vienas antrą. Abu pradėjova 
žegnotis ir kalbėti poterius. Iš tiesų 
priešais mudu nuo kalno leidosi balta 
aukšta žmogysta — tokia, kokią Mataušas 
matęs. Bėgti nė nepamanėva: tikrai žino- 
jova, kad tada būtinai mudu privys ir 
pasmaugs; taigi tupėjova susiglaudusiu 
taip tyliai, kad mudviejų nepastebėtų ir 
praeitų pro šalį. Tuo tarpu numirėlis vis 
ėjo artyn; mačiau jo baltą stovylą, ir jau 
aiškiai girdėjom, kad po jo kojomis girgž
da sniegas; ėjo greitai, sunkiai, kvėpuoda
mas, tarsi skubėjo; tik pastebėjau, kad ta 
stovyla buvo dabar daug mažesnė, nekaip 
iš pradžios man pasirodė.

Apsikabinęs seserį, kalbėjau paskui ją 
poterius, prašydamas Dievą pagalbos. 
Perėjo per galvą mintis, kad jau galiu ir 
savo tėvo nebepamatyti; todėl prašiau tik, 
kad man Dievas dovanotų visus nusidėji
mus ir priimtų pas save; žinojau, kad, gal 
būt, nebeilgai gyvensim. Bet vėl atsimi

niau, kad tai juk baisus numirėlis mane 
pasmaugs, ir prašiau kone ašarodamas, 
kad paliktų mane Dievas gyvą; taip neno
rėjau tokia baisia mirtim mirti, taip troš
kau gyventi. Staiga pajutau, kad jis jau 
arti, čia pat prie manęs... Iš baimės akis 
užmerkiau ir laukiu, kad štai jau skečia 
savo ilgas išdžiūvusias rankas, — čiups 
mane ir pasmaugs. Kvapą man užgniaužė, 
širdis nustojo plakusi.

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kris
tus! — išgirdau kaip per miegą.

—- Ant amžių amžinųjų, amen! — atsa
kė mano sesuo tokiu balsu, tarsi jai di
džiausias akmuo nuo širdies nukrito...

Išskėčiau akis ir pašokau nuo vietos. 
Čia pat stovėjo nebejauna moteriškė, bal
tais kailiniais apsivilkusi, ir maloniai į 
mudu žiūrėjo.

— Tai tamstos gal rarotų einat? — pa
klausė ji.

— Rarotų, — atsakė sesuo atsidususi, 
— bet kad tamsta žinotum, kaip mudu iš
gąsdinai! Tamstą pamatę, tarėva, kad 
priešais numirėlis baltas ateina.

<— Eikite, kas čia dabar duos numirė
lius!..

— Na, kad Piestupy vaidenas, — atsa
kiau drąsiai, imdamas nuo žemės pagalį, 
kurį iš baimės buvau iš rankų išmetęs.

— Ak, vaidentis tai vaidenas, mano 
vaikeli, — maloniai atsakė moteriškė, j 
mane žiūrėdama, — tik vaidenas ne ry
tais, bet iš vakaro ir naktį; kai gaidys su
gieda, visos piktos dvasios iš šio pasaulio 
išlaksto; taigi dabar nėra ko bijoti... Aš, 
mat, ėjau bobutės parsivesti: mano marti 
apsirgo, — ir be reikalo išgandinau tams
tas...

Ir moteriškė, atsisveikinus su mumis, 
skubinai nuėjo toliau.

Trumpą laiką stovėjova vietoj, tarsi ne- 
suprasdamu, kas atsitiko. Paskui vienu 
kartu pradėjova su sesele juoktis: rytas, 
dar namie esant gaidys giedojo, o mudu 
numirėlių bijova!

Daugiau jau nebebijojau. Užsimaukšli
nau giliau ant galvos kepurę, užsidėjau 
ant pečių pagalį ir drąsiai ėjau pirma se
sers. Net pro kapus einant nebeėmė bai
mė. Pamačiau, kad ir lazda nebereikalin
ga: pasimojavęs numečiau ją šalin kelio; 
paskui, nusimovęs pirštinę, balsu nusi
šluosčiau posį, tris kartus sučiaudėjau ir 
kaip tikras vyras drožiau kelių toliau.
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LAIŠKAS IS ROJAUS
GEROVĖ IR RYŽTAS

RAŠO V. ČEKAUSKIENĖ

kitokias brange- 
lagaminus ir iš-

atpažinti man buvo nesunku, 
daug pasikeitimų, jo bendrieji

I

'i

žmoniškai privė- 
atvykom. O tas

Atrodo, kad dabar toks jau paprotys: 
jei kuris lietuvis išvyksta iš Anglijos, jis 
tuoj parašo savo naująją vietą apibūdi
nantį laišką. Nenorėdamas atsilikti nuo 
naujųjų laikų mados, rašau ir aš panašų 
laiškelį. Mat, nutarėm apsigyventi rojuj. 
Nusibodo svajoti, kad gal sąlygos pasi
keis, gal alus atpigs, gal kada nors oras 
susipras ir pagerės. Na, o ir pavojinga 
Anglijoj gyvent: didelis kraštas, kaip di
delis žmogus — visada turi priešų, o šiais 
laikais priešai ne antausiais, bet atomi
nėm bombom viens kitam grasina. Mes 
grybus mėgstam, bet nėra noro, kad vėjai 
grybo pavidalo debesų nepūstų...

— Važiuojam,— sako žmona, — į rojų.
Na, nutarta, tai reikia ir įvykdyt. Ilgai 

nesiginčiję, vienokiu ar kitokiu būdu su- 
siklausinėję, kurioj maždaug pusėj ta ne
paprasta vietelė yra, sugrūdom įvairiau
sius savo skudurėlius ir 
nybes į persikreipusius 
vykom.

Po patogios kelionės, 
mę traukinius ir laivus, 
rojus — pirmos rūšies. Dar gerai nė neap 
sidairę, vienbalsiai pasižadėjom čia dan
giškai įsikurti ir, kaip tikros gėrin linku
sios sielos, angeliškai praleisti savo liku
sius gyvenimo šimtmečius tingiai maitin- 
damies riebiom vištytėm bei kitokiais 
gerklei nežalingais gyvulėliais, gurkšno
dami prancūziškus vynukus ir rūkydami 
tik geriausios rūšies amerikoniškus (tuos 
ilgus) papirosus. Savaime aišku, gyve
nant rojuj mums ir nosys gal kiek užsi
dės, bet tai, atrodo, yra neišvengiamas 
dalykas (visų čiabuvių nosys riestos). Bet 
kai visa kita riečiasi, kodėl ne nosys?.. 
Ir nenuostabu, tiesą pasakius. Krautuvė
se pilna prieskoniais praturtinto maisto, 
daržuose kopūstas ant kopūsto, saulėgrą
ža prie saulėgrąžos, visokie ridikai ridikė
liai, kaip sutinę milžinai, pilvus suglaudę. 
Ir pamidorų laukai — nei galo, nei krašto 
nematyt... Kai žvilgteri, tai jau gomurį 
kutena, už žarnų griebia, rodos, skilviai 
nebeišlaikys... Be reikalo tiek skudurė
lių kartu vežėme. Nutuksim. Reiks viską 
ardyti platinti. Bet, atrodo, čia vasarą pa
sidaro taip šilta, kad gal ir tų rūbų ma
žiau reikės. Ir dabar jau laikraščiuos skai 
tom, kad Anglijoj kai kuriose vietose yra 
sniego, o čia yra žmonių, kurie nėra snie
go savo gyvenime matę. Iš pradžių ma
niau, kad gal kokie glušai, bet pasiklausi- 
nėjęs supratau, kad paskutinį kartą čia 
snigo prieš dvidešimt metų.

Tai, mat, atrodo rojuj tik tiek blogai, 
kad negalėsim sniego senių pristatyt. Na, 
negalėsim iš sniego, tai iš pajūrio smėlio 
pastatysim. Nors apsigyvenom rojaus di
džiausiam mieste — St. Helier (rojuj net 
ir mažiausi kaimeliai šventųjų vardais pa 
vadinti), bet pajūris tik minutės ėjimo

Sveikatos klausiniais
KAIP NUGYDYTI ŠLAKUS?

Asmenys, pas kuriuos atsiranda šlakai, 
turi anksti pavasarį — vasario-kovo mė
nesį — profilaktiškai pradėti vartoti ap
sauginius kremus, kurie apsaugo odą nuo 
saulės spindulių veikimo. Pavasarį saulės 
spektre labai daug ultravioletinių spindu
lių, kurie ir yra šlakų atsiradimo priežas
tis. Ultravioletinius spindulius sulaiko 
kremai, kuriuose yra salolo, chinino, cin
ko, raudonojo molio. Dirbantiesiems lau
ke reikia dėvėti plačiabryles skrybėles. 
Ultravioletinius spindulius sugeria gelto
nos ir raudonos spalvos skėčiai bei vua
liai.

Atsiradusiems šlakams gydyti vartoja
mos baltinančios ir nusluoksninančios 
priemonės. Iš baltinančių priemonių gali
ma paminėti citrinos sunką, agurkų eks
traktą, perhydrolio skiedinius, gyvsidab
rio 5 proc. tepalus. Nusluoksninančios 
priemonės yra tos, kurios sukelia paviršu
tinį arba gilų epidermio pleiskanavimą. 
Tam tikslui vartojami stiprios koncentra
cijos gyvsidabrio, rezorcino tepalai, pri
klausomai nuo odos jautrumo, 10-20 proc. 
salicilo spiritas, upinės durklės (Spongia 
fliuviatilis) kaukės ir kt. Kremus odos 
nusluoksninimui reikia vartoti atsargiai. 
Atsiradus odos suerzinimui, uždegimui, jų 
vartojimą reikia tuojau nutraukti. Nepa
tartina vartoti nusluoksninančius kremus 
žmonėms, turintiems labai sausą veido 
odą, nes jie dar labiau ją sausina. Negali
ma šių kremų vartoti sergantiems inkstų 
ir kepenų ligomis, nėščioms ir žindan
čioms moterims. Taip pat nepatartina daž 
nai nusįuoksninti veido odą, nes odos pa
viršutinis sluoksnis plonėja, ir ji darosi 
jautresnė.

Gyd. S. Miškinytė 
(Iš M. ir Gyv.)

AR GALI ŽMOGUS MATYTI BE AKIES
LĖLIUKIŲ?

Evoliucijos eigoje kiekvienas jutimo or
ganas tobulėjo, prisitaikydamas vienos 
kurios nors rūšies dirgikliams priimti: 
akis — šviesai, ausis — garso bangoms ir 
t.t. Jutimo organai yra ryšininkai tarp 
aplinkos ir žmogaus sąmonės, jų perduoti 

s.

atstume. Ir gražu tam pajūry ■— smėlis, 
kaip kiaušinių miltelių laukai, įvairiau
siom jūros žolėm žolelėm papuošti. Ir tų 
paukščiukų, kur žuvis ryja, milijonai. 
Klykauja, girgžda... Malonu pasiklausyt.

Sekmadienį paėmiau sūnų Vydūną už 
rankos, ir nuėjom paieškot atdaros krau
tuvės. Mat, užėjo noras paskaityt laikraš
tį. Tuščios tos gatvelės, nei šunelio nema
tyt. Ramu. Tik staiga žiūrim — atjoja jo
dinėjimo rūbais apsirengęs toks tiesus vy
ras. Aiškiai matyt, kad aristokratas.

— Kaubojus? — sako sūnelis (vaikų 
daržely televizijos anekdotų prisižiūrė
jęs). O tas jo balselis... kaip iš trimito. 
Tiesiog nepatogu pasidarė. Aristokratas 
piktai pasižiūrėjo ir nujojo. Bet aš sūnaus 
nebariau — kuo jis kaltas, kad kartais to 
rojaus sostinės gatvelės tokios tuščios ir 
tykios?

Taigi kartais čia taip ramu, kad, rodos, 
girdi, kaip debesėliai padangėmis iriasi.

Bet vasarą jau visiškai kitoks reikalas. 
Privažiuoja nabagėlių atostogautojų, viso 
kių bankų direktorių ir kitokių vargšų. 
Taip daug privažiuoja, kad šaligatviais 
eilėmis eina. Na, bet mes suprantam. Nu
sibosta jiem bankų rūmuose elektros švie 
soj tarp pinigėlių krapštytis. Nori saulu
tėj dieną kitą riebalais aptekėjusius pil
vukus pašildyt. Ir gaila mum jų. Atva
žiuoja pasipuošę trumpom (iki kelių) dry 
žuotom kelnėm, paburzgia paūžia per vi
są rojų, sugula pajūry taip, kad ir to gra
žaus smėlio nebematyt, paguli sunkiai al
suodami, arba patranko vieni kitus spal
votais sviedinėliais ir, žiūrėk, jau vėl turi 
sėst į lėktuvus ir skrist į savo raštines 
Londone ar Manchestery ar kitose tamsio 
se vietelėse. Gaila, bet tegul jie sau skren 
da. Per daug neliūdim. Čia saulės prisi
siurbę jie, tikriausia, sugrįžę į savo aprū
kusius fabrikėlius dar smarkiau spaudžia 
darbininkėlius, kad bankuose daugiau pi
nigėlių atsirastų, kad kitais metais jie vėl 
galėtų grįžt ir vėl porą dienų savo laši
nius šiltam jūros vandenėly pamirkyt ir 
ant smėlio pavartyt. Taigi.

Mes rojuj apsigyvenę ir juokiamės iš tų 
vargšelių atostogautojų. Bet tik palaukit 
metus kitus. Turim darbelius, kad net 
akys raibsta, kai pagalvojam: kiek ir mes 
į bankelius susikrausim (mat, rojuj tokių 
raketų, kur į mėnulį nuskrist gali, niekas 
nestato, ir kariuomenės nėra, todėl nėra 
ir valstybinių mokesčių). O susikrovę tur 
telius ar jūs manot mes nelipsim į lėktu
vėlius, ar neskrisim į kitas saldžias viete
les ir savo lašinėlių palepinti? Aišku, kad 
skrisim, kaip tikri angelėliai (su gražiai 
riestom nosytėm ir rausvais žandukais).

Tai tiek tuo tarpu apie rojų, bet nenu
siminkit — gal sekantį laiškelį parašysim 
iš dar geresnės vietelės.

Nuoširdžiai jūsų A. N.

jutimai atspindi materialaus pasaulio 
savybes.

Apie 4/5 visų gaunamų įspūdžių žmo
gus suvokia akimis. Akis, kaip ir kiti mū
sų jutimo organai, yra tampriai susijusi su 
centrine nervų sistema — galvos smegeni
mis. šviesos spinduliai, perėję skaidriąsias 
akies terpes, lūžta ir susikerta nervinio 
audinio plėvelėje — tinklainėje, išklojan
čioje akies vidų. Nervais šis dirginimas 
perduodamas į regėjimo centrus, kur gau 
tas vaizdas įvertinamas — žmogus mato. 
Jeigu akys yra aklos ar žmogus yra nete
kęs akių, jos nebegali priimti šviesos dir
giklių, žmogus negali matyti jį supančios 
aplinkos daiktų. Tačiau akių gydytojams 
neretai pasitaiko atvejų, kai ligonis, ku
rio akys yra visiškai aklos, tvirtina matąs 
savo pirštus. Gydytojo pirštų ar kokių ki
tų rodomų daiktų jis atskirti negali. Žmo
gus jaučia, kad jo pirštai tuo metu , yra 
prieš akis, smegenys atgamina pirštų vaiz
dą, ir žmogui atrodo, kad jis juos mato. 
Toks žmogus gali sakyti matąs įvairius 
daiktus, vaizdus, bet tai jau bus jo vaiz
duotės padarinys, o ne realios tikrovės at
spindys. Net ir labai didelis noras matyti 
regėjimo duoti negali.

Aklam žmogui regėjimo netekimą kom
pensuoja kiti jutimai — klausa, lytėjimas, 
uoslė. Jais jis gana gerai orientuojasi ap
linkoje. Akliesiems į pagalbą ateina ir 
naujieji mokslo bei technikos pasiekimai.

Gyd. A. Misiūnaitė
(M. ir G.)

Visus savo klientus, draugus ir pažįstamus 
sveikiname šv. Kalėdų proga ir linkime 
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BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

Berlyną 
Nežiūrint 
bruožai išliko. Daug gatvių praplėsta, 
daug naujų dangoraižių išaugo tose vie
tose, kur neseniai buvo tik griuvėsiai. 
Kur-ne-kur griuvėsių dar yra ir dabar.

Išaugo visai nauja miesto dalis, vadina
masis „Hansa — Viertel“. Ten pristatyta 
didelių gyvenamųjų namų, kuriuos supro 
jektavo ir kurių statybą prižiūrėjo įvairių 
kraštų žinomi architektai. Ypač man pati
ko Argentinos, Suomijos ir Prancūzijos 
architektų projektuotieji namai. Įdomios, 
gražios formos, įdomus spalvų žaidimas.

