
Lietuvę* X 
mcion*'1"* ] 
M.MažvydoJ 
\bibitoteta/ 

c9«7^ LIETUVIS
Nr. 49(840). 1964. XII. 8 XVIII metaiLondonas, 1964 metų, gruodžio mėn., 8 d.

PO SOVIETINIU 
KEVALU

Melsvieji mundurai ir 
Lermontovas

„Kas šuniui uodegą pakels, jeigu ne jis 
pats"*...

Nejučiomis prisimena tasai stačiokiškas, 
bet taiklus liaudies posakis, perskaičius 
milicijos kapitono, „Milicijos darbuotojo“ 
redaktoriaus, V. Chadzevičiaus paklodinį 
straipsnį „Draugas su mėlynu munduru“ 
(Tiesa, Nr. 252).

Nelabai, matyt, mėgstami žmonėse tie 
režimo ramsčiai, jog tenka patiems save 
pagirti. Beje, „augantį milicijos populia
rumą“ Chadzevičius aiškina net tuo faktu, 
kad milicininkas, net naujose pjesėse, 
„kol kas vis neigiamas personažas“. Jis 
susijaudinęs, kad „dar pasitaiko tokių ne
subrendėlių, kurie jaučia labai didelį pa
sitenkinimą įgelti viešosios tvarkos saugo
toją“. Jeigu juo patikėtumei, tai jis norė
tų padaryti „visa, kad mėlynas munduras 
nebūtų suteptas nė viena dėmele“.

Be reikalo milicijos kapitonas sielojasi 
savo ir savo sėbrų blogu vardu. Argi daug 
skiriasi mėlynmunduriai milicininkai nuo 
mėlynlankių enkavedistų? Juos riša ne 
vienoda spalva, bet vienodas noras būti 
aklais režimo įrankiais.

Jeigu „Tiesai“ būtinai reikėjo pagarbin
ti miliciją, tai daug geriau čia būtų tikę 
šiuo metu minimo didžiojo rusų poeto 
Lermontovo eilėmis „Proščaj, nemytaja 
Rossija“:

„Sudie, apskretus Rusija, 
šalie vergų, šalie ponų, 
Ir jūs, melsvieji mundurai, 
Ir tu, jiems paklusnioji liaudie!

Gal būt, už Kaukazo kalnagūbrio 
Pasislėpsiu nuo tavo pašų, 
Nuo jų visamatančių akių, 
Nuo jų visagirdinčių ausų“.

Viena iš dviejų
„Tironai nekenčia poetų, poetai neken

čia tironų“.
Sakyčiau, skamba gražiai ir įtikinamai. 

Tik nelaimė, kad jų autorius — Eduardas 
Mieželaitis. Jau seniai jis rašo eiles. įsigi
jo sovietinio poeto vardą, o Lietuvos tiro
nus kaip garbino, taip garbina. Būčiau la
bai sugėdintas, jei kas man parodytų bent 
vieną jo eilutę, alsuojančią neapykanta 
gimtojo krašto pavergėjams.

Todėl viena iš dviejų: arba ne visi poe
tai nekenčia tironų, arba Mieželaitis — 
ne poetas.

Ar suprasi kreivo rato vėžę?
Don Kichotui buvo lengviau kovoti su 

vėjo malūnais, negu mūsų dienų bolševi
kams su tikyba ir tautybe. Už tai ir siun
ta. Viską, ką turėjo pasakyti, seniai pasa
kė. Reikia kartoti visiems iki gyvo kaulo 
įkyrėjusius agitpropo šūkius. Nusibodo jis 
ir „Tiesos“ redaktoriams. Tai sugalvojo 
paįvairinti. Senoms pasakoms mėgina su
rasti bent naują pasakorių.

Na, ir surado vieną tokį naujoką. Susi
pažinkite — A. Urbonas, Kauno medicinos 
instituto docentas... Išpyškino vyras vienu 
ypu net visą pusę puslapio „Tiesoje“ (Nr. 
254). Bet pasirodo, kad naujokui ne taip 
jau lengva savais žodžiais atpasakoti se
nas pasakas: šmeižti kunigus, niekinti tau
tinę sąmonę, garbinti rusus... Ėmė dar ir 
apie save pasakotis.