Aplankiau Kongreso rūmus. Tai savo
tiškas milžiniškas pastatas, kurį J.A.V. 
padovanojo Berlynui. Jame yra daug įvai 
riausio dydžio salių, kambarių, restoranų. 
Ten ruošiamos parodos ir būna įvairūs 
suvažiavimai, kongresai, priėmimai. Tarp 
kitko, ten yra viena pažymėtina didelė 
kongreso salė su scena. Tenai prie kiekvie 
no fotelio yra mažas prietaisas — įrengi
mas. Jeigu scenoje kalba, sakysim, Vokie
tijos prezidentas vokiškai, o jūs vokiškai 
nesuprantate, tai galima tame įtaise pa
spausti mygtuką prancūzų, anglų ar ispa
nų kalbai, ir jūs pro pridėtąjį prie ausies 
mažą mikrofoną girdėsite pranešimą ta 
kalba, kuria iš šių trijų pageidausite. 
Deja... lietuvių kalba ten nėra įtaiso.

Arti Zoo stoties krenta į akis aukštas 
namas: Berlin — Hilton. Tai žinomojo 
amerikiečio Hilton viešbutis. Jis beveik 
visame pasaulyje turi savo viešbučius, 
kurie yra arba sostinėse, arba šiaip kuo 
nors reikšmingose vietovėse. Kainos te
nai, žinoma, labai aukštos, bet įrengimai 
puikūs. Prie įėjimo stovi tarnas durinin
kas. Jo ūgis šiek tiek daugiau kaip 2 met
rai. Jis čia ne tik negauna jokio atlygini
mo iš Hilton administracijos, bet pats dar 
primoka po DM. 300, — mėnesiui už lei
dimą ten tarnauti. Mat, šitas aukštas pa
trauklia uniforma vyras surenka tiek 
daug arbatpinigių, atidarinėdamas auto
mobilių duris ir padėdamas svečiams iš
lipti ar įsėsti, kad vien iš to puikiai gyve
na. Viešbučio prieangis išklotas storu ki-

LENINAS IR DABARTIES KOMUNISTAI

ir tą

Yra išeitis

GENĖJAUS DEIMANTAI

jau esu ište-

vaikaitį, stu-

politi- 
sovie-

pravalai issi-

„Komunisto“ Nr. 10 išspausdintasis ne
pilnas, išcenzūruotasis Lenino straipsnis 
„Eiliniai tarybų valdžios uždaviniai“ ne 
vienu atveju prikišamai parodo, kaip vis
kas sensta. Net ir Leninas jau Ibseno, ir 
niekas nebeprišilaiko jo mokslo. O jei Le
ninas viešai dar garbinamas, tai tik dėl to, 
kad reikia ką nors aukštinti ir garbinti. 
Leninas, be to, juk yra labiausiai atsakin
gas už bolševikų valdžios įkūrimą, tai jam 
skiriamoji garbė dar ir dėl to suprantama 
ir pateisinama.

Kai Leninas tą straipsnį rašė, bolševi
kai jau beveik buvo susitvarkę su savo 
vidaus priešais. Taigi Leninas bando čia 
nusakyti, ką ir kaip dabar reikės daryti. 
Tai jis ir sako, kad naujojo režimo užda
vinys pirmiausia ir bus žiūrėti ne 
kos, bet ekonomikos. Ar šituo keliu 
tai ir ėjo?

Jie supramonino kraštą, tačiau 
pramonę, ir žemės ūkį, ir visą valdymą ir 
krašto tvarkymą kartu taip supolitino, 
kad kolchozininkas, išeidamas į lauką, tu
ri išklausyti politinių nurodymų, o grįžęs seno, bet gal jis iš dalies ir tiesą sakė, kai 
vėl, eiti į susirinkimą ar mitingą ir dar 
klausytis politikos. Politikuojama mokyk
loje ir namie, teisme ir policijoje, laikraš
čiuose ir knygose. Tam politikavimui su
naudojami milžiniški energijos ir pinigų 
kiekiai. O šitaip politikuojama ’ juk dau
giau jau kaip 40 metų. Jeigu visa ta ener
gija būtų buvusi skirta ekonomiškai pa
kilti, tai Sov. Sąjungoje tikrai nebematy- 
tume tiek skurdo. Tiesa, Leninas sakė, 
kad reikia įtikinti žmones. Tačiau bolše
vikai atidėjo į šalį reikalą pasirūpinti, 
kad žmonės turėtų pakankamai duonos, 
mėsos, sviesto, apsirengti ir apsiauti. Jie 
jau 40 metų pusalkaniam skurdžiui vis 
tebekala dar į galvą, kad bolševikinė sis
tema yra pati geriausia, nors joje ir nėra 
ko valgyti. Tam įtikinėjimo darbui yra 
pajungti rašytojai, laikraštininkai, agita
toriai, mokyklos ir kiekvienas, kuris yra 
šiek tiek labiau privilegijuotas ar turi ge
resnį darbą.

Vadinas, buvo nueita ne Lenino keliu, o 
visiškai į kitą pusę. Kodėl taip atsitiko?

Leninas tvirtino, kad bolševikų val
džios įvedimo pastangoms visu smarkumu 
priešinosi menševikai ir socialrevoliucio- 
nieriai. Tačiau visi jie labai anksti buvo

limu. Per kelias sekundes užsikeliame kel 
tuvu, į 13 aukštų namo viršų. Tenai yra ba 
rai, restoranai, stogo sodai. Viename bare 
dega židiny atvira ugnis, kitame , elegan
tiška publika šoka. Viešbučio kambariai 
apstatyti ir įrengti įvairiais puošniais 
daiktais, ir visur šviti prabanga.

Netoli Hiltono, tuoj prie Zoo, yra Berly 
no centras ir širdis. Širdis — tai žinomoji 
Gedaechtnis Kirche — bažnyčia. Karo me 
tu ji buvo beveik visa subombarduota. 
Centrinė jos griuvėsių dalis palikta stovė
ti, bet iš abiejų pusių pastatyta nauja baž 
nyčia ir varpinė — bokštas. Vakare virš 
to bokšto žiba auksinis kryžius, o iš lauko 
pusės naujosios bažnyčios pastatas žiba, 
dega, marguliuoja, kaip daugiaspalviai 
brangakmenys. Ties ta bažnyčia beveik 
visuomet stovi eilės žmonių, kurie nori 
papulti į vidų. O tenai, viduje, kunigai 
kas 15 minučių laiko pamaldas ir sako pa 
mokslus, kad žmogus, net ir skubėdamas, 
praeidamas vis tiek gali rasti laiko išklau 
syti šv. Mišių.

Nuo abiejų bažnyčios pusių tiesiasi dvi 
elegantiškosios Berlyno gatvės: Tauntzien 
strasse ir Kurfuerstendammas. Ten yra 
geriausios krautuvės, žymiausios kavinės, 
kaip „Kranzler“, ir restoranai, ,„Kempins 
ki“, kinai, barai. Ten dieną ir naktį vyks
ta judėjimas. Gatvės plačios, puošnios, 
švarios, publika elegantiška, vakarais sko 
ningai spalvotos reklamos žiba, dar dau
giau gražina tą bendrąjį puošnų vaizdą. 
Plačiuose šaligatviuose meno mokyklos 
studentai ir studentės spalvota kreida pie 
šia. Šalia tų piešinių stovi kartoninės dė
žutės. Kas nori, gali įmesti tenai kiek pi
nigų ir tuo palengvinti tų studentų mate
rialinę padėtį.

Toliau nuo Berlyno centro yra seni ir 
naujai pastatyti gyventi namai, daug so
dų, parkų.

Wannsee ir Havel rajonai yra tarp miš 
kų, ir čia berlyniečiai šiltomis dienomis 

išnaikinti. Buržuazija, kuri iki revoliuci
jos valdė daug krašto turtų, taip pat buvo 
išnaikinta. Leninas dar rūpinosi, kaip čia 
reikės atimti pinigus iš tų, kurie jų turi. 
Bet ir čia bolševikams niekada nekyla di
desnių sunkumų. Kada tik jie susigalvoja, 
tada nuvertina savo pinigą, ir tuo būdu 
niekais nueina žmonių sutaupos. Tada 
jis sakė, kad buržuazija ir buržuazinė in
teligentija dar bandė sabotuoti, o dalis 
jos siūlė savo paslaugas. Bet tie dalykai 
jau prieš dešimtmečius baigti. Išaugo 
nauja inteligentija, sovietai prisigamino 
savų specialistų. Veikia jų įvestoji tvar
ka. Nebeturi jau būti išnaudojimo. Tačiau 
kas gi vis dėlto kaltas, kad net ir dabar 
nėra pakankamai duonos, mėsos, drabužių, 
gyvenamųjų namų? Dėl ko gi vis dar te- 
bereikia kasdien politikuoti ir skelbti bol- 
šdvizmą?

Leninas jau žadėjo netrukus įvesti 6 
vai. darbo dieną. Tačiau nei Leninui, nei 
Stalinui, nei Chruščiovui dar nepasisekė 
tai padaryti. Vadinas, nors Leninas ir pa

rašė, kad neturi būti didelis skirtumas 
tarp specialisto ir nespecialisto atlygini
mo. Žinoma, didelė tiesa jo buvo pasaky
ta dėl nuolatinio politikavimo, nes jis yra 
įsigėręs ir į ūkinius reikalus. Labai dide
lė tiesa jo pasakyta, kad bolševikai per 
daug vietos ir dėmesio skiria politinėms 
vadovavimo smulkmenoms, kuriomis 
stengiamasi atitraukti liaudies masių dė
mesį nuo tikrai rimtų, gilių ir pagrindinių 
gyvenimo klausimų.

Bet pačios didžiausios tiesos Leninas 
tame savo straipsnyje nepasakė. Ta tiesa 
buvo ir yra nemaloni. Per 40 metų parti
ja visiškai apaugo taukais ir išvirto į gar
siai kalbančią papūgą, kuri kartoja viršū
nėse sėdinčiųjų neišmanėlių nurodymus. 
O diktatūroje kito kelio nėra.

1880 m. Skotas Genėjus, užlitavęs vamz
deliuose mišinį iš 10 proc. kaulo riebalų ir 
90 proc. lengvų angliavandenių,' pridėda
mas ličio, kaitindavo juos kalvės žaizdre 
iki raudonumo. Hermetiniai vamzdeliai 
paprastai sprogdavo. Bet kartą, kada išsi
sklaidė dūmai, pasirodė, kad trys vamzde
liai liko sveiki. Juos atidaręs, Genėjus pa 
stebėjo nepaprastai tvirtus gelsvus kris
talėlius, kuriuos pavadino brangiaisiais 
deimantais. Praėjus 63 metams britų fizi
kai Banisteris ir Lonzdeilas padarė šių 
kristalų rentgenostruktūrinę analizę. 
Mokslininkai įsitikino, kad „netikrosios“ 
brangenybės buvo tikriausieji deimantai!

Šie akmenys ir šiandien saugomi britų 
muziejuje su etikete: „Dirbtiniai Genė- 
jaus deimantai“. Iki šios dienos dar nė vie 
nam mokslininkui, vadovaujantis Genė- 
jaus receptu,' nepavyko gauti dirbtinių 
deimantų.
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maudosi ar plaukioja*laiveliais.
Berlynas su visa savo aplinkuma labai 

gražus, elegantiškas ir savotiškas miestas. 
Jis vertas lankyti ir apžiūrėti. Visko gali
ma pirkti Berlyne ir net kiek pigiau, ne
gu kitur Vokietijoje, nes Berlynas turi 
specialius vien tik jam galiojančius mo
kesčius su nuolaidomis. Visos tekstilės 
prekės, pavyzdžiui, kaštuoja 5-15 proc. 
pigiau, taip pat batai, bet tik nę praban
gos dalykai, pvz., kvepalai ir pan. Vienas 
litras spirito Vokietijoje DM. 17, o Berly
ne... DM. 7,40! Ja, ja! Bet spekuliuoti vis 
tiek negalima, nes spiritą išvežti iš Ber
lyno draudžiama.

Kaip anksčiau minėjau, tada kaip tik 
buvo didelis įtempimas dėl Kubos. Kitą 
dieną skaičiau laikraštyje, kad Hambur
ge žmonės „dėl visa ko“ supirko maisto 
produktų per vieną dieną tiek, kiek aps
kritai krautuvės parduoda per mėnesį... 
O Berlyne? Niekas net piršto nepajudino 
dėl to. Kai aš paklausiau, ar jie nebijo, 
kad dėl Kubos konflikto gali ir čia kas 
nors atsitikti, tai gavau atsakymą, Jcad 
jie jau nustojo ko nors bijoti, nes kitu at
veju negalėtų čia iš viso gyventi. Be to 
dabar, Berlyne yra maisto ir kuro atsar
gų dvejiems metams. Jie blokados metu 
v’enerius metus maitinosi džiovintomis 
bulvėmis ir švietėsi žvakėmis. Tai ko 
jiems, sako, dabar jaudintis!

Berlyniečiams nėra įvesta privaloma 
kariuomenės prievolė, kaip kad visoje va
karų Vokietijoje. Tačiau savanoriai pri
imami. Berlyniečiai dirba, gyvena ir lai
kosi puikiai, nepaisant tų šaltų, grasina
mų, pasibaisėtinų ir žiaurių glėbių, kurių 
rankos yra akmens ir spygliuotų vielų, o 
jų lūpos grasina ir svaido kulkomis...

Kas iš Lietuvos eksportuojama Afrikon?
(E) Gruodžio 1 d. Sovietijoje buvo at

žymėta Afrikos diena. Per Vilniaus radi
ją aiškinta, kad į Afriką išvežamos „Ko- 
munaro“ gamyklos pagamintos staklės — 
jos patenka į Sibirą, Ghaną, Maroko, Ma
lį ir Etiopiją. Afrikoje turi paklausą lie
tuviškos gamybos suvirinimo 
bei dažymo aparatai, be to, dar 
ir elektros skaitikliai, kranai, 
staklės, sausieji elementai.

agregatai 
siunčiami 
šlifavimo 
Lapkričio

mėn. buvo išsiųsti į Sudaną dažymo apa-, 
ratai, suvirinimo agregatai, į Somalį, į 
Togo respubliką eksportuoti Šiauliuose 
pagaminti dviračiai vaikams „Ereliukai“ 
ir „Kregždutės“. Kitais metais į Afriką 
numatomi išgabenti dūmų siurbliai, stak
lės ir naujas gaminys----laboratorinės
elektrinės krosnys, be to, gręžimo staklės, 
kompresoriai (užtvankų statytojams),
baldai Gvinėjos respublikai.

JUOKTIS SVCIKA
VEDA Pr. Alšėnas

Cirko direktorius ir „eksponatas“
Vieno cirko direktorius sužinojo, kad 

tolimame provincijos kaime gyvena žmo
gus su trimis galvomis. Jis tuojau jam 
parašė laišką, siūlydamas didelį atlygini
mą už pasirodymą cirko programoje.

— Gerai, aš sutinku su jūsų pasiūly
mu, — atsakė anas trigalvis vyras. — At
vykstu ketvirtadienį ir, kad jums 
būtų lengviau stoty mane pažinti, švarko 
atlape turėsiu įsisegęs geltoną gėlę...

Nuo ko sveikas
Liudvikas XIV paklausė Moljerą, ar 

jis patenkintas savo gydytoju.
— Visiškai, — atsakė rašytojas. — 

Mes dažnai su juo pasišnekam, o kartais 
jis išrašo man vaistų, kurių aš niekados 
nevartoju, ir taip gyvuoju sau sveikas.

Kai ištirta pacientė rengėsi, gydytojas 
sėdėjo giliai susimąstęs. Pagaliau jis 
prabilo:

— Jokios ypatingos ligos nesurandu, 
bet tamsta esi nervinga. Turėtumei būti
nai ištekėti.

— Bet, pone daktare, aš 
kėjusi.

— Tokiu atveju tamsta 
skirti.

Einšteino teorija
Senas žydas klausia savo 

dijuojantį matematiką:
— Pasakyk, kuo tas Einšteinas taip 

pagarsėjo? Kas yra ta reliatyvumo teo
rija?

Vaikaitis pagalvojęs paaiškina:
— Maždaug taip: jei pasisodinsi ant ke 

lių gražią mergaitę, tai viena valanda tau 
atrodys taip, kaip viena minutė, bet jei 
atsisėsi ant karšto pečiaus — tai viena 
minutė atrodys kaip valanda...

— Tpfui, tai šitokiu būdu tas Einštei
nas pragarsėjo, — nusispiovė žydas...
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Katalikai Lietuvoje KALĖDŲ DOVANA
Antrajame Vatikano visuot. susirinki

me dalyvauja, kaip ekspertas arba žino
vas, Kauno arkiv. ir Vilkaviškio vyskupi
jos valdytojas kan. J. Stankevičius. Mūsų 
bendradarbis Dr. J.S. kreipėsi į jį, prašy
damas atsakyti į kai kuriuos klausimus. 
Kan. J. Stankevičius atsisakė daryti ofi
cialų pasikalbėjimą ir į klausimus atsaki
nėti. Tačiau ir šiame laisvame pasikalbė
jime iš jo teko š| tą sužinoti. Dėl aiškumo 
čia naudojami tie patys klausimai, ku
riuos bendradarbis buvo pasiruošęs pa
teikti kan. J. Stankevičiui,

1, Ar Lietuvos katalikai žinojo apie š| 
visuot. Bažnyčios susirinkimą? Ko jie iš jo 
laukia?

Prieš išvykstant mums i Romą, Lietu
vos bažnyčiose buvo paskelbta, kad 
įvyksta II Vatikano visuotinis susirinki
mas, ir į jį vyksta Lietuvos katalikų Baž
nyčios atstovai. Kiek teko patirti, Lietu

Visuotinės Santarybos proga atvykę iš Lietuvos prie šv. Petro bazilikos Vatika
ne. Iš kairės: kanauninkai: P. Bakšys, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas, C. Kri
vaitis, Vilniaus arkivyskupijos valdytojas, Dr. J. Stankevičius, Kauno arkivyskupi
jos, Vilkaviškio vyskupijos valdytojas ir kun. S. Mažeika, Vilniaus arkiv. kurijos 
kancleris, Vilniaus šv. Mikalojaus parapijos klebonas.
vos katalikai šią žinią sutiko' su dideliu 
entuziazmu. Aš manau, kad Lietuvos ka
talikai iš šio Bažnyčios susirinkimo laukia 
to paties, ko laukia ir viso pasaulio kata
likai.

2. Ar visi Lietuvos vyskupai buvo pa
kviesti į šį susirinkimą? Kodėl neatvyko?

Kiek žinau, vyskupai į susirinkimą bu
vo pakviesti. Telšių vyskupijos apaštališ
kasis administratorius vysk. P. Maželis 
negalėjo atvykti dėl ligos. Prieš pat išvyk
damas į Romą, aš pats asmeniškai Tel
šiuose aplankiau vysk. P. Maželį. Jis 
skundėsi savo bloga sveikata ir labai ap-

«J» «£••*• ••• •$» ♦j* «j» «j» «J» •£• *»* «J» •$» «£•

Stiprinami puolimai prieš Vatikaną
(E) Lietuvos režimas straipsniais, nuo

traukomis deda pastangas įrodyti taria
mai artimus Lietuvos dvasininkų ryšius 
su buv. nacių okupacine valdžia, su lietu
viais partizanais, šnipais ir pan. Vilniuje 
leidžiamas iliustruotas žurnalas „švytu
rys“ (21 nr.) paskelbė per du pusi, pa
veiksluotą reportažą „Firma — šv. Tėvas, 
Johann Kipp ir Co. adresas: Vatikanas — 
Lietuva“. Vienoje nuotraukoje pavaizduo 
tas arkivyskupas J. Skvireckas laiminąs 
prez. A. Smetoną (esą, ark. Skvireckas 
laiminęs ir vokiečių karius...), kitose pa
rodomi kunigai: Ylius, J. Lelešius, Tėvas 
Kaz. Čepulis, dar paskelbta Popiežiaus 
rašto Lietuvos Prezidentui 1927 m. fotoko 
pija, aiškinama, kad J. Kipas buv. Jėzui
tų gimnazijoje germanizavęs lietuviškąjį 
jaunimą. Kitomis nuotraukomis įtaigoja
ma, kad lietuviai dvasininkai prisidėję 
prie partizanų veiklos, kai kurių šeimų 
išžudymo.

Kokie kraštotyrininkų tikslai?
(E) Gruodžio 1 d. Šiaulių „Aušros“ mu 

ziejuje atidaryta jaunųjų kraštotyrinin
kų eksponatų paroda. Jų buvę daugiau 
kaip 200, ir daugiausia jie vaizdavo „re
voliucinę“ Meškuičių praeitį, vad. buržu
azinių nacionalistų aukas Ginkūnuose, be 
to, dar surinktos apylinkės liaudies dai
nos, baudžiavos laikų valstiečių įrankiai. 
ItKraštotyros“ veikla buvęs ir vienas sten 
daš, parodęs „Verpsto“ trikotažo fabriko 
komunistinio darbo kolektyvo šiokiadie
nius.
|*****»»»****«»««*«»*»««»*«B*«««»*M 
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gailestavo, kad kartu su mumis negali 
vykti į visuot. Bažnyčios susirinkimą. Ta
čiau jis turi visus reikalingus dokumen
tus vykti 1 Romą,

3, Kada atvykote į Romą? Jūsų vardas 
ekspertų-žinovų sąraše buvo jau paskelb
tas rugs. 28 d. Kokios komisijos žinioje 
esate?

Į Romą atvykau spalio 9 dieną. Eksper
tai arba žinovai specialiose II Vatikano 
susirinkimo komisijose nedalyvauja. Jie 
turi teisę savo nuomonę pareikšti visuose 
klausimuose, o Susirinkimo Tėvai turi 
teisę paklausti jų nuomonės.

4. Rodos, kasdien dalyvaujate Susirin
kimo bendruose posėdžiuose? Kokie Jūsų 
įspūdžiai?

Susirinkimo posėdžiuose dalyvauju kas

dien. Čia jaučiama, kaip alsuoja visa že
mė. Manau, kad daugelis man šitų pergy
venimų pavydi.

5. Norėtume tiesioginiai patirti apie ka
talikų padėtį Lietuvoje. Būtų įdomu, pa
vyzdžiui, sužinoti apie kunigų seminariją. 
Kiek dabar yra joje klierikų? Kas dėsto? 
Kas jai vadovauja? Kur klierikai gyvena 
ir studijuoja? Kas juos išlaiko?

Vienintelė Kunigų seminarija Lietuvoje 
yra Kaune. Seminarijoje dabar yra 46 
klierikai. Šiais metais ruošiasi įsišventinti 
į kunigus 18 klierikų. Vėliau bus žymiai 
mažesnės laidos. Seminarijoje veikia pen-

L. Galdikas skundėsi — šmeižiški 
išpuoliai prieš sovietus

(E) „Tiesos“ atstovas L. Galdikas savo 
pirmame ilgesniame straipsnyje iš Romos 
(276 nr.) teigiamai įvertino popiežiaus 
Jono XXIII kalbą, aprašė iškilmes, ta 
proga užkabino Vak. Vokietijos „revan- 
šistus“, rėmėsi italų komunistų laikraščio 
„Unitą" teiginiais, pagaliau nurodė, kad 
Vatikanui didelį poveikį turįs „dešinysis 
sparnas su pagarsėjusiais reakcionie
riais“ iš kardinolų, prelatų tarpo. Dar jis 
puola kard. Otavianį, kurio palaiminimu, 
girdi, susirinkimo Romoje metu organi
zuojami „šmeižiški išpuoliai prieš Tary
bų Sąjungą ir kitas socialistines šalis“. 
Esą, melu ir apgaule buvusi paremta pa
roda, skirta „nelaimingai bažnyčiai ko
munizmo šalyse“. Pagal Galdiką, italų 
spauda kasdien minėjusi Lietuvos dvasi
ninkų dalyvavimą susirinkime. Piktai at
siliepta ir apie JAV kard. Spellmanną, 
kuris raginęs remti Kubos užėmimą, o 
tuo tarpu, teigė Galdikas, Sovietai pasau
liui parodę taikingumo pavyzdį (įsteigę 
puolamąsias raketų, bombonešių bazes 
Kuboje? — E.).

Kas netiesą sako?
„Komjaunimo tiesa“ rašė, kad Lenin

grade vykusiame tarptautiniame studen
tų suvažiavime japonų delegatas Nemotas 
pasakė prieš sovietus nukreiptą kalbą.

Pats įvykis vertas dėmesio ne dėl pa
čios kalbos, bet dėl to, kas paskui įvyko. 
Mes žinome, kad jau kuris laikas prieš ko 
munistus pasisakąs žmogus būna neatlai- 
džiai paverčiamas kriminaliniu nusikaltė
liu. Argi ne šitaip atsitiko su Klaipėdos 
bažnyčios statytojais? Jie pasinaudojo ta
riamąja laisve, sudarė lėšų, pastatė baž
nyčią ir buvo nuteisti kaip kriminaliniai 
nusikaltėliai. Japonui Namotui taip pat 
buvo leista pakalbėti — pasinaudoti lais
ve, paskui jis buvo suimtas ir tardomas. 
Tačiau šį priešą reikia dar apšmeižti. Tai 
sakoma, kad jis ir jo draugai buvo gatvė
je suimti girti ir naktį praleido blaivini
mo įstaigoje. Šitaip apšmeižtas, Namotas 
dabar atrodo jau kaip tikras nusikaltėlis. 

ki kursai: 1 filosofijos, 4 teologijos. Joje 
dėsto mūsų paskirti kunigai. Seminarijos 
rektorium dabar yra kun. Dr. V. Butkus, 
pereitais metais baigęs aukštesnes studi
jas Romoje. Klierikai gyvena ir studijuo
ja jiems skirtose patalpose Kaune, Prof
sąjungų g-vė 1. Seminarija išlaikoma lais
vomis tikinčiųjų aukomis.

6. Kaip dažnai tenka lankyti parapijas, 
teikti Sutvirtinimo sakramentą? Ar daug 
žmonių jį priima?

Parapijas lankau tada, kada tik noriu. 
Seniau, lankydamas parapijas, ištisą va
sarą teikdavau Sutvirtinimo sakramentą. 
Dešimties metų laikotarpy Sutvirtinimo 
sakramentą suteikiau daugiau kaip 250. 
000 vaikų. Prieš du metus buvau sunkiai 
susirgęs. Po ligos dar nedrįsau tuo tikslu 
lankyti parapijų.

7. Kaip žmonės lanko bažnyčią? Ar 
daug eina šv. sakramentų, pvz., išpažin
ties, šv. Komunijos?

Mes neskaičiuojame žmonių, kurie lan
ko bažnyčias. Manau, kad visi, kurie tiki 
Dievą, lanko bažnyčias ir eina šv. sakra
mentų. (Rašančiam šiuos žodžius iš šalies 
teko patirti, kad vienoje Vilniaus bažny
čioje konsekruojama kas dvi savaitės 
apie 3.000 komunikantų ir jų užtenka 
maždaug 10 dienų. Iš šio pavyzdžio galima 
spėti, kaip žmonės eina šv. Komunijos).

8. Ar mielai žmonės naudojasi religiniu 
patarnavimu, pvz., jungtuvių palaimini
mu. bažnytiniu palaidojimu?

Tikintieji tai daro mielai. Netikinčiųjų 
niekas neprievartauja.

9. Ar kunigai lanko parapijiečius, kitaip 
sakant, ar kalėdoja? Kaip žmonės juos 
priima?

Kalėdojimo paprotys pas mus jau išny
ko. Niekas nedaro jokių kliūčių kunigams 
aplankyti savo parapijiečius. Tikintieji 
žmonės kunigą mielai priima į savo na
mus.

10. Ar dar visos parapijos turi kunigus?
Pradedamas jausti kunigų trūkumas, 

nes žymiai daugiau kunigų miršta, negu 
naujų įšventinama.

11. Ar daug kitų tikybų žmonių Lietu
voje? Kas jiems patarnauja?

Lietuvoje visos tikybos traktuojamos 
vienodai. Katalikų yra dominuojanti reli
gija Lietuvoje. Kiekviena religija turi sa
vo dvasininkus.

(„Šaltinis“, nr. 6, 1962)

SOVIETINIAI KACETAI
DARBO VERGŲ STOVYKLOS 

NEPANAIKINTOS, TIK 
PERTVARKYTOS

Maskvoje pastaruoju metu viešai pa
smerkta priverčiamojo darbo stovyklų 
sistema — vienas didžiausių mūsų am
žiaus nusikaltimų prieš žmoniškumą. Tuo 
pačiu mėginama įtaigoti, jog po Stalino 
mirties ta sistema sovietijoje likviduota 
ir jog jos aukos pirmoj eilėj buvo rusai ko 
munistai. Iš tikro pertvarkytos sovietų 
koncentracijos stovyklos toliau veikia; 
kaip anksčiau, taip dabar jose kankinami 
daugiausia nerusai ir nekomunistai. Žy
mų nuošimtį kalinių sudaro Pabaltijo ir 
Ukrainos kraštų tautinio pasipriešinimo 
kovotojai. — Pateikiamieji duomenys lie
čia sov. koncentracijos stovyklų padėtį 
1950-57 m. Medžiaga paimta iš knygos: 
V. Kosyk, Russian Oppression in Ukra
ine. London 1962. (ELI)

Spėjama, jog apie 1955 m. Sov. Sąjungo 
je iš viso buvo mažiausia 19 milijonų ka
linių. Dauguma jų buvo laikomi specialio 
se koncentracijos stovyklose, sugrupuoto
se atskirais telkiniais. Tokie vardai, kaip 
Vorkuta ar Norilskas, nėra stovyklos, bet 
ištisos jų eilės administracinio centro pa
vadinimai. Vakaruose žinoma apie 200 to 
kių centų. Jiems priklausančių stovyklų 
skaičius nevienodas. Taip Vorkutos adm. 
centrui priklausė daugiau kaip 60 konc- 
lagerių, Taišento — 54, Krasnojarsko — 
per 100 (kiekvienam po 2-3.000 kalinių), 
Norilsko — 40, Karagandos ir Kingiro — 
60, Kemerovo — 50, Irkucko — 60, Pot- 
mos — 17, Prokopievsko — 37, Intos — 7.

Vorkuta (Komi autonominė respubli
ka). 1955-56 m. čia buvo apie 150.000 ka
linių. Pvz., stovykloje Nr. 6 — 3.000, ku
rių didelė dalis ukrainiečiai partizanai, 
kovoję UPA eilėse. Stovyklą Nr. 3 sudarė 
apie 4.000 „banderiečių“, kurie 1955 m. 
birželio mėn. vadovavo Vorkutos kalinių 
sukilimui. Stovykloj Nr. 2 1950 m. buvo 
laikoma apie 2.500 kalinių, daug pabaltie- 
čių; Nr. 9-10 tuo pačiu metu apie 1.200 uk
rainiečių, gudų, estų, lietuvių, nė vieno 
ruso. Moterų stovykloj — ukrainietės ir 
pabaltietės.

Ust-Uchta (Komi auton. respublika). 
Apie 30 kone, stovyklų su maždaug 3.000 
kalinių kiekvienoj.

Ust-Vym. Minimu laikotarpiu 22 sto
vyklose laikyti daugiausia politiniai kali
niai iš Pabaltijo ir Ukrainos. 1945-49 m. 
čia žuvo apie 30.000 žmonių.

Vožel (Komi auton. respublika). 12 sto
vyklų, kuriose buvo kaliniai iš Pabaltijo,

Artinosi nekviestoji žiema, ir šaltis jau 
spirgino orą. Lankos, kloniai ir kalnai pa
sislėpė po lengvo sniego antklode. Visur 
buvo balta, neapsakomai šviesu ir tylu, 
tartum ten būtų užviešpatavę amžinai 
neištirpdomi sniegynai. Žemi krūmokš
niai išnyko iš akių, ir jų vietoje iškilo bal 
ti kupstai. Belapes šakas dengė sušalusio 
sniego sluoksniai, kurie savo svoriu lenkė 
žemyn plonąsias šakeles. Skaisčios snai
gės retkarčiais dar tebenusileisdavo iš 
dangaus ir viena po kitos nutūpdavo, pa
sirinkusios sau tinkamą vietą. Kur tik 
akys užmatė, baltavo visa gamta, bet tam
sūs medžių kamienai teberyškėjo sniego 
aplinkoje.

Žiemos saulė, staigiai prasiskverbusi 
pro debesis, šilko žydrumu nušvietė apmi 
rusią gamtą, ir ištryškęs sidabrinių spin
dulių pluoštas stengėsi ištirpyti tyrąjį 
atėjūną.

Mažasis Jonukas sėdėjo prie lango ir 
stiklinėmis akimis žiūrėjo į pasikeitusį 
pasaulį. Jo veidas buvo ramus, tačiau 
akys nematė, kas priešais buvo. Jos žvel
gė toli praeitin. Paskendęs prisiminimuo
se, jis matė tą džiugų pavasarį, kai kartu 
su tėveliu eidavo gėlėmis pasipuošusio
mis pievomis, klausydavosi paukščių čiul
bėjimo ir stebėdavo, kaip jie krauna liz
dus. Tai buvo gražiausios jo gyvenimo 
dienos! Paskui atėjo ta vasara, kurios ji
sai niekuomet neužmirš. Tada užėjo bol
ševikų kariuomenė, ir viso kaimo gyveni
mas buvo sudrumstas. Žmonių veiduose 
buvo matyti baimės šešėliai ir nežinoji
mas, kas bus rytoj. Taip aiškiai vaikas 
dar mato aną baisiąjį birželio mėnesio 
naktį, kai į namus įsiveržė keli unifor
muoti vyrai ir išvežė jo tėvelį. Pagautas 
išgąsčio, Jonukas susikūprino tamsiausia 
me kampe, o iš miego pabudinta motina 
stebėjo suakmenėjusiomis akimis.