Pirmaisiais žodžiais prisistatė jaunuo
liu. O koks tai „jaunuolis“, jeigu seniai 
Rusijoj užbaigė aspirantūrą ir net skau- 
džiuosius prieškarinius ultimatumus gerai 
prisimena? Tiek to. Juk „savo tiesą“ ne 
kur kitur, bet „Tiesoje“ rašo. Tik vis dėlto 
argi reikėjo prisipažinti, kad dar pirmo
sios okupacijos metu jo tėvas nuskubėjo 
bolševikams dirbti, o jis pats į komjauni
mą stojo. Bent tomis dienomis tik apgailė
tinos išimtys taip darė. Po tokio prisipaži
nimo jau nieko nestebina docento tvirtini
mas, kad „galutinai mano pasaulėžiūra 
susiformavo tik pokario metais“. Kreivo 
rato vėžė negalėjo būti tiesi.

G. Sniečka (ELI)

VLIKo PIRMININKAS — 
V. SIDZIKAUSKAS

Lapkričio 29 d. VLIKo Seimo sesijos per 
traukoje įvykęs VLIKo Tarybos posėdis su 
darė valdybą: pirmininkas V. Sidzikaus
kas, nariai — J. Audėnas, K. Bielinis, B. 
Bieliukas, K. Čeginskas, S. Lūšys, B. Ne- 
mickas. (Elta)

DUJOTIEKIS Iš VIDURINĖS AZIJOS
Neužilgo prasidės statyba didžiausio pa

saulyje dujotiekio. Jis prasidės Vidurinėje 
Azijoje iš požeminių dujų telkinių prie 
Bairam-Aly, Darvaza ir Učkyr ir eis per 
visą Sovietų Rusiją į Pabaltijį. Dujotiekis 
į metus tieks daugiau kaip 20 milijardų 
kubinių metrų dujų.

NETIKRUMAS PARTIJOJE
(Elta) Naujieji Kremliaus valdovai per 

spaudą, radiją, susirinkimus tebeaiškina 
N. Chruščiovo valdymo metu padarytąsias 
klaidas, buvusį įsiveisusį biurokratizmą, 
realizmo stoką ir kt. Lapkričio 16 d. Mas
kvoje įvykusiame Kom. partijos Centro 
Komiteto plenume buvo priimtas nutari
mas „Apie sričių ir kraštų pramonės ir 
kaimo partinių organizacijų sujungimą“ 
(„Tiesa“, lapkr. 17 d. Nr. 269). Nutarime 
nurodyta, kad „srityse ir kraštuose, kur 
partinės organizacijos buvo padalytos į 
pramonės ir kaimo organizacijas, atkurti 
vieningas sričių ir kraštų partines organi
zacijas, vienijančias visus... komunistus, 
dirbančius tiek pramonės, tiek ir žemės 
ūkio gamyboje“. Kitoje nutarmo vietoje 
pažymėta, kad kraštuose ir srityse gruo
džio mėnesį bus rengiamos partinės konfe
rencijos, kurios išrinksiančios atitinkamus 
partinius organus.

Komunistai per spaudą ir kitomis prie
monėmis dabar aiškina, kad biurokratinis 
partijos aparatas buvęs per daug išpūstas, 
kad tai neigiamai atsiliepę ir pačiai gamy
bai. Vakarų spaudos atstovai Maskvoje 
čia pastebi, kad Sovietijos gyventojus pa
vyksta nuteikti prieš Chruščiovo buvusius 
eksperimentus. Tačiau, iš kitos pusės, jau
čiamas ir netikrumo jausmas: žinoma, kad 

f SeptųnioS
POPIEŽIAUS KELIONĖ INDIJON

Popiežius Paulius VI nuskrido į Indiją, 
kurioje vyksta pasaulinis eucharistinis 
kongresas.

Bombėjuje jis entuziastiškai buvo sutik
tas ne tik Indijos vadų, bet ir milžiniškų 
minių.

Šitokią 4000 mylių kelionę į Aziją atlie
ka pirmas popiežius.

Popiežius išbuvo Indijoje 3 dienas.

PERONO NUOTYKIS
Buvęs diktatorius Peronas stengėsi iš 

Ispanijos slaptai grįžti į Argentiną.
Pasiekęs Braziliją, jis buvo sulaikytas ir 

grąžintas atgal į Ispaniją.

ŠASTRIS BRITANIJOJE
Indijos naujasis ministeris pirmininkas 

Šastris buvo atvažiavęs į Britaniją.
Pagrindinis jo kelionės tikslas — išsiaiš 

kinti, kiek Britanija galėtų prisidėti prie 
Indijos naujojo penkmečio plano.

Jis pakvietė min. pirm. Wilsoną į Indiją.

90 METŲ
Buvusiam Britanijos min. pirmininkui 

Winstonui Churchilliui sukako 90 m. am
žiaus.

Daugiau teisių žemdirbiams?
(E) Maskvoje pasakytoje kalboje parti

jos pirmasis sekretorius L. Brežniovas kai 
bėjo: „Reikia suteikti daugiau teisių kraš
to žemdirbiams“. Jis teigė, kad kolchozi- 
ninkams nesą tikslinga varžyti gyvulių 
nuosavybę jų turimuose privačiuose skly
puose. „Per pastaruosius kelerius metus“, 
kalbėjo Brežniovas, „tie žemdirbiai buvo 
susidūrę su nepagrįstais suvaržymais“. 
Tai buvo žodžiai, nukreipti prieš nuverstą
jį Chruščiovą. Dėl įvairių biurokratinių po 
tvarkių jo valdymo metu iš tikrųjų kol- 
chozininkai turėjo rūpesčių dėl jų sklypuo
se laikomų vadinamųjų „asmeninių“ gyvu 
lių. Tik ateitis parodys, ar vad. kolekty
vaus valdymo metu Sovietijos žemdirbiai 
susilauks geresnių gyvenimo, buities ir at
lyginimo sąlygų.

Lenkai susirūpinę nepaprastu dėmesiu 
alkoholiui

(E) Lenkijoje leidžiama „Polityka“ rug
sėjo mėn. 12 d. nr. apskaičiavo, kad Len
kijos gyventojas iš tūkstančio zlotų, skirtų 
maistui, net 210 zlotų skiria alkoholiui. 
1963 m. gyventojai alkoholiniams gėri
mams išleido 25,5 milijardus zlotų. Per me 
tus lenkai išgėrė apie milijardą ir 100 mi
lijonų litrų alkoholinių gėrimų. Skaičiuo
jant visus krašto gyventojus (kūdikius ir 
abstinentus), vienam žmogui per metus su 
sidaro po 35 litrus. Laikraštis, atskaitęs 
vaikus iki 15 m. amžiaus, rado, kad vie
nam suaugusiam Lenkijos gyventojui per 
metus tenka 6 su puse litro gryno alko
holio...

Alkoholizmas, pagal „Polityka“, virtęs 
visuomenės nelaime. Tas lenkų keliamasis 
aliarmas nestebina Vakaruose gyvenančių 
— alkoholizmo siaubas kamuoja ne vien 
Lenkiją, jis yra palietęs ir kitus sateliti
nius kraštus. Čia neverta ir kalbėti apie pa 
čią Sovietiją bei jos pavergtuosius kraš
tus. 

tūkstančiai partinių pareigūnų neteks tar
nybų, niekas nežino, ar sausio 1 d. teks 
būti ligšiolinėje tarnyboje.

Gruodžio mėnesį šaukiamose konferen
cijose, suvažiavimuose būsią išrinkti par
tijos žmonės tiems postams, kurie palieka
mi. Dabar įdomu, ar savo tarnybose išliks 
ligšioliniai Chruščiovo laikmečio „apara- 
čikai“. Svarbu, kas pateks į sričių parti
nių pareigūnų vietas. Ne kas kitas, bet jie 
sudarys kitais metais šaukiamojo 23-jo 
Sovietų S-gos kom. partijos suvažiavimo 
delegatų branduolį.