Nakties tamsumoje pranyko plėšikai, 
pasigrobę auką. Jonukas krito į motinos 
glėbį ir verkdamas klausė, kur išėjo tėve
lis. Ji, glostydama sūnaus plaukus, sten
gėsi jį nuraminti, nors ir žinojo, kad gal 
vyras daugiau nebegrįš. Artimame kaime 
ūžė mašinos ir sunkvežimiai, o moterų 
raudos sklido naktim.

Pamažu slinko dienos ir savaitės, bet 
Jonukas grįžtančio tėvelio nesulaukė. 
Jam gyvenimas pasidarė tuščias, bepras
mis, ir retai šypsnis puošdavo jo kūdikiš
ką veidą.

Dabar, jam besėdint prie lango, nurie
dėjo kelios ašaros tais skruostais, kuriuos

Ukrainos, kiek vokiečių ir rusų.
Urąlas. Vid. Uralo srity buvo daug sto

vyklų, kuriose kalinti ukrainiečiai, pabal- 
tiečiai, kaukaziečiai, kiniečiai, vengrai, 
lenkai, mažas skaičius rumunų, vokiečių 
ir jugoslavų. 1953 m. vienoje tik Fabrič- 
noje stovykloje buvo 5-8.000 kalinių.

Permė (su Solikamsko sritimi). Viso 
apie 50 stovyklų su 1-1.500 kalinių kiek
vienoje. Dauguma ukrainiečiai, pabaltie- 
čiai, kaukaziečiai. 1955-57 m. vienoje sto
vyklų grupėje tautybių santykis buvo 
toks: apie 2.200 latvių, 2.100 ukrainiečių, 
850 lietuvių, 500 estų, 1.400 vokiečių. 
Apie rusus negirdėta. Labai aukštas mir
tingumo santykis dėl apsinuodijimo dujo
mis (daug jų dirbo chemijos pramonėj), 
džiovos, blogos mitybos ir įv. ligų. Liudi
ninkų parodymais, čia buvo laikoma daug 
kalinių, kuriems NKVD buvo sulaužiusi 
rankas, kojas.

Taišentas (tarp Krasnojarsko ir Irkuts
ko Rytų Sibire). Aplink miestą iki 1955 
m. čia buvo 54 stovyklos. 8 vėliau panai
kintos. 10 stovyklų skirtų moterims iš 
Ukrainos ir Pabaltijo. Nedaug rusų. Sto
vykloje Nr. 5110/37, buv. kalinio parody
mu, daugelis ukrainiečių kalinti už tai, 
kad dalyvavo kovoje už nuo Rusijos ne
priklausomą Ukrainą. Pagal jį, ukrainie
čiai kaliniai sudarė atskirą organizuotą 
grupę ir nepalaikė su rusais jokių santy
kių. Stovykloje Nr. 215/1 beveik visi ka
liniai buvo ukrainiečiai ir nė vieno ruso. 
Paleistieji kaliniai buvo priversti šioje 
srityje pastoviai apsigyventi.

Krasnojarskas (Rytų Sibiras). Vien sto 
vykių telkiny Nr. 235 buvo apie 55.000 ka 
linių. Daugelio tautybių: ukrainiečiai, lat
viai, lietuviai, estai, gruzinai ir kt. kauka 
ziečiai, be to, vokiečiai, japonai, korėjie
čiai, ispanai, olandai, mongolai. 1954 m. 
gruodžio mėn. čia vyko sukilimas, po ku
rio kriminaliniai kaliniai iškelti kitur. 
Moterų stovykloj Nr. 235 prie Rešotos ge
ležinkelio stoties apie 70 proc. buvo poli
tiniai kaliniai.

Norilskas (Šiaurės Sibiras). 1953 m. bir 
želio mėn. vyko sukilimas. Ukrainiečiai 
kaliniai turėjo ryšius su Karagandos sto
vyklomis. Be jų, čia buvo daug pabaltie- 
čių, maža rusų. Viso — apie 120.000 kali
nių, kurių absoliutus valdovas buvo No
rilsko srities kone, stovyklų adm. centro 
viršininkas gen. Semenovas.

Karaganda (Kazachstanas). Didesnėse 
stovyklose buvo 8-10.000 kalinių, mažes
nėse daugiau kaip 1.000.

Potma (Moldavijos auton. respublika). 
Iki 1955 m. čia buvo 36 stovyklos, vėliau 

jos dažnai plaudavo. Kambaryje buvo 
šventa tyla. Susijaudinę tylėjo visi daik
tai, tartum ir jie jaustų Jonuko kančią. 
Motina ramiai sėdėjo ir mezgė. Buvo Kū
čių išvakarės, ir jai taip buvo skaudu pa
mąstyti, jog šį kartą jos praeis šeimai 
esant išblaškytai. Jį vyrą matė savo vaiz
duotėj bepūnantį Sibiro kalėjimuose- ar 
bedirbantį miškuose. Vienmarškinis su
vargęs žmogus sunkiai iškelia kirvį ir 
jam leidžia kristi. Platūs ašmenys subliz
ga ore ir, prisilietę medžio, praplėšia didė 
jančią baltą žaizdą. Arti jo stovi šiltai ap
sirengęs prižiūrėtojas, kurio rankoje su
gniaužtas botagas, o ant pėčių šautuvas. 
Kaip sugyvulėjęs budelis jis urzgia grei
čiau kirsti ir paragindamas botagu šeria 
per kertančiojo nugarą. Šis pašoka lyg 
nuodingos gyvatės įgeltas ir sukaupia pas 
kutinės jėgas, kad galėtų išpildyti savo 
kankintojo įsakymus. Pagaliau išsenka vi 
sos jėgos. Keldamas kirvį žmogus sugriū
va sumintame sniege. Budelis įniršta, šau 
kia, kad keltųsi, ir nugarą kapoja aštriais 
botago smūgiais, bet auka nejuda. Supur
vintą sniegą pamargina išsiveržęs krau
jas, o kūną apleidžia gyvybės dvasia.

Tokių minčių prislėgtą moteriškę išmu
ša šaltas prakaitas. Ji jas vijo nuo savęs, 
ramindamasi, jog , iš viso nebuvo žinių 
apie jos vyro likimą, ir norėjo tikėti, kad 
jis sveikas ir gyvas.

Staiga Jonukas lauke pamatė gyvybės 
ženklą. Toli per užpustytą pievą žmogaus 
siluetas slinko jų namų link. Žmogystos 
žingsniai buvo sunkūs, reti, ir kojos kar
tais tik šliaužė, tartum būtų keliavęs pės
čias kelias dienas.

Vaiko galva ėmė skristi visokios min
tys. Ar tai galėtų būti sugrįžtantis jo tė
vas? Ne, tai per gera, kad būtų tiesa, bet 
vis tiek slaptai jis savo širdyje jautė ir ti
kėjosi, kad šios viltys nebūtų veltui.

Žmogaus išvaizda iš lėto ryškėjo. Ma
tyti akys, nosis ir veido bruožai, kuriuos 
truputį pridengė juoda barzda.

Vaikas nenorėjo tikėti savo akimis. Jis 
įtemptai žiūrėjo ir trynė akis, ar tikrai 
jos neapgaulingos. širdis pradėjo smar
kiau plakti, veidai raudonuoti, d lūpose 
gimė šypsnis.

Visos abejonės išnyko, ir jis džiaugsmin 
gai sušuko:

— Mama! Jis sugrįžo!
Ir, išbėgęs iš namų, visu greičiu pasilei

do sniegu pasitikti tėvo.

Evaristas Lukšai t is

— 17, dauguma moterų. Viso apie 200.000 
kalinių; 95 proc. politiniai kaliniai.

Prokopievskas (Kemerovo sritis Vaka
rų Sibire). Daugiausia specialios paskir
ties kone, stovyklos. Stovykloje Nr. 525/1 
buvo laikoma apie 300 vengrų ir kiek vo
kiečių karininkų; Nr. 525/2 — vokiečių 
pusėje kovojusiųjų kazokų karininkai; 
Nr. 525/5 — sovietų belaisviai Suomijoje 
(apie 3.500, visi skirti sunaikinti, kaip ir 
stovyklos 525/6 kaliniai); Nr. 525/6 kali
niai; Nr. 525/7 — 3.000 moterų; Nr. 525/ 
8 — vokiečių pusėje kovojusių kalmukų 
dalinių karininkai; Nr. 525/9 — ukrainie
čiai ir kazokai; Nr. 525/10 ir 525/11 — 
apie 11.000 ukrainiečių ir kaukaziečių. Be 
šių 11 stovyklų, čia dar buvo 26 stovyk
los, pažymėtos Nr. 247.

Abec-Inta (Komi auton. respublika). 
Čia buvo 20 stovyklų, pažymėtų Nr. 388/1 
-388/20. Be to, prie Intos 7 ypatingos sto
vyklos su 20.000 kalinių, iš jų 6.000 mo
terų.

Kolyma (Tol. Rytai). 1951 m. čia buvo 
1.100.000 kalinių stovyklose ir apie 80.000 
„laisvai“ gyvenančių tremtinių. 1956 m. 
stovyklose laikomų kalinių skaičius siekė 
2.300.000 (kitais šaltiniais: 3.500.000), ne
skaitant vad. „laisvųjų“. Visokių tautybių 
kaliniai.

Po Stalino mirties dalis stovyklų buvo 
panaikinta Vorkutoj, Intoj, Ust-Vyme, 
Ust-Uchtoj, Pečioroj ir Vid. Azijoj, tačiau 
patys centrai toliau veikia.

Jau kuris metas dabartinio sovietų rėži 
mo atstovai teigia, jog priverč. darbo sto
vyklų sistema Sov. Sąjungoje esanti pa
naikinta. Vakarus pasiekusios žinios ro
do, kad toji sistema pertvarkyta, bet ne
panaikinta. Šiuo metu vęikia trijų rūšių 
drausmės priverčiamojo darbo telkiniai.

ELI

Puola ir britų delegato žodžius J. Tautose
(E) Lapkričio 25 d. „Tiesai“ paskelbus 

Tasso puolimus prieš Kanados atstovą, 
„visaip apjuodinusį sovietų nacionalinę 
politiką“, vėliau sukritikuotas ir britų de 
legato Sir Patrick Dean pasisakymas J. 
Tautų pilnatyje, kai jis priminęs ir pa
vergtąsias Pabaltijo valstybes. Dabar 
„Tiesa“ (279 nr.) Deaną puolė, nes jo kai 
boję, girdi, buvę „pilna grubių kritiškų 
pastabų“. Kokios buvo tos pastabos, pa
likta suvokti Sovietijos spaudos skaityto
jams. Dar nurodytas ir Kolumbijos dele
gatas, „kažką burbėjęs apie „raudonąjį 
kolonializmą“.
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NE LIAUDIES PARTIJA
Frol Kozlovas „Komunisto“ Nr. 7 iš- Vis dėlto nepasitenkinimas vyko. Tai liu-

spausdintame straipsnyje „TSKP — visos 
liaudie^ partija“ tvirtina, kad tarybinės 
liaudies praktinis uždavinys dabar yra 
sukurti komunistinę visuomenę. Tam 
vyksmui vadovaujanti komunistų partija. 
Nuo jos vadovavimo lemiamai priklausy
siąs pasisekimas. Tokie užsimojimai yra 
atžymėti partijos programoje.

Kadangi programa yra tik teorija, tai 
žymiai prasmingiau yra pažiūrėti, kaip 
praktiškai ta partija vykdo tariamąjį už
simojimą kovoti už žmonių laimę. Antra 
— ar ji yra liaudies partija.

Jei laimei pasiekti reikia dvasinių sąly
gų, sakysim, pirmoje eilėje laisvės, tai 
kartu reikia ir materialinių sąlygų. Tokių 
dvasinių sąlygų — laisvės nėra. O dėl ma
terialinių, tai reikia, kad žmogus turėtų 
pakankamai pavalgyti, žmoniškai apsi
rengti ir turėti kur gyventi.

Kozlovas, matyt, žino, kad šiuo metu 
partijos vadovaujamas žmogus merdi, bet 
badu nemiršta ir nuogas nevaikščioja, nors 
ir skursta. Pakėlus maisto dalykų kainas 
ir tuo apskritai visuotinai pasunkinus 
pragyvenimą, Kozlovas apie maistą ir ap
darą nė nekalba. Tai būtų tik žibalo pils
tymas į ugnį. Pavyzdžiu jis pasiima tik 
namų statybą. Kvadratiniais metrais 
skaičiuodamas gyvenamąjį plotą, jis pa
teikia gražų 80 mil. skaičių vien 1961 
metams. Tačiau vargu Kozlovas, jei būtų 
kiek jautresnis, galėtų nesivaržydamas ir 
nerausdamas ir tuo pasigirti. Jeigu parti
ja nevadovautų, tai dabartinė Sov. Sąjun
ga jau seniai būtų atsistačiusi, visi žmo
nės turėtų kur gyventi. Juk seniai jau at
sistatė V. Vokietija, kurios didieji mies
tai buvo sulyginti su žeme. Turint tokias 
materialinio skurdo sąlygas, kaltinti gali
ma tik partiją ir vien tik ją. Pati gerai gy
vendama, ji stengiasi išsilaikyti ir didžią
ją išteklių dalį skiria ginklavimuisi. Jos 
vadovavimas paremtas tankais ir durtu
vais, o žmonių gerovę partija galėjo tik 
įrašyti programon ir nukelti bent dvide- 
šimčiui J ateitį.

Tai ar gali būti tiesa, kad partija jau 
revoliucijos metais pajėgė į save patraukti 
darbininkų klasės daugumą? Taip Kozlo
vas tvirtina. Ar tiesa, kad partija dabar 
jau turi savo pusėje visą liaudį? Tiesa, 
kad revoliucijos metais dalis darbininkų 
ėjo su partija. Revoliucijos idėjos carizmo 
laikais buvo gyvos Rusijoje. Rusija norė
jo nusimesti carizmo naštą. O Rusija į sa
vo didžiąją imperiją buvo suvariusi dar 
daug ir kitų tautų. Tos tautos taip pat no
rėjo išsilaisvinti. Be to, pasaulinis karas 
anuomet nuniokojo kraštą. Todėl mintis 
nusimesti carizmo jungą ir sukurti kitokį 
gyvenimą turėjo pasisekimo. Kas palaikė 
griežtų reformų reikalą, tas tada parėmė 
bolševikus. Juk Leninas tada žadėjo labai 
greitai duoti gerą gyvenimą. Bet tokį ge
rą gyvenimą gavo tik partija ir tai dar ne 
visa. Jos viršūnė turėjo neribotą valdžią 
ir prabangą. Skurdo ir dar didesnės ne
laisvės dusinama liaudis ne visuomet net 
galėjo pareikšti savo nepasitenkinimą. 
---------------------------------------- 1______

BOLŠEVIKINIO
HUMANIZMO ĮRODYMAI

„Švyturio“ žurnalo komentatorius Alek
na tvirtina, kad dabar nuteistieji ir su
šaudytieji Kemsura, Ūselis, Knyrimas, 
Davalga ir kiti atsiradę ne hitlerinės oku
pacijos metais. Jų motina buvusi lietuviš
ka buržuazija, o dvasinis vadovas — bur
žuazinis nacionalizmas. Pagal jį, lietuviš
kos buržuazijos kelias — tai ištisa tautos 
išdavystė, teroro prieš darbo žmones gran
dinė. Tokie tvirtinimai, aišku, nėra kokia 
nors įrodyta tiesa, o tik svaidymasis žo
džiais, pastangos nusiplauti prieš žmones 
kruvinas savo rankas. Tačiau Alekna la
bai puikiai apibūdino savo režimo krauge
rius rašydamas: „Mirties nuosprendis bu
vo sutiktas šimtų susirinkusiųjų ploji
mais. Jam plojo dešimtys tūkstančių Lie
tuvos darbo žmonių. Taip, šis mirties 
nuosprendis buvo humanizmo aktas“.

Argi jūs girdėjote kur nors kitur pasau
lyje tvirtihant, kad mirties sprendimas 
yra humanizmo aktas? Šitokį baisų daly
ką humanizmu vadina tik bolševikai. Ar 
jūs girdėjote, kad kas nors plotų teisme, 
kai paskelbiamas mirties sprendimas? 
Šitaip gali būti ir būna tik sovietiniame 
teisme. Ten ploja partiniai ir nepartiniai 
žvėrys, kurie trokšta kraujo.

Mes atmetame Aleknos mintį, kad tūks
tančiai Lietuvos darbo žmonių plojo. Taip 
negali būti. Bet visus tuos žvėris, kurie 
sėdėjo teismo salėse ir plojo, tikrai išauk
lėjo 'sovietinis komunizmas. Taigi jis yra 
tų žvėrių motina ir tėvas ir dvasinis va
dovas.