Nors nuolat pabrėžiama partinė linija 
maskvinėje „Pravdoje“, „Izvestijose“ (ar 
vilnškėje „Tiesoje“), tačiau Sovietų gy
ventojų masėms tebėra neaišku, ką atneš 
rytojus. Visuomenė nebuvo painformuota 
ir apie buvusius pasitarimus su Pekino 
atstovais ir satelitų vadais. Tebėra aiški 
viena — antistalininė kryptis. Beveik kas
dien sovietinėje ir okup. Lietuvos spaudo
je skaitome apie įvairius reabilituotus as
menis („partija jam grąžino gerą var
dą...“), pvz., kai paminėtos 1937 m. sušau
dyto ryšium su Tuchačevskio byla sovieti
nio maršalo V. Bliucherio ar „stalininio 
teroro“ aukos, ukrainiečių komunistų va

do Kosioro 75-sios gimimo metinės.

DIENOS -|
REIKALAUJA KITOKIOS
EKONOMINĖS SISTEMOS

Chruščiovui atėjus į valdžią, visi Sov. 
Sąjungos ekonominiai reikalai priklausė 
tiesiogiai nuo atitinkamų ministerijų Mask 
voje.

Chruščiovas pertvarkė į rajonus (tie, ku 
rie priešinosi, buvo pašalinti: Malenkovas, 
Molotovas, Kaganovičius).

Dabar „Pravdoje“ spausdinami straips
niai, kuriuose kritikuojama chruščiovinė 
tvarka.

NOVOTNYS MASKVOJE
Kai komunistų kraštų vadai nuskubėjo į 

Maskvą revoliucijos šventės proga susitik
ti su naujaisiais sovietų vadais, Čekoslova 
kijos Novotnys nebuvo atvažiavęs.

Dabar jis nuvažiavo į Maskvą.
Čekoslovakijai rūpi palaikyti prekybi

nius ryšius su S. Sąjunga ir ypač tai, kad 
sovietai pirktų tokias prekes, kokias gami 
na ir R. Vokietija.

VISI KARTU SU ŠERIFU
JAV FBI pagaliau išaiškino, kas atsa

kingas už nužudymą 3 pilietinių teisių ko
votojų Mississippėje birželio mėn.

Ryšium su tuo nužudymu dabar suim
tas 21 asmuo, visi baltieji, kurių daugumas 
yra Ku Klux Klano nariai. Tarp jų yra 
Nešobos rajono šerifas ir jo pavaduotojas.

SAVANORIŠKAI PAMOKĖS
JAV kėlė klausimą, kad S. Sąjunga turi 

mokėti J. Tautų karinių dalinių išlaikymui 
savo dalį, arba jai bus neleidžiama balsuo
ti.

S. Sąjunga tebesilaiko nuomonės, kad ji 
nepateisina J. Tautų operacijų Konge ir 
Art. Rytuose ir dėl to nemokės tų 18.7 mil. 
svarų, kuriuos ji skolinga.

Tačiau po pasitarimų su atsakingais pa
reigūnais dabar tvirtinama, kad S. Sąjun
ga įmokės savanoriškai tam tikrą sumą.

PAS AlUlLiYJ
— Peruviečio kišenėje sprogo bomba, 

kurią jis nešęsis nužudyti opozicinės parti
jos vadui.

— Baltiesiems Rūmams Kalėdoms atga
benama iš New Yorko valstybės 80 m. am
žiaus ir 24 metrų aukščio eglutė, ir ji bus 
papuošta 7000 žvakučių.

— Iš Meksikos į JAV buvo įgabenta 
sunkvežimiu 800 svarų marijuanos, bet ji 
su visais trim savininkais pakliuvo poli
cijai.

— Pagerbdamas mirusį JAV prezidentą 
Kennedį, mirties metinių proga Prancūzi
jos prez. de Gaulle‘is nusiuntė jo našlei 4 
puslapių ranka rašytą laišką.

— Egipto diplomatų specialian lagami- 
nan įdėtasis šnipas, kaip dabar aiškėja, 
bus tarnavęs ne tik Egiptui ir Izraeliui, bet 
dar ir kažkuriai Europos valstybei (kaip 
spėjama, Vokietijai).