5° Visiems savo klientams ir

Q pažįstamiems linksmų Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų Metų
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GOBŠIŠKI APETITAI

Kai kurie vadovaujantys mūsų pramo
nės darbuotojai, sužinoję apie išskirtus 
fondus gamyklų įrengimams įsigyti, ąusi- 
šaukė gamyklų vadovus ir sušuko:

— Pirkite!
— O ką pirkti? — pamėgino sutikslinti 

šaltesnio kraujo gamybininkai.
— Fondus gaunate — tai ir pirkite! O 

ką — patys pagalvokite.
Įmonių vadovai, užuot kaip reikiant ap

galvoję, kaip kuo taupiau išleisti kiekvie
ną kapeiką, ėmė taip samprotauti:

— Pas mus vis taip būdavo: ką beužsi
sakytum — viso kiekio negausi. Tai nu
brauks, tai neatkraus. Todėl reikia užsisa
kyti daug, kad ir nubraukus dar gautum 
tiek, kiek iš tikrųjų reikia.

Ir pradėjo užsakinėti. v
Klaipėdos žvejų uostas užsisakė plau

kiojantį kraną. Modemišką. Užsieninį. 
Brangų.

— Nei gausim, nei ką... — samprotavo 
uosto vadovai. — Bet jei neužsakysim, 
sakys, kad nesirūpinam naujos technikos 
įsigijimu. Na, o jei kartais, neduok Dieve, 
ims tą kraną ir atsiųs — visgi rasim ko
kią nors išeitį: gal kitos įmonės ko nors 
negaus, tai mums pinigų paskolins, ar 
kaip nors kitaip... '

— Aukso žodžiai! — nusitvėrė šios pro
tingos minties ir „Drobės“ fabriko direk
torius. — Visas mašinas, kiek man jų rei
kia, jau turiu, bet užsisakysiu dar! Dėl 
visa ko...

O „Trinyčių“ fabriko bei Panevėžio li
nų kombinato direktoriai nieko ir nebesa
kė. Jiedu tik susimirkčiojo tarpusavyje ir 
užsisakė specialių išmatavimų įrengimus, 
kad jie būtų pritaikyti jų turimoms pa
talpoms.

— Reiktų ir mums nusipirkti mašinų, 
— pradėjo tartis Mėsos ir pieno pramonės 
valdybos darbuotojai. — Reikia trijų pe
riodinio veikimo frizerių...

— Ne trijų, o tuzino! — pataisė nevykė 
liūs užsakinėtojus valdybos vadovai. — 
Patys paskaičiuokit: pusę užsakyto kiekio 
nubrauks plano komisija — liks šeši. Dar 
pusę nubrauks mūsų pačių fondų skirsty
tojai — ir liks tik trys, taigi, tiek, kiek 
mums ir reikia!

Užsakė tuziną, žinoma, imdami dėme
sin tai, kad „nubrauks“. Paskui užsisakė 
vonias albuminui virinti. Taip sau užsisa
kė. Juk vis tiek nubrauks. Ir smulkintu- 
vus užsisakė nubraukimui, įr..,

dija žiauriausios rūšies diktatūra, kokią 
palaipsniui įvedė Stalinas. Badu marina
ma ir koncentracijos lageriuose milijo
nais žuvo beteisė liaudis, bet krito ir aukš
tųjų partinių galvos. Ar po tokių įvykių 
dar galima sakyti, kad paskui darbinin
kus su partija nuėjo valstietijos ir inteli
gentijos masės, pagaliau ir visa liaudis?

Liaudis su partija neina ir dabar. Kito 
kelio neturėdama, ji tik vykdo, ką partija 
suplanuoja ir įsako. Bet prievarta juk ne
reiškia, kad ta liaudis eina kartu su parti
ja. Su partija eina tik tie, kurie yra įsi
jungę į jos eiles. O partiją juk sudaro la
bai nedidelis gyventojų procentas. Joje 
yra tie, kurie savo rankose laiko neribotą 
valdžią. Kiti jos nariai, tie mažesnieji, 
priklauso nuo tų viršūnėse esančių galin
gųjų, bet ir jiems nebloga gyventi. Geriau 
negu tiems, kurie nėra partijoje. O visi ki
ti yra priklausomi nuo partijos, yra jos 
vergai. Tie kiti mato ir jaučia, kad partija 
tik kalba apie geresnį gyvenimą, bet ne
duoda jo. Partinių geram gyvenimui pa
didėtų pavojus, jei jie net liautųsi ką nors 
žadėję. Bet dešimtmečiais neįvykdyti pa
žadai praveria akis net ir aklam, kad ko
munistų partija nėra liaudies partija.

Sunaikinta 10.000 šunų, 4.000 kačių
(E) Vilniaus radijas lapkričio 17 d., pa

sidžiaugęs medžioklių laimėjimais (pvz., 
geras buvęs kiškių derlius, šiais metais 
buvę sumedžioti 23 šernai), ta proga pa
minėjo ir Lietuvoje valkataujančius šunis 
ir kates. Esą, iki šiol Lietuvoje esą jau su 
naikinta 10.000 šunų ir daugiau kaip 
4.000 kačių. Už valkataujančių plėšrūnų 
sunaikinimą jau išmokėta 33.000 rb. pa
skatinamųjų premijų. Nusiskundžiama ir 
brakonieriais — tas pats radijas pastebė
jo, kad Kaune dirbąs milicijos viršila Or
lovas spalio pabaigoje Babtų miške norė
jęs medžioti šernus, tačiau, pasirodžius 
medžiotojams, pasišalinęs. Tikimasi, kad 
milicijos pareigūnai atvėsinsią Orlovo me 
džioklines aistras.

(Tęsinys iš pr. nr.)

Kas verčia Kanadą ir JAV suartėti?
Į tokį klausimą G. G. šitaip atsako sa

vais išvedžiojimais. Prieš 50 metų padėtis 
buvusi kitokia. Anuo metu Kanada tetu
rėjusi 7,2 mil. gyventojų, o JAV 92 milijo
nus. šiuo metu Kanados gyventojų skai
čius siekiąs 18,5 mil. ir sudaro 10 proc. 
JAV gyv. skaičiaus. Per pastaruosius de
šimtmečius JAV kapitalas sparčiai plau
kęs į Kanadą, kurios ūkinį gyvenimą iš
judinęs, tačiau sukėlęs ir kai kurios bai
mės, kad jis nenustelbtų vietinių įmonių.

Iki šio meto amerikiečiai įdėję 15 mili
jardų dolerių į Kanados ūkį. Pastaraisiais 
metais dėl eilės priežasčių JAV kapitalo 
plaukimas į Kanadą sumažėjęs, nes jis 
plačiu mostu pasukęs į Europą ir kai ku
riuos kitus kraštus.

Kanadiečiai, ypač nedarbo slegiami, 
esą, traukia į JAV. Kasmet tenai atvykstą 
apie 35.000 gerai paruoštų žinovų. Kana
dos bedarbiai, pasinaudoję keliautojų 
lengvatomis, „laikinai“ įsikurią JAV-bėse, 
nors jie verčiami du kartu per metus at
lankyti savo pilietybės kraštą.

Krašto saugumas ir Britanijos svyravimas
JAV ir Kanada priklausančios dauge

liui tarptautinių organizacijų. Kai kuriais 
atvejais tuodu kraštai nesutariu, pvz., dėl 
prekybinių mainų su Kuba. Užpuolimo 
atvejis juos verčiąs bendrauti. Kanada ta 
pusi JAV apsaugos sritimi. Milžiniški ka
riniai įrengimai, esą, statomi Kanadoj. 
Pastaroji viena negalėtų karinių išlaidų 
naštos pakelti (kurios dabar tesiekiančios 
89 dol. vifenam asmeniui, tuo tarpu kai 
JAV gyventojas per metus mokąs 227 dol. 
krašto apsaugos reikalams).

Kanada šiuo metu esanti susirūpinusi 
ir Britanijos ūkinėmis negerovėmis, ku
rios verčiančios ieškoti glaudesnio bendra 
darbiavimo su Europos ūkine bendruo
mene.

Praeityje Britanija rėmusis imperija, 
vėliau — Commonwealth — savosios ben- 

Ten. kur Nemunas banguoja
kurios aiškios ir be aiškinimų)

Matydami kitų entuziazmą, sukruto ir 
J. Janonio vardo popieriaus fabriko vado
vai. Jie jau turėjo visas mašinas savo nau 
jajam korpusui pilnai įrengti, bet dar už
sisakė įrengimų už geroką sumą — o gal 
nubrauks?

žodžiu, viskas ėjo kaip sviestu patepta. 
Ir būtų baigęsi kaip sviestu patepta, jei ne 
viena visiškai netikėta ir stačiai kvaila 
aplinkybė, kuri pasityčiojo iš visų gobšiš- 
kų apskaičiavimų — į įmones pradėjo 
plaukti VISI užsakytieji įrengimai!

— Kas čia dabar dedas? — sunerimo 
įmonių vadovai. — Kodėl niekas nieko ne
brauko?

O braukyti niekas ir nesirengė. Įrengi
mai plaukė. Tvarkingai. Pagal užsaky
mus, Pavyzdinga chronologine tvarka.

Puolė vadovai šen, puolė ten — plaukia 
užsakyti įrengimai.

Ir prasidėjo panika. „Drobės“ fabriko 
vadovai puolė pas „Trinyčių“ fabriko va- 
dovau j ančiuosius.

— Gelbėkite! Siunčia viską, ką buvom 
užsakę! Nebrauko! O mums visai nereikia 
tų mašinų, meš tik dėl nubraukimo bu
vom užsisakę! Ir mokėti už jas neturim 
iš ko!..

— Ir mums siunčia. Ir mes neturim iš 
ko mokėti, — burbtelėjo nusiminę bendra 
žygiąi iš Klaipėdos.

Ilgai čirškė telefonai, šaudė rūsčios te
legramos, lakstė pikti laiškai ir raštai. Ir 
pasidarė visiems labai gėda. Ypač po to, 
kai Valstybinės kontrolės komisijos revi
zoriai atrado, kad pridaryta labai negra
žių dalykų:' „Drobės“ fabriko direktorius 
P. Vitkauskas ir J. Janonio vardo popie
riaus direktorius J. Skorupskas su savo 
buhalteriais pasirašė pažymas, kad jų fab 
rikai turi pinigų užsakytiems įrengimams 
pirkti, o paskui pasirodė — nėra pinigė
lių! Klaipėdos pieno kombinato vadovai 
net pinigus apmokėjo už jiems nereikalin
gus įrengimus, o reikalingųjų neįsigijo — 
pinigų nebeturėjo, ir t.t. O kai vadovai 
buvo paklausti, kodėl taip atsitiko — 
paaiškino:

— Nežinome... Ne iš piktos valios... Iš 
inercijos...

Taip ir bankrutavo gobšiški užmojai. 
Nepasisekė pralobti. Nesgi laikai nebe tie. 
Čia ir būtų galima padėti tašką. Tik viena 
neaišku — o kas padės tašką ant tų nie
kam nereikalingų, gamyklų kiemuose gu
linčių ir rūdijančių įrengimų, kurių res
publikoje jau susikaupė už šimtus tūks
tančių rublių?

Čia gal ir mažoka apsiriboti pabarimu*

L. Juozėnas

„Šluota“, 1962 m. Nr. 18

RAŠO PRANYS ALŠĖNAS

druomenės pajėga. Posūkis į Europą ir 
ūkinės bendruomenės rinką verčiąs Britų 
b-nės narius ieškoti naujos atsparos. Ka
nadai todėl ir beliekąs vienintelis kelias 
— ieškoti glaudesnio ūkinio santykiavi
mo su JAV.

Kliūtys susijungti
JAV iš seno esančios linkusios glau

džiau santykiauti su kaimynu. Eilė ameri 
kiečių viešai samprotauja, kad šiuo metu 
išmušusi valanda sujungti tos pačios kil
mės, išskyrus Quebeco prancūzus, ir tų pa 
čių papročių gyventojams, nors tarp jų 
esama ir kai kurių skirtumų. Kanados gy 
ventojų ir pramonės svarbiausias telki
nys rikiuojąsis prie S. Lawrence upės bei 
Ramiojo Vandenyno pietinėse pakrantė
se. Gyventojų uždarbis esąs 25 proc. že
mesnis, negu JAV-bėse. Pramonės našu
mas esąs atsilikęs nuo kaimyno. Kas gi 
nutiksią su eile Kanados pramonės šakų, 
kurios neturinčios savo žaliavų, o jų ga
mybos išlaidos aukštesnės? O abiems 
kraštams susijungus, esą, Kanados gyven 
tojai kai kurias prekes pigiau pirktų, bet 
mokesčiai, pvz., už elektros srovę, būtį pa 
kelti. Milžiniški žaliavų ištekliai Kanadai 
teikią daug vilčių, jei jie būsią išmintin
gai naudojami. JAV-bių kapitalas, esą, 
paspartintų žemės turtų — žibalo, dujų, 
aukso, nikelio išteklių naudojimą, bet su
keltų kai kurias visuomenines įtampas, 
kurių ligi šiol nežinanti Kanada.

Kviečių perteklius abiejuose kraštuose 
sudarąs sunkiai išsprendžiamą klausimą. 
Šioje srityje JAV-bėms, esą, tektų didesnis 
galvosūkis.

Kraštams susijungus, Kanada taptų ne 
tik ūkiniu JAV padaliniu, bet, esą, būtų 
paliesta ir socialinių negerovių, kurias 
Kanada geriau sugebėjusi apvaldyti.

Politinis susijungimas galėtų ilgiau už
trukti, kol kanadiečiai apsispręstų: netek
ti suverenumo ar padidinti krašto saugu
mą bei gerovę. Muitų sieną panaikinus, 
Vašingtonas jau turėtų svarų žodį Ota- 
woje, užsienio politikos klausimais. Taigi 
Kanados likimas yra kanadiečių rankose, 
nes tik jas pakėlus (atseit, „pasidavus“) 
būtų sukurta didesnė gerovė kraštui, bet
palaidotas valstybės suverenumas.

Tokie yra samprotavimai. Jie gana įdo
mūs ir logiški. Tiek iš viso apie Kanadą 
ir apie Kanados ateitį.

O dabar, pakalbėję apie Kanadą, pakal
bėsime apie Kanados lietuvius.

Lietuviai Kanadoje
Anot Pirmosios Kanados Lietuvių Die

nos metraščio, didelė Kanados gyventojų 
dalis dar ne tik atsimena savo tėvų kil
mės kraštą, bet tebeturi jam didelių sen
timentų. Prie jų priklauso ir lietuviai. Pir 
mieji lietuviai Kanadon atvyko ne ką 
daugiau kaip prieš 50 metų, kiti išgyvenę 
20-30 metų, o tretieji — tik tarp 10 ir 14 
metų, tad suprantama, kad senoji jų tė
vynė tebėra gyva ir jų gyvenimo būde ir 
jų sąmonėje.

MIRTIES
A. Puškino eilėraštyje „Ančiaras“ šis 

medis vaizduojamas mirties simboliu.
Ančiaras (Antiaris toxicaria) — tropi

kų augalas, visiškai nepanašus į Puškino 
apdainuotąjį mirties medį. Jis negali ąug- 
ti įkaitusioje nykioje dykumoje, kaip ra
re Puškinas. Jis auga derlingiausiuose tro 
pikų miškų dirvožemiuose, kur labai daž
nai iškrinta daug kritulių. Ančiaras toli 
gražu ne toks nuodingas, kaip buvo mano 
ma. Ne veltui malajiečiai į ančiaro nuo
dus primaišydavo ir kitų stipresnių nuo
dų. Ir paukštis, ir žvėris, ir žmogus gerai 
jaučiasi jo pavėsyje.

XVIII a. buvo aprašinėjama, kad ančia
ras auga dykumų slėniuose, kur per 15 my 
lių aplinkui viskas išnuodyta ančiaro 
skleidžiamo kvapo. O kaipgi iš tikrųjų? 
Javoje iš tiesų yra „Mirties slėnis“, tačiau 
dabar žinoma, kad ančiaras čia visiškai 
nekaltas. Visą gyvybę čia užmuša nuodin
gos anglies oksido dujos, kurios skverbia
si pro kalnų plyšius, ir net pats ančiaras 
čia žūtų kartu su kitais augalais.

Taip apsuptas legendų ir įvairiausių 
pasakojimų, prasiskverbė į mokslinę lite-

PREPARATAS NUO SENATVĖS

Vienas pagrindinių žmogaus senatvės 
požymių yra sklerozė — rimtas organiz
mo baltymų ir riebalų apykaitos sutriki
mas. Žmogaus kraujagyslių sienelėse (pir 
miausia stambesnėse kraujagyslėse — 
aortoje, vainikinėse arterijose, smegenų ir 
inkstų arterijose) susidaro plokštelės iš 
riebalinių medžiagų, kurios labai sumaži
na kraujagyslių elastingumą, patvarumą 
ir pagreitina atitinkamus susirgimus — 
infarktą, emboli j as, trombozes ir kt. Jau 
seniai mokslininkai pastebėjo, kad auga
linis maistas, o ypač aliejai neretai sutrik 
do šių plokštelių susidarymą, neduoda nu
sėsti kraujagyslių sienelėse,

Kada pirmasis lietuvis atvyko Kanadon?
Tai klausimas ne tik nelengvas, bet ir 

beveik visiškai neatsakomas, , nes tikrų ži
nių neturima. Greičiausia, tai buvę perei
to amžiaus pačioje pabaigoje. Pirmieji at
vykę ne tiesiai iš Lietuvos, bet iš Škoti
jos, į kur buvę anksčiau išvykę, kur ir da 
bar tebėra nemažos lietuvių kolonijos. Iki 
I Pasaulinio Karo betgi lietuvių Kanadoje 
dar nebuvę daug. Daug daugiau jų atvy
ko po karo, ypač 1927-1928 m. Deja, patai 
kę atvykti ūkinės depresijos laikais, jie 
labai sunkiai vargę. Nauja lietuvių banga 
Kanadon ūžtelėjo po šio 2-rojo Pasaulinio 
Karo. Tai politiniai tremtiniai, buvę DP. 
Imigracijos Departamento duomenimis 
(nors nevisiškai konkrečiais), jų yra atvy 
kę tarp 11-12.000. Iš viso lietuvių, kilmės 
Kanados gyventojų dabar turėtų būti 
apie 25.000.

Kiek ir kur lietuvių gyvenama miestais?
Iš miestų daugiausia lietuvių gyvena 

Montrealyje — apie 7-8.000, Toronte — 
tarp 6-7.000 ir Hamiltone — apie 1500- 
2.000. Po keletą šimtų gyvena Winnipege, 
Windsore, Vancouvery, Sudbury, Londo
ne, Ont., Edmontone, Otawoj ir kitur.

Apskritai, Kanadoje daugiau negu 60 
proc. lietuvių gyvena didesniuose mies
tuose, o gal mažiau negu 40 proc. mažes
niuose miestuose ir žemės ūkyje. Manito- 
bos ir Albertos provincijose nemaža lietu
vių turi savo kviečių ir kitų kultūrų far- 
mas, o Ontario provincijoj, Simcoe — 
Delhi apylmkėse, nemaža jų verčiasi ta
bako auginimu, kuris, palyginti, yra gana 
pelningas.

Nuo pat pradžios savo atvykimo Kana
don lietuviai čia turi savas savišalpos ir 
kultūrines organizacijas. Kanados lietu
viai, atrodo, vieni pirmųjų, apsijungė ir 
tautiškai kultūrinėj (visų bendra) organi 
zacijoj — Kanados Lietuvių Bendruome
nėj, kuri šiuo metu yra gana plačiai išsi- , 
šakojusi ir betvarkanti visą Kanados lie
tuvių veiklą. Lietuvių daugumas yra ka
talikai, ir jie turi jau visą eilę savo para
pijų: 2 Montrealy, 2 Toronte, po 1 Hamil
tone ir Winnipege, o kapelionijas: Sudbu
ry, Edmontone, Sault S. Marie, Vancou
very, Londone, Ont., Windsore. Lietuviai 
evangelikai liuteronys turi parapiją To
ronte ir pamaldas dar Montrealy bei Ha
miltone. '

Kultūrinei veiklai lietuviai turi savo • 
namus Toronte, Hamiltone, Montrealy, 
Winnipege ir Edmontone.

Nors dar ir nesena, lietuviškoji imigra
cija Kanadoje ūkiškai yra jau sustiprėju—- 
si. Lietuvių biznierių skaičius nuolat au
ga, ir veiklos sritys plečiasi. Išaugo taip 
pat ir laisvų profesijų žmonių skaičius, 
ypač gydytojų ir inžinierių, žodžiu, paly
ginus su neperdideliu skaičiumi, lietuvių 
galima užtikti jau visose veiklos srityse 
— nuo pradžios mokyklos mokytojų iki 
universitetų profesorių, nuo fabrikų dar
bininkų iki didžiulių statybų vykdytojų. 
Ir jie džiaugiasi galį dirbti kraštui, kuris 
juos priglaudė ir suteikė demokratinę 
laisvę.

(Bus daugiau)

MEDIS
ratūrą aprašymas apie ančiaro nuodingu
mą. Ir tik gėrokai vėliau, kruopščiai patik 
rinę faktus, mokslininkai atmetė šią pra
manytą pasaką.

Bet vis dėlto ančiaro syvuose buvo ras
ta nuodingų medžiagų — glikozido, antia 
rino, — kurios, pakliuvusios ant odos, su
kelia pūsles ir netgi žaizdas. Lietaus van
denyje, nutekančiame nuo ančiaro lapų, 
taip pat rasti tų medžiagų pėdsakai. Taigi 
buvusiuose pasakojimuose, yra šie tiek 
tiesos.

BARJERINIS AMŽIUS

Mokslininkai nustatė, kad žmogaus am
žius tarp 60 ir 70 metų yra savotiškas „ne
matomas barjeras“, kurį pergyvena paly
ginti nedaug žmonių. Bet jį pergyvenusie
ji asmenys, Dr. Ch. Eibero tvirtinimu, tu
rį daug šansų išgyventi iki šimto metų. 
Tame amžiuje kai kurie biocheminiai pro 
cesai pakeičia savo kryptį, t.y. iš pablogė
jimo sveikatingumui ir. gyvybingumui 
ima eiti į pagerėjimą. Tikroji tų permai
nų priežastis dar pilnai neišaiškinta. Ma
noma, kad 75 metų amžiaus ribą per^«»gy 
šio žmogaus arterijos netenka tendenci
jos pasidengti riebalinėmis nuosėdomis, 
kurios kaip tik ir sukelia arterijų sklero
zės išsiplėtojimą — ligą, paskubintai pri
vedančią žmogų prie mirties.

KATĖS SKLEIDŽIA ULTRAGARSĄ
Pasirodo, kad katės sugeba skleisti 

ultragarsą, kurio mes visiškai negirdime. 
Už tai jį kuo puikiausiai sugauna žiurkių 
ir pelių ausys. Amerikiečių mokslinin
kams kilo mintis sukonstruoti nedidelį 
elektroninį prietaisą, sugebantį skleisti to 
kius pat „negirdimus“ garsus, kaip ir ka
tės. Yra teigiama, kad, įjungus šį aparatą, 
pelės, apimtos didžiausios panikos, skuba 
iš patalpų, kuriose girdimas ultragarsas.

MM
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Tolimoji Australija JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS

Jaunimas — ne tik tautos, bet ir mūsų 
tremties gyvenimo ateitis. Kiekviena tau
ta kyla, kai yra daug kūrybingo, energin
go jaunimo. Tik reikia ji paskatinti, suža
dinti, sudaryti progų, kad mūsų jaunimas 
Įsijungtų į lietuviškąjį darbą, kad susida
rytų progų jam įvertinti, kad būtų šiltai 
sutiktos jo pastangos, štai ir Adelaidėje, 
toje veikliausioje Australijos lietuvių ko
lonijoje, tokios iniciatyvos ėmėsi mokslei
viai ir studentai ateitininkai, kad būtų su 
ruoštas jaunųjų talentų vakaras. Sudary
ta rengimo komisija, kuri pasiskirstė dar 
bą įvairiomis sekcijomis. Per keletą mėne
sių kolonijoje surasta ir visai dar iki tol 
nežinomų talentų. Gabusis jaunimas kolo 
nijai davė du koncertus Liet. Kat. Centre. 
Vyresniųjų koncertas įvyko lapkričio 17 
d., o pačių jaunųjų — sekančią — lapkri
čio 18 d.

Kas čia pasirodė iš mūsų priaugančių
jų ir bręstančiųjų jaunųjų talentų?

Vyresniųjų koncertas
Po karštos dienos, kai termometras jau 

rodė Pietų Australijos vasaros pradžią,

RAŠO KUN. P. DAUKNYS
Jaunimo Talentų Vakaro Rengimo 

Komisijos Pirmininkas

lėtos Vasiliauskaitės, 19 m., vadovaujama 
Tautinių šokių grupė išpildė du šokius: 
žiogelį ir Blezdingėlę; pirmąjį išpildė: G. 
Šimkus, M. Pocius, J. Linkutė, R. Pimpy- 
tė, A. Urnevičiūtė ir R. Pacevičiūtė; antrą 
jį: M. Keršytė, M. Danisevičiūtė, K. Pace
vičiūtė, V. Mikeliūnaitė, L. Daugalytė, E. 
Matiukaitė, A. Urnevičiūtė ir R. Pimpytė.

Koncerto antroje dalyje pirmiausia pa
sirodė seserys akordeonistės Germanaitės, 
Rima, 15 m., akordeonu besimokanti nuo 
10 m. amžiaus, o praeitais metais Pietų 
Australijos talentų valstybiniame konkur 
se laimėjusi antrąją premiją; jos sesuo 
Juliana, 11 m., akordeonu mokosi jau tre
ti metai. Publika jas abi kelis kartus iš
kvietė kartoti, o jos iškviestos grodavo 
vis naujus dalykus, sukeldamos publikos

Pianinu skambino Lola Valiulytė, 8 m. 
Vytautas Gudiškis, 11 m., deklamavo Mai 
ronio eilėraštį Užmigo žemė. Raselė Kubi- 
liūtė, 10 m., mintinai išmokusi perdavė iš 
Šatrijos Raganos ilgą ištrauką „Sename 
dvare“. Ji savo atmintimi, tyra lietuvių 
kalba, ryškia ir aiškia tarsena stebino vi
sus koncerto dalyvius. Jaunosios ateitinin 
kės išpildė šokį Siuntė mane motinėlė. 
Dalia Valiūnaitė, 14 m., kolonijos žymioji 
deklamatorė, puikiai perdavė B. Brazdžio 
nio Auką. Birutė Latvėnaitė, 10 m., dėklą 
mavo Maironio Pavasarį. Rūta Bielskytė, 
9 m., pianinu išpildė keletą dalykų, o 
skambinti mokosi pas A. Gučiuvienę, buv. 
Kauno Konservatorijos profesorę. Joana 
Staugaitė, 5 m., tokia ryškia tarsena, lyg 
ką tik iš Lietuvos būtų atvykusi,*deklama 
vo Vėjelį. Romas Petraitis, 11 m., grojo 
akordeonu. Raselė Kubiliūtė, 10 m., skam 
bino pianinu. Gintaras Kubilius, 7 m., 
deklamavo Pr. Imsrio eilėraštį Yra dan
guj žvaigždelė, o jam akomponavo piani
nu jo sesutė Raselė, dainelės melodija Ty
kiai, tykiai Nemunėlis teka. Vita Bardaus 
kaitė, 9 m., taip pat jau ryškus talentas, 
deklamavo B. Brazdžionio Pasakų pasau
lį. Valdonė Mikeliūnaitė, 12 m., pianinu 
išpildė net ir klasikinių dalykų. Giedrė 
Straukaitė, 9 m., muzikos mokykloje jau 
spėjusi laimėti pirmąją premiją už egza
minus, skambino solo ir duetą su Lola Va
liulyte, 8 m. Rima Staugaitė, 9 m., dekla
mavo Vasaros rytą. Virginija Keršytė, 11 
m., pianinu skambinti besimokanti jau 
trečius metus, išpildė klasikinį minuetą. 
Laima Gusčiutė, 9 m., deklamavo Į mo
kyklą. šį koncertą baigė Jaunosios ateiti
ninkės baletiniu Gėlių šokiu.

Jaunimo Talentų Vak. Rengimo Komisija. Iš kairės į dešinę sėdi: abiturientė Violeta 
Vasiliauskaitė — Tautinių šokių sekcijos vadovė, šv. Kazimiero Mokyklos vedėja 
Elena Varnienė — Baleto ir išraiškos šokių sekcijos vadovė, kun. P. Dauknys — 
Komisijos pirmininkas, solistė Genovaitė Vasiliauskienė — Instrumentalistų sekc. 
vadovė, pedagogė Agota Stepanienė — Deklamatorių sekcijos vadovė. Stovi: 
buhalterijos stud. Romas Jablonskis — Jaunimo linksmavakario rengėjas, chemi
kas Vytautas Janulis — Menininkų sekc. ir parodėlės vadovas, Australijos Lietuvių 
Studentų Sąjungos pirmininkas—medikas Antanas Stepanas —Jaunimo Linksmava
kario vadovas, elektrotechnikas Vytautas Vosylius — Foto sekc. ir parodėlės v-vas.

Nuotrauka Vytauto Vosyliaus 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Jaunimo Talentų Vakaro I Koncerto programos išpildytojai.
Nuotrauka Alfonso Budrio

pavėsyje F 100 laipsnių, vakarui kiek at
vėsus, į Liet. Kat. Centro rūmus susirinko 
iš tikro gausi publika pasiklausyti ir pa.- 
gerbti jaunųjų talentų. Scenos rampų 
šviesoje pasirodė tautiniais rūbais šv. Ka 
zimiero Mokyklos Vedėja Elena Varnie
nė — programos apjungėja. Pradedamas 
koncertas. Pirmąja išėjo pianistė Laima 
Kuncaitė, 16 m. amžiaus moksleivė, pia
ninu skambinti pradėjusi mokytis jau 
prieš 4 m. Ji išpildo klasikinius Štrauso 
valsus. Moksleivis Leonas Vasiliūnas, 15 
m., akordeonu pagroja porą klasikinių kū 
rinių, muzikos besimokąs jau ketvirti me 
tai, o savo muzikos mokyklos už gabumus 
apdovanotas pagyrimo lapais. Studentas 
Algis Petrėnas, 20 m., skaitė Maironio 
Jaunosios Lietuvos šeštąją giesmę. Sese
rys Aušrelė, 14 m., ir Laimutė, 12 m., 
Blandytės, moksleivės, pašoko išraiškos 
šokį Plastika. Moksleivė Ramunė Klimai- 
tė, 13 m., pianinu išpildė du klasikinius 
kūrinius. Ji muzikos mokosi jau 4 m. ir 
Adelaidės St. Aloysius College metiniame 
koncerte praeitais metais laimėjo pirmąją 
premiją, o anksčiau keletą pagyrimo la
pų. Australijos Lietuvių Studentų Sąjun
gos Pirmininkas Antanas Stepanas, 19 
m., deklamavo B. Brazdžionio Dainiaus 
baladę. Moksleivė Marija Damaševičiūtė, 
15 m., pianinu išpildė Kalnų varpelį ir 
Kalnų melodiją, Adelaidės Muzikos mo
kykloje laimėjusi jau keletą premijų. 
Moksleivės Aldona, 16 m., ir Dovilė, 15 
m., Tugaudytės, balerinos; Aldona šoko 
Ispanų šokį, o Dovilė akomponavo piani
nu. Baleto jos abi mokosi jau 4 m. Julia
na Germanaitė, 11 m., akordeonistė, išpil
dė Čigonų būdą ir Angelų skridimą, su
laukdama didelio publikos įvertinimo. Vio

didelį įvertinimą. Tai buvo šio koncerto 
žvaigždės! Marija Keršytė, 15 m., pianinu 
skambina jau 5 m., o muzikos mokykloje 
jau spėjusi laimėti keletą pagyrimo lapų. 
Antanas Stepanas, 19 m., medikas, vėl 
deklamavo B. Brazdžionio ilgą eilėraštį 
Išeinantiems. Nemira Masiulytė, 16 m., 
praeitais metais laimėjusi Valstybinių 
Muzikos Egzaminų mokyklų premiją, pa
sirodė su klasikiniais kūriniais. Aldona 
Tugaudytė šoko baletinį šokį, akomponuo 
jant jos seseriai Dovilei. Laima Daugaly
tė, 17 m., muzikos besimokanti jau 6 m., 
išpildė pianinu La Paloma ir Bethoveno 
Simfoniją Nr. 6. Aušrelė ir Laimutė Blan
dytės išpildė išraiškos Piemenaičių šokį, 
grojant pritaikytą muziką. Klevas Ru- 
dzinskas, baigęs Muzikos konservatoriją, 
19 m., virtuoziškai išpildė klasikinius Šo
peno kūrinius. Koncertas baigtas Violetos 
Vasiliauskaitės vadovaujamais Tautiniais 
šokiais. Kubilą išpildė: .A Bernaitis, V. 
Maželis, J. Mikužis, A. Radzevičius, E. Po
ciūtė, L. Daugalytė, L. Kuncaitytė ir J. 
Linkutė. Lenciūgėlį: Alfredas Vasiliaus
kas, V. Brazauskaitė, E. Matiukaitė, R. 
Pacevičiūtė ir Aldona Urnevičiūtė. Vi
siems tautiniams šokiams akordeonu gro
jo Rima Germanaitė, tik visai neseniai 
komisijos pirmininko surastasis talentas. 
Po koncerto buvo galima apžiūrėti jaunų
jų fotografų ir menininkų suruoštąsias pa 
rodėles, o jaunimas turėjo progos po tro
pinės karštos dienos vėsiame nakties ore 
— kiemo aikštėje linksmai pasišokti.