— Baltosios skruzdės užpuolė ir sunai
kino ištisą kaimą Egipte (vyriausybė atsta 
to kaimą).

— Venecijoje metėlės užpuolė ėsti Titia- 
no paveikslą „Mergelės Marijos paėmimas 
į dangų“.

— Liubecke, Vokietijoje, aną savaitga
lį įvyko 21 susisiekimo nelaimė, ir 15 iš jų 
per girtumą.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Riksmo politika
Sovietai ir kai kurie Afrikos kraštai pa

kėlė triukšmą, kad Amerikos ir Britanijos 
remiami belgai nusiuntė į Kongą parašiu
tininkus gelbėti prokomunistinių sukilėlių 
įkaitais paimtų baltųjų. Dalis tų baltųjų 
vis tiek buvo išžudyta. Dalis dar tebėra 
sukilėlių rankose. Gelbėjimas tebuvo vyk
domas tik Stanleyvillėje. Bet dėl to riks
mo austrų „Die Presse“ rašo:

„Su riksmais prieš kolonializmą kažkaip 
pajėgiamas suderinti visiškas abejingu
mas dėl tų aukų, kurios net nieko bendra 
neturi su tais reikalais. Reikia tik Pietų 
Afrikai nuteisti mirti spalvotąjį, kuris 
bombomis vykdė atentatą, tai tuojau suke
liamas didžiausias protestas per Vakarų 
tarptautines organizacijas ir įžymiuosius 
asmenis, pradedant J. Tautomis ir bai
giant prokomunistinėmis grupėmis. Tai 
gerai, tačiau kodėl gi beveik negirdėti jo
kio balso, kai fanatikai laukiniai žudo ne
kaltus baltuosius, kai žudomi gydytojai, 
mokytojai ir misijonieriai, kai išniekina
mos ir paskui nužudomos vienuolės, gai
lestingosios seserys ir ūkininkės?“

Reikalą gabenti parašiutininkus gelbėti 
baltųjų pateisina ir amerikiečių „N.Y. He
rald Tribūne“, kuris rašo:

„Kai visos priemonės pasirodė neveiks
mingos, tada beliko vienintelis būdas — 
kreiptis į kitus Afrikos kraštus, J. Tautų 
narius, kad jie sutvarkytų ginkluotus ir 
proto neturinčius laukinius. Dalis Afrikos 
vadų gelbėjimo operaciją laiko prieš kai
rųjį Gbenio režimą nukreiptu kariniu 
veiksmu, kuris padeda Čiombės režimui. 
O sukilėlių sostinei Stanleyvillei užimti 
Čiombei nebuvo reikalo naudotis aviacija 
savo karinėms operacijoms. Jo daliniai 
gana greit artėjo prie miesto, ir tai davė 
pagrindo Gbeniui prisirinkti įkaitų. Jis 
norėjo pasinaudoti jais, kad galėtų tartis 
su Čiombe, sustabdyti jo žygiavimą ir iš-

NEPASITENKINIMAS SATELITUOSE
(E) Pagal iš sovietinių satelitinių kraštų 

gautus pranešimus, Čekoslovakijoje ner
vingumas daugiau pastebimas partinės 
vadovybės tarpe. Prezidentas Novotnys 
buvo ypač klusnus Chruščiovo nurodymų 
vykdytojas. Sovietų paramos dėka jam pa
vyko atsikratyti partinių priešų. Dabar jis 
stato klausimą: kas toliau? Komunistų 
nuotaikas veikia intelektualinių sluoksnių 
opozicija ir slovakų reikalavimas didesnės 
laisvės ir savarankumo. Vengrijos Kada
ras iškėlė N. Chruščiovo buvusius nuopel
nus, nors po savaitės ir pateisino Kremliu
je įvykdytąjį perversmą. Vengrijoje ko
munistinių viršūnių tarpe pastebimas ne
pasitenkinimas bei netikrumas —juk šioks 
toks laisvėjimas krašte įvykdytas su 
Chruščiovu susitarus. Dabar vengrai klau
sia: ar Brežnevas su Kosyginu vesią kito
kią politiką satelitų atžvilgiu? Jei taip, tai 
galėtų privesti prie įtampos.