Antrasis jaunimo koncertas

Šiame, sekmadienio, koncerte dauguma 
buvo patys jaunieji talentai, bet ir iš jų 
sušvito jau žymių ir neabejotinų talentų.

Koncertams praėjus
Adelaidės Lietuvių kolonija gali tikrai 

didžiuotis turėdama tokio gabaus, talen
tingo jaunimo. Jei ne šiuo metu vykstą 
Australijos mokslo metų baigimo egzami
nai, tai ir mūsų moksleivių ir studentų 
Jaunimo Talentų Vakaro koncertuose bū
tų galėję dar gausiau ir įvairiau pasireikš 
ti. Sekančiais metais Jaunimo Talentų 
Vakaras bus ruošiamas žymiai anksčiau, 
praėjus pavasario atostogoms, rugsėjo 
antroje pusėje, kad visi talentingieji ga
lėtų pasireikšti. Gausus tautiečių atsilan
kymas į abu koncertus ir nuoširdus ir šil
tas jaunųjų talentų priėmimas yra gražus 
jaunimui paskatinimas ir toliau energin
gai dirbti ir jungtis į lietuviškąjį darbą 
Dievo garbei, Tėvynės Lietuvos labui!
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VEDA: V. Cekauskienė-Grinkevlčiūtė

Jaunimo Talentų Vakaro II Koncerto programos išpildytojai.

Nuotrauka Vytauto Vosyliaus

KALĖDŲ SENELIO DOVANA

Motina skubėdama įėjo į dukters kam
barį, kai vyras jau laukė jos apačioje au
tomobilyje, nes jie abu turėjo važiuoti į 
pobūvį.

„Štai, žiūrėk, Nijole, ką aš tau atne
šiau“, sakė ji ir padavė savo dukrelei di
delį popieriaus lapą ir voką. „Greit gi 
Kalėdos. Reikia pagalvoti, ką tu norėtum, 
kad tau Kalėdų Senelis atneštų. Čia, va, 
surašyk savo pageidavimus ir išsiųsk tą 
laišką. O adresą rasi pažymėtą šio lapo 
viršuje“.

„Bet tas adresas juk yra anos didžiosios 
krautuvės, o ne Kalėdų Senelio“, pasakė 
Nijolė.

„Taip, taip, bet, matai, jie toliau per
duos šį laišką, ten, kur reikia. Tai kol kas, 
sudie, mano miela!“1

Nijolė atsisėdo prie savo gražaus stalių 
ko, pasidėjo prieš save lapą ir susimąstė. 
Na, ir ką ji parašys? Jos žvilgsnis klaidžio 
jo kambariu, sustodamas ties šviesiais bal 
dais, užuolaidomis, rožinės spalvos šilki
niu lovos užtiesalu ir žaislais perpildyta 
spinta. Gražios ten lėlės, virtuvėlė, na
mukai, automobiliai ir dar visokių žaislų. 
Bet su kuo žaisti? Ji buvo vienturtė duk
ra, neturėjo sesučių, broliukų. Žinoma, 
kada-ne-kada ateidavo draugės ar ji pas 
jas nueidavo, bet jos visos taip pat turėjo 
perpildytas spintas žaislų, ir vien tik koks 
nors naujas žaisliukas patraukdavo jų dė 
mesį ir tai gal tik valandai. Ak, na ir ką 
jai sugalvoti?! Rodos, jau visko turi. Ar 
tikrai visko? Na, gal kur nors yra kas nors 
nauja ir ypatinga, ko ji dar neturi nei jos 
draugės? Bet toje didžiojoje krautuvėje 
vargu ar bus kas nors ypatinga. Ar jie 
tikrai persiųs jos laišką Kalėdų Seneliui? 
Geriau ji pati aprašys jam tiesiogiai ir ne

kuriame nors čia užsienyje, bet į Lietuvą. 
Tėveliai dažnai pasakojo, kaip ten gražu 
ir gera buvo.

Taip Nijolė ir padarė. Paėmė ji tą lapą 
ir parašė į Lietuvą Kalėdų Seneliui laiš
kutį. Sunku jai buvo rašyti lietuviškai, 
net liežuviuką turėjo iškišti, kad būtų 
lengviau, bet vis dėlto sugebėjo. Aprašė ji 
jam savo gyvenimą ir kad beveik viską 
turi. Na, jis gal galės jai atsiųsti ką nors 
ypatinga. O laišką ji pati norėjo išsiųsti, 
kad jau tikra būtų ir kad greičiau nueitų. 
O kaip greičiau siųsti, jei ne raketa? Nu
skubėjo Nijolė į raketinę pašto stotį. „Ka
da lėks sekanti raketa?“ klausė ji. „Už 
14 sekundžių“, atsakė jai. „Bet, matai, 
ten dar nėra raketinio pašto stočių. Na, 
numesim jam tavo laišką, duok greičiau!“

O tuo tarpu Kalėdų Senelis Lietuvoje 
miško gilumoje jau pradėjo rengti ir rū
šiuoti maišiukus su dovanėlėmis lietuvių 
vaikams. Jis turėjo šiokių tokių padėjėjų, 
bet ypač stengėsi jam padėti voveraitės. 
Jos nešė jam iš savo lizdukų sutaupytus 
riešutukus ir tikrino vaikų sąrašus. O ki
ti gyvuliukai irgi mėgino padėti arba taip 
sau sėdėjo ir žiūrėjo. Gražu buvo tam 
mjške, ramu, jauku ir saugu, nes ten, kur 
Kalėdų Senelis darbuodavosi, joks piktas 
sutvėrimas jau nesirodė. Bet staiga su
ūžė sužviegė kažkas labai garsiai oro erd
vėje, ir žibt — pralėkė raketa, o iš jos iš
krito laiškutis tiesiog šalia Kalėdų Se
nelio.

„Kad tave perkūnėlis trenktų“, supyko 
. Senelis. „Vos man kepurės nenumetė! Pa

lauk, kaip duosiu tai raketai kitąsyk laz
da per uodegą, tai žinos!“

Jau nebežino, kokių dar prašmatnių da 
lykų išgalvoti!

O viena voveraitė jau atplėšė tą Nijo
lės laišką ir padavė jį Kalėdų Seneliui 
skaityti. Jis perskaitė, pasikasė pakaušį ir 
pasiėmė maišiuką Nijolei dovanoms pa
ruošti. Bet jokių žaislų jis ten neįdėjo, 
nei saldumynų, nei riešutų. Jis tik ilgai 
krapštėsi savo giliose kišenėse, kol paga
liau ištraukė kažką mažo, plono ir balto 
ir įdėjo 
nespėjo 
ta, kuri 
mauti:

„Kalėdų Seneli, Nijolė taip toli nuo 
gyvena, o kai tu raketų nepripažįsti, 
ar spės ji tavo dovaną laiku gauti?“

•„Raketa! Ha! Aš esu greitesnis už rake
tas. Raketa lekia su žmogaus rankomis 
įtaisytu motoru, o aš lekiu sparnais“.

„Sparnais?!“ nustebo voveraitė, užšoko 
jam ant peties ir pradėjo aplink jo nuga
rą judėti.

„Ką tu ten man barzdą kuteni?“ sušu
ko Senelis. „Šok atgal į medį“.

a,Aš tik norėjau pasižiūrėti tavo sparnų

į maišiuką Nijolei. Net žvėriukai 
pastebėti, kas buvo. O voveraitė, 
jam laišką padavė, pradėjo neri-

čia 
tai

ir ieškojau jų“,-teisinosi voveraitė.
„Sparnų ieškoti? Kvailele tu! Mano 

sparnų tu nepamatysi. Aš lekiu nemato
mais sparnais, ir jie vadinasi: mintys“.

Atėjo diena, kai tie kalėdiniai maišiu
kai pasiekė vaikus. Nedidelis, naujas, vi
sai plonas buvo Nijolės maišiukas iš Ka
lėdų Senelio. Atrodo lyg tuščias. Žiūrėjo 
į tą maišiuką Nijolės motina ir galvojo: 
argi jai ten kokį žiedą su briliantuku ar 
tikrus perlus teįdėjo? Tokiems dalykams 
ji dar per jauna. O Nojilė tuojau įkišo 
maišelin rankutę ir ėmė čiupinėti, bet 
nieko nėra! Pagaliau maišiuko kampe 
kažką apčiuopė ir ištraukė mažą balto po 
pieriaus lapuką, o jame tik vienas adre
sas įrašytas. Daugiau nieko! Kas čia per 
išdaigos — stebėjosi visi?! Gal ten koks 
automobilis stovi ar kas? O Nijolė neri
maudama apsirengė ir tuč tuojau vienui 
viena išėjo ieškoti tos adrese nurodyto
sios vietos. Ta vieta buvo visai netoli už 
kampo. Tarp didžiulių naujų namų stovė
jo dar vienas iš senų laikų, mažas ir ne
moderniškas namukas. Čia ir turėjo už
eiti Nijolė. Ji paskambino. Duris atidarė 
maždaug jos amžiaus mergaitė.

„Kaip tavo vardas? Ar tu čia gyveni?“ 
paklausė ją Nijolė.

„Aš esu Marytė ir čia gyvenu“.
„Matai, Maryte, Kalėdų Senelis man 

atsiuntė tavo adresą, tai spėju, kad gal 
jis čia ką nors paliko man?“

„O, tai Kalėdų Senelis tau parašė?! 
Kaip įdomu!“ sušuko Marytė. „Eik grei
čiau į vidų, čia šalta stovėti“.

Marytė nusivedė Nijolę į kambarį ir 
pasakė jai:

„Žinai, aš šįmet nieko iš Kalėdų Senelio 
negavau. Jis tau nors laišką parašė, bet 
man net ir neparašė. Tačiau aš turiu dar 
dvi lėles. Tiesa, vienai trūksta kojos, o 
kitai rankos, bet gal pajėgsim kaip nors 
mudvi bendrom jėgom jas sutaisyti, ir tu 
tada galėsi vieną pasiimti. Ar nori?“

Nijolė tyli ir žiūri. Jai taip keista, o ko
dėl — ji nežino, nesupranta. O Marytė 
jau atnešė ir rodo jai tas dvi lėles. Neko
kios, prastos tos lėlės. Ne tokios, kaip 
Nijolės spintoje. Anos visos gražios, puoš
nios, tik — šaltos, nežinia nė ką su jomis 
daryti. O šitos prastos lėlytės atrodo to
kios mielos. Kodėl? Nežino Nijolė. Nežino 
ir Marytė, kodėl ji staiga pasiryžo pado
vanoti savo mylimiausią lėlę šitai jai dar 
vis svetimai mergaitei — Nijolei.

O Kalėdų Senelis po visų darbų atsisė
do ant kelmo pailsėti ir šypsosi, čiupinė
damas savo barzdelę. Jis žino, kad Nijolę 
ir Marytę dabar apims didelė bičiulystė, 
kad viena kitai jos duos tai, ko kitai taip 
trūksta. Be to, jis žino, kad tikra bičiulys
tė, palankumas, taika ir sugyvenimas yra 
viena geriausių Kalėdinių dovanų.
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EUROPOS LIETUVIS 1962 metų Kalėdos

Europos lietuvių kronikų
LONDONAS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
N. Metų sutikimas pagal (prastinę tradi 

ciją ruošiamas ir šįmet Lietuvių Namuose 
Londone.

Jis bus gruodžio 31d. Pradžia 8 vai.
Staliukus užsisakyti prašom iš anksto 

telefonu PARk 2470.

LONDONO LIETUVIŲ SPORTO IR 
SOCIALINIS KLUBAS

Klubas bus uždarytas Kūčių ir Kalėdų 
pirmąją dieną. Antrąją Kalėdų dieną bus 
atidarytas po pietų, kaip sekmadieniais.

SENŲJŲ METŲ PALYDĖJIMAS
Į PRAEITĮ

Klubo vadovybė rengia didžiulį Senųjų 
Metų Palydėjimo Vakarą gruodžio 29 d. 
(šeštadienį) Klubo patalpose, 345, Victo
ria Park Road, E. 9, su labai įvairia pro
grama, loterijomis ir labai geru orkestru. 
Visus savo narius ir narių svečius kviečia 
atsilankyti.

Pradžia 7.30 vai. vakaro.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Klubas rengia šeimyninį Naujųjų Metų 

Sutikimą Naujųjų Metų išvakarėse su 
šampano stiklu. Klubas bus atidarytas lig 
1 vai. ryto.

Vadovybė kviečia visus į šį bendrą lie
tuvišką Naujųjų Metų sutikimą. Bus gera 
muzika ir šokiai.

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS 
PAMALDOS

Kūčiose, gruodžio 24 d., privalomas 
pasninkas. Lietuvių bažnyčioje išpažinčių 
klausoma nuo 11 vai. vakaro. Bernelių 
Mišios 24 vai. Tebus vienas kunigas. Se
kančios šv. Mišios: Kalėdų I ir II d. tik 
11 vai.

Naujų Metų dieną privalu dalyvauti 
Mišiose. Liet, bažnyčioje jos bus ryte 7.30 
vai. ir vakare 8 vai.

SUKAKČIAI PRAĖJUS
Lietuvių bažnyčios Londone vadovybė 

reiškia gilią padėką visiems, kurie vie
naip ar kitaip bažnyčios pašventinimo su
kaktyje dalyvavo ir jos paminėjimo ren
gimą parėmė.

LONDONO LIETUVIŠKOS 
BENDRUOMENĖS VAIKŲ KALĖDŲ 

EGLUTĖ
Kalėdų vaikų eglutė bus 1963 m. sausio 

5 d. (šeštadienį), 4 vai. po pietų, Sporto 
ir Socialinio Klubo patalpose 345A, Victo 
ria Park Road, E. 9. Visi tėvai, kurie nu
mato, kad jų vaikai dalyvaus eglutėj, pra 
šomi užregistruoti juos pas A. Aleksan
dravičienę, S. Kasparą ar Klebonijoje iki 
sausio 3 d.

Eglutės rengimo talkon atėjo Sporto ir 
Socialinis Klubas, paskirdamas 10- sv., ir 
Londono Lietuvių Moterų Sambūris „Dai
nava“ su 3 sv. Moterų Šv. Onos Draugija 
numato prisidėti pinigais ir talka, o para
pija pinigais.

Rengėjai — Londono lietuviškos šešta
dieninės mokyklos vadovybė — nuošir
džiai dėkoja už rodomą rūpestį ir paramą 
visiems talkininkams.
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BE GIMTO MEDŽIO
Nida atspausdino ir knygrišykla jau įri

šo DBLS leidžiamąjį Vlado Šlaito naują 
eilėraščių rinkinį „Be gimto medžio“.

Rinkinio kaina D. Britanijoje ir kituo
se Europos kraštuose 5 šilingai.

Gaunama parašius DBLS ir Lietuvių 
Namų Akc. Bendrovei 1 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11.
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Būtinas dalykas kiekvienuose 
namuose

TREJOS DEVYNERIOS.
Jas galima gauti:

Baltic Stores Ltd.,
421, Hackney Rd., London, E. 2.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikiname visus savo 
draugus ir lietuviškos knygos 
mylėtojus, linkėdami našiausios 
sėkmės ištvermės išeivijoje.

Tuo pačiu prašome visų javo 
pažįstamų ir klijentų įsidėmėti 
DAINOROS naują adresą: 14, 
Priory Rd., KEW, Surrey.
Tel. RIC. 6377.

Pasiekiama autobusais: 27, 65, 
265, 117, 270. Požemio stotis Kew 
Gardens, District Line. Autobu
sais važiuoti iki Kew Bridge, o 
nuo čia viena minutė kelio.

Br. Br. Daunorai

KALENDORIAUS RĖMĖJAI

Pasirodžius 1963 m. kalendoriui, padi
dėjo mūsų rėmėjų. Kalendoriaus sąskai- 
ton aukų yra pridėję! po 14 šil. M. Talka- 
čiauskas, O. Pauliulaitė ir K. Mickevi
čius; 9 šil. J. Akavitas, 8 šil. J, Korsakas, 
6 šil. J. Naudžiūnas; po 4 šil. J. Kasiuko- 
nis, J. Liaugaudas, P. Germanas, J. Krikš 
čiūnas, M. Valikonis, K. Vaitekaitienė, P. 
Vasis, L. Saranskas, P. Mašalaitis, Baro
nas, T. Serafinas ir A. Baranauskas; 3 
šil. E. Lauraitis.

NOTTINGHAMAS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 29 d., 5 vai. p.p., šeštadienį, 
Meadows Community Centre salėje visų 
organizacijų bendru sutarimu rengiama 
vaikams Kalėdų Eglutė.

Kalėdų seneliui skirtoji programa bus 
įvairi ir įdomi, ir ją išpildys jaunimas-vai 
kučiai, vadovaujami E. Vainorienės.

Programai pasibaigus, prasidės pasi
linksminimas — šokiai, kurie tęsis iki 11 
vai.

Kad bus gražu, tai įsitikinsite susirinkę.
Kviečiami jauni ir seni.

Visų organizacijų vardu 
DBLS Nottingham© Skyrius

MANCHESTERIS
J. IGARIO LAIDOTUVĖS

Dvejus su puse metų sirgęs, ligos iškan 
kintas, gruodžio 13 d. Manchester Crump- 
sall ligoninėje mirė Juozas Igaris, sulau
kęs 54 m. amžiaus.

Laidotuvės bus šeštadienį, gruodžio 22 
d., R. kat. Mostono kapinėse. Šv. Mišios 
10 vai. ryto Moston kapinių koplyčioj. Po 
Mišių vyks laidojimas prie lietuvių pa
minklinio kryžiaus.

Maloniai prašau, kurie galėsit, atvykti 
į laidotuves. K. Stepanavičius

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas gruodžio 30 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
savo patalpose šaukia savo narių

Visuotinį Metinį Susirinkimą.
Kvorumui nesusirinkus numatytą va

landą, susirinkimas bus atidėtas vienai va 
landai ir po to bus pravestas nežiūrint į 
susirinkusiųjų narių skaičių.

Visi Klubo nariai kviečiami gausiai su
sirinkime dalyvauti.

Klubo Valdyba

PARENGIMAI MANCHESTERIO LIET.
KLUBO PATALPOSE

Pasilinksminimas
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klu

bas Kalėdų II dieną, 7 vai. vak., savo pa
talpose rengia

Tradicinį Kalėdų Pasilinksminimą.
Šokiams gros lietuviška kapela. Kvie

čiami visi atsilankyti.
Naujųjų Metų Sutikimas

Gruodžio 31 d., pirmadienį, 7 vai. vak., 
Manchesterio Liet. Soc. Klubo patalpose 
bus pradedamas

Naujųjų Metų Sutikimas.
Prašome gerbiamąsias ponias atsinešti 

su savim užkandžių, Nes be užkandžių ne
bus įmanoma sutikti Naujųjų Metų.

Šokiams gros lietuviška kapela. Kvie
čiami visi sutikti N. Metus.
Vaikų Eglutė

1963 m. sausio 12 d., šeštadienį, 4 vai. 
p.p., Manchesterio Liet. Soc. Klubo patal
pose rengiama

Vaikų Eglutė.
Programą išpildys Manchesterio skau

tai ir Sekmadieninės mokyklos mokiniai. 
Kalėdų senelis eglutės metu visus vaiku
čius apdalys dovanėlėmis. Po eglutės vai
kučiai bus pavaišinti arbatėle.

Kviečiami atsilankyti visi, ypač tėvai 
su mažaisiais.

Klubo Valdyba

BRADFORD AS
KALĖDŲ ŠVENTĖS VYTIES KLUBE
Kalėdų eglutė ir pasilinksminimas — 

ŠOKIAI
abi Kalėdų dienas (dienos metu ir vaka
re).

Pirmosios Kalėdų dienos vakare bus 
meninė programėlė: kupletai ir linksmi 
linkėjimai. Klubo narianjs dovanėlės.

Baras atidarytas:
I dieną: 11.30-3 v.p.p., 6.30-10 v. vak.
II dieną: 11.30-2 v.p.p., 4-10.30 vai. vak.
Visus Klubo narius, rėmėjus ir svečius 

maloniai kviečia atsilankyti
Vyties Klubo Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Kalėdų Eglutė bus rengiama Klubo sa

lėje sausio 5 d., šeštadieni, 5 v.p.p.
Atvyks Kalėdų Senelis ir įteiks dovanė

les visiems vaikučiams.
Tėveliai prašomi užregistruoti vaiku

čius Klube iki sausio 1 d.
Vyties Klubo Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu gruodžio 24 d. (Kūčių dieną), 2 vai. 
popiet Bradforde, Vokiečių bažnyčioje 
(29 Gt. Horton Rd.).

Kun. Aldonis Putcė

CORBY
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Corby Skyrius rengia
Tradicinę Kalėdų Eglutę, 

kuri įvyks 1963 m. sausio 6 d., 17 vai., St. 
John Ambulance Hall, Lloyds Rd., Old 
Corby.

Programoje:
Kalėdų Senelio dovanos mažiesiems, ar

batėlė, turtinga loterija ir šokiai didie
siems grojant plokštelių muzikai.

Maloniai kviečiami tautiečiai iš arti ir 
toli.

Corby Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
SERGA LIETUVIAI KUNIGAI

Jau keli mėnesiai kaip rimtai serga Va
sario 16 Gimnazijos kapelionas kun. Dr. 
Juozas Navickas. Truputį vėliau susirgo 
širdies liga mūsų geras pažįstamas, buvęs 
Wentorto ir Šleswig-Holsteino lietuvių kle 
bonas kun. Saliamonas Kaunas. Neseniai 
staiga susirgo Osnabruecko klebonas kuri. 
Petras Girčius, kuris dažnai mielai lankė 
Hamburgo ir apylinkės lietuvius. Šis jau
nas kilnus kunigas serga širdies liga.

HAMBURGAS

SPORTAS

Lietuvių tinklinio komanda „Baltika“ 
žaidžia šitokios sudėties: mergaitės — D. 
Herbstaitė, K. Paročkienė, I. Silkaitytė, B. 
šikšniūtė, V. Zobelytė, T. Mainholdaitė, 
M. Possichaitė; berniukai — A. Lingė, K. 
E. Kikulis, H. Zobelis, Bekeris, L. Narkevi 
čius, K. H. Ott, A. Kerpa, A. Gedvilą, B. 
Gentzkow, B. Raudys, E. Silkaitis, A. Ci- 
pulis, K.V. Šarka.

Priimami nauji žaidėjai.
Numatoma įsteigti ir krepšinio sekciją. 

Visi krepšininkai registruojasi pas stud. 
A. Lingę, 2 Hamburg-Altona, Arnis Str. 
2/III.

„Baltika“ berniukų tinklinio komanda 
laimėjo draugiškas rungtynes prieš gana 
stiprų klubą Barmbeker Sport Verein.

Billy Gentzkow, Kristinos šikšniūtės 
vyras, sutinka treniruoti lietuvius krepši
ninkus. Tikimės, kad Klaipėdos rinktinės 
žaidėjas Radke sėkmingai ves mūsų jau
nus žaidėjus.

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų sutaupos duos didžiausią 
pelną, jei jas investuosite į

BALTIC SAVINGS
&

, INVESTMENTS Co.,
421, Hackney Rd., London, E.2. 

Tel. SHO 8734.
Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti:

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

50 M. SUKAKTIS
Šiais metais suėjo 50 metų nuo Lietu

vių Bažnyčios Londone pašventinimo, ku
rią pašventino tuometinis Kardinolas 
Bourne, ši sukaktis buvo paminėta gruo
džio 9 d.

Minėjimas prasidėjo rytinėmis Šv. Mi- 
šiomis, kurias atnašavo kun. Dr. S. Matu
lis, M.I.C., už mirusius bažnyčios statyto
jus bei rėmėjus. Sumą laikė kun. J. Bud- 
zeika, MIC, už gyvus bažnyčios statyto
jus bei rėmėjus. Pasakė labai gražų pa
mokslą, iškeldamas šios bažnyčios nuveik 
tuosius darbus dvasiniame gyvenime, be 
to, kiek čia buvo pakrikštyta, kiek vestu
vių buvo palaiminta, kiek palydėta į amži 
nybę.

Į pamaldas atsilankė labai gausiai lon- 
doniečiai ir svečiai iš Škotijos, Amerikos. 
Jų tarpe buvo Lietuvos Ministeris Londo
ne B. K. Balutis, Pasiuntinybės patarėjas 
V. Balickas su ponia. Po vakarinių pamal 
dų buvo surengtas akademinis minėjimas 
Londono Lietuvių Sporto ir Socialinio 
Klubo patalpose.

Minėjimas atidaromas mfįsų tautine 
giesme Marija Marija. Bažnyčios klebo
nas kun. Dr. S. Matulis, M.I.C, pasveikina 
visus susirinkusius į minėjimą, kuris turi 
labai daug reikšmės Londono lietuviškai 
bendruomenei, nes bažnyčios buvimas iš
laikė daugumą lietuvių nenutautusių. 
Kur esama lietuviškų parapijų su bažny
čiomis, tos kolonijos neturi progos nu
tausti taip greitai.

Lietuvos Pasiuntinybės vardu kalbėjo 
V. Balickas: — „Kada aš atvykau į Lon 
doną, tais metais buvo minima 25 metų 
sukaktis. To minėjimo metu man net ne
atėjo mintis galvon,- kad man teks čia kai 
bėti jos 50 metų sukakties proga. Kiek 
man teko Londone gyventi, Lietuvos atsto 
vybės santykiai su šios bažnyčios net 7 
klebonais buvo geri, šilti“. V. Balickas sa
vo kalboje labai ryškiai iškėlė bažnyčios 
reikšmę išeivijoje.

Kun. J. Budzeika kalbėjo vietoje kun. 
Dr. Sakevičiaus, kuris dėl ligos negalėjo 
atvykti iš Romos. Jis savo kalboje nuro
dė, kad viskas vyksta pagal Dievo valią. 
Kur tik atsiranda kurios tautos žmonių, 
Dievas ten ir siunčia savo tarnus kuni
gus. „Kai Londone apsigyveno lietuvių, at 
sirado ir kunigai ir bažnyčia. Arba kitu 
atveju — buvo tremiami lietuviai Sibiro 
gilumon, buvo kartu su jais ištremti ir ku 
nigai“.

P. Bulaitis skaitė pagrindinį pranešimą 
iš Londono lietuviškos parapijos gyveni-

VASARIO 16 GIMNAZIJOS SVEIKINIMAI
Vasario 16 Gimnazijos moksleiviai ir 

mokytojai Šv. Kalėdų proga su dėkingu
mu prisimena visus savo geradarius.

Moksleiviai parašė sveikinimo laiškus 
rėmėjų būrelių vadovams. Galimas daik
tas, kad jie nevisi yra pilnai pajėgūs gra
žiai lietuviškai išreikšti savo mintis, ta
čiau lietuviškoji visuomenė tebūna užtik 
rinta, kad kiekviena diena, išbūta Vasario 
16 Gimnazijoje, kelia tą jų pajėgumą. Mo 
kytojai deda visas pastangas, kad Vasario 
16 Gimnazija būtų verta į ją dedamųjų 
vilčių.

Kalėdų švenčių proga perduodamas vi
sos Vasario 16 Gimnazijos sveikinimus 
lietuviškajai visuomenei laisvajame pa-

LIET. VASARIO 16 GIMNAZIJOS m KLASĖS SVEIKINIMAS
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos trečioji klasė su savo auklėtoju mokytoju 

Skėriu linki visiems būrelių nariams, jų vadovams, priekyje nenuilstamam kunigui 
B. Sugintui, BALFo nariams, direktoriams, jo pirmininkui prof. Dr. kan. Končiui, 
organizuotiems vienetams, kurie remia mūsų gimnaziją, atskiriems asmenims, klu
bams, bankams, draugijoms ir P.L.B-nei. Vokietijos Krašto Valdybai linksmų ir pa
laimintų Kalėdų švenčių. 1963 metams linkime visiems iš visos širdies viso geriausio, 
pasisekimo, sveikatos, pasitenkinimo, laimės, asmeniškos gerovės ir pažangos užsi
ėmimuose bei profesijose.

Šituos sveikinimus bei linkėjimus perduodame taip pat visos gimnazijos 
moksleivių, mokytojų, gimnazijos vadovybės ir tarnautojų vardu.

V

H KULTŪROS KONGRESAS
(E) Lapkričio 21-25 d.d. Čikagoje įvy

kęs antrasis JAV ir Kanados Lietuvių Kul 
tūros Kongresas paskelbė eilę rezoliucijų. 
Jų tarpe: lietuviai kultūrininkai pakvies 
ti pereiti į dinamišką kultūrinę ofenzyvą 
visose kultūros bei veiklos srityse, primin 
ta, kad kultūrininkai, liet, parapijų vado
vai, organizacijų veikėjai, spaudos darbi
ninkai yra atsakingi prieš lietuvių tautos 
ateitį. Kongresas nutarė prašyti, kad nė 
viena lietuviška kolonija neliktų be litua
nistinės mokyklos, siūlyti PLB valdybai 
steigti Švietimo Tarybą, kviesti jaunosios 
kartos kultūrininkus aktyviau jungtis į 
bendrą lietuviškosios kultūros darbą, o lie 
tuvių studentiją labiau susidomėti litua
nistinių mokslų studijomis. Kitų nutarimų 
tarpe: Lituanistikos institutas prašytas su 
aktyvinti veiklą, pritarta J. Kapočiaus ir 
J. Bačiūno sumanymui išleisti Liet. Enci
klopediją anglų k., visi, o ypač finansiškai 
pajėgesni pakviesti remti Liet. Fondą, 
spaudai pasiūlyta išsamiai informuoti 
apie visus svarbesnius liet, kultūrinio gy
venimo įvykius, be to, vartoti N. Lietuvos 
laikais priimtą rašybą. Kongresas pasmer 
kė sovietinių institucijų išeiviams lietu
viams peršamąjį vad. kultūrinį bendra
darbiavimą ir jo propagavimą. 

mo. Pranešimas buvo įdomus, nes jis pats 
visa tai pergyveno ir savo akimis matė.

Klebonas kun. Dr. S. Matulis, M.I.C, 
perskaitė atsiųstuosius sveikinimus: vys
kupo V. Brizgio, prelato L. TulaboS, pre
lato J. Gutausko, kun. J. Kuzmickio, kun. 
V. Kamaičio, kun. K. Chaso, kun. J. Gal- 
čiaus, J. Sarapinaitės, Škotijos Blaivybės 
Draugijos, švento Kazimiero Draugijos 
Škotijoje, M. Zokienės iš Birmingham©, 
J. Banio iš Boltono. Be to, atėjo pavėluo
tai popiežiaus Jono XXIII palaiminimas 
Londono lietuvių parapijai ir Lietuvos 
Atstovo Vašingtone J. Kajecko sveikina
mas (šie du užkliuvo dėl siautėjusios mig
los Anglijoje).

Gyvu žodžiu sveikino nuo Škotijos lie
tuvių svečias iš Glasgowo P. Gečionis.

Meninėje dalyje buvo sukaupta labai 
daug ir gražiai atliktų dalykų. Pradžioje 
pasirodė Londono šeštadieninės mokyk
los mokiniai su deklamacijomis: R. Na- 
majuška, J. Dėmenis, J. Grupiljonas, K. 
Zdanavičius, P. Aleksandravičius, A. 
Pukštytė, S. Urbonaitė, K. Daukytė, J. 
Augaitytė, R. Žemaitaitytė. R. Namajuš- 
ka dar paskambino pianinu „Sapną“.

P. Nenortienės mokomi ir vadovaujami 
šios mokyklos mokiniai sušoko tautinius 
šokius „šuštą“, „Kubilą“, „Kalvelį“ ir 
Suktinį.

Jaunimo pasirodyme Nijolė Petrauskai 
tė padeklamuoja B. Brazdžionio Išblašky
tąją tautą, Gražina Petrauskaitė — B. 
Brazdžionio Mūsų tūkstančius. Toliau Pa
rulis smuiku ir jo sūnus Petras akordeo
nu išpildė „Gražių dainelių“, „Plaukia 
Nemunėlis“ „Ramunėlės“. Šie dalykėliai 
labai paįvairino visą programą. Išpildyto 
jai susilaukė labai griausmingų katučių.

Tada jaunimas šoka tautinius šokius, 
kuriems vadovauja P. Nenortienė. Sušo
kami „Rugeliai“, „Kubilas“, „Kalvelis“. 
Tai buvo staigmena londoniečiams — po 
labai ilgos pertraukos vėl išvysti tautinių 
šokių grupę. Tai darbas ir ryžtas mūsų 
landoniškio jaunimo ir vadovės P. Ne
nortienės. Tautiniams šokiams grojo Jo
nas Parulis smuiku ir sūnus Petras akor
deonu.

Bažnytinis Choras, vedamas muz. J. 
Černio, padainavo K. Banaičio „Už jūrų 
marių“, J. Bendoriaus „Mergužėle lelijė
le“, č. Sasnausko „Miškų gėlė“ ir užbai
gai „Kur bėga Šešupė“...

Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Sodybos Apuokas

šaulyje, juos jungiu su nuoširdžiu dėkin
gumu tų, kurie čia gyvena iš lietuviško
sios visuomenės aukų. Tačiau kartu pra
šau ir lietuviškosios visuomenės suprasti 
gimnazijos svarbą ir žiūrėti į joje dirban
čiuosius ne kaip į įkyrius elgetas, nuola
tos prašančius išmaldos, o kaip į pasiau
kojusius lietuvybės ugdymo darbuotojus, 
užsitarnaujančius visų paramos.

Tebūna Vasario 16 Gimnazija gyvu lie
tuviškumo židiniu, kuris ir Naujųjų 1963 
Metų bėgyje jungtų visame pasaulyje iš
sisklaidžiusius lietuvius į vieną darnią 
šeimą.

Kun. Bronius Liubinas 
Gimnazijos Direktorius
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