Balkanų kraštuose iš dalies panašios ir 
iš dalies skirtingos reakcijos. Rumunijoje 
jaučiamas pasitenkinimas Chruščiovą nu
vertus, nes šis smarkiai priešinęsis kiek 
skirtingai rumunų valdžios laikysenai. Ji 
tikisi, kad rumunų tarpininkavimo pastan
gos Pekine dar gali būti pateisintos. Vėl 
nežinoma, kokia būsianti Kremliaus laiky
sena dėl Rumunijos savarankumo. Bulga
rijoje Živkovo režimui Chruščiovo pašali
nimas reiškė smūgį — režimas atsirado tik

R. Vokietijos moterys karo tarnybon
(E) „CI Information“ praneša, kad 

komunistinėje Rytų Vokietijos „liaudies 
armijoje“ ir jos pagalbiniuose daliniuose 
šiuo metu yra 1.100.000 vyrų. Tai reiškia, 
kad 15-kai civilių gyventojų tenka vienas 
karys (Vak. Vokietijoje santykis 1:129). 
Režiminė partija SĖD ir toliau verbuoja 
kandidatus kariuomenei ir pastaruoju me
tu šaukiasi net jaunų 18-23 m. amž. mer
ginų talkos. Lapeliais, atsišaukimais mo
kyklose ir jaunimo susirinkimuose mergi
nos kviečiamos, mažiausia, trejų metų ka
rinei tarnybai. Bus sudaryti keli moterų 
pulkai. Merginos būsiančios apmokytos 
vykdyti techninius ar administracijos už
davinius. Moterys mankštinamos ir kariš
kai. Tad jų padėtis mažai tesiskirs nuo 
vyrų - karių.

Derinami komunistų veiksmai prieš 
Franco

(E) Europos komunistų prieš Ispanijos 
gen. Franco vedamoji akcija numatoma 
labiau suderinti. Sovietų Sąjungos kom. 
partijai vadovaujant, specialaus komiteto 
veiksmuose dalyvauja Bulgarijos, Čeko
slovakijos, Jugoslavijos, Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos komunistų partijos. 

silygti, jog nebūtų puolama Stanleyville. 
Dėl to įsikišimas buvo vien tik humanita
rinis veiksmas ir daugiau nieko“.

Riksmui pagrindo neįžiūri nė britų 
„The Guardian“, kuris rašo:

„Kai kas galvoja, kad įkaitams nieko 
nebūtų atsitikę, jei amerikiečiai ir belgai 
būtų prikalbėję Čiombę priimti sukilėlių 
sąlygas. Tačiau tas įsikišimas buvo tik ru
tina. Operacija buvo vykdoma su ameri
kiečių parama, o ligšioliniai amerikiečių 
antikolonijiniai žygiai juk plačiai vertina
mi. O kai žudynės jau įvyko, tai tragedi
jos tenka ieškoti ne tiek europiečių ir afri
kiečių stebėtojų nepajėgume parodyti im
tiniams užuojautos, kiek paties karo žiau
rybėse. Afrikiečių žudymas ir žalojimas 
juk vyksta kasdien. Tai belgai turėjo teisę 
gelbėti europiečius, o, norint afrikiečius 
apginti, reikia sustabdyti karą“.

DIDĖJANTI PREKYBA IR PARAMA 
SOVIETAMS

Dėl ūkinių santykių su komunistiniais 
kraštais amerikiečių „The New York 
Times“ rašo:

„Mes tikime, kad yra rimto pagrindo 
gerinti su S. Sąjunga ūkinius ir politinius 
santykius. O tai reikštų atleisti visus su
varžymus karinės reikšmės neturintiems 
dalykams išvežti. Tai kartu reiškia, kad 
didžiausio palankumo dvasioje svarstyti
nos ekonominės sutartys su S. Sąjunga ir 
Rytų Europa ir kreditai ne ilgesniam kaip 
penkerių metų laikui. Ilgalaikiai kreditai, 
kokius pradės teikti S. Sąjungai D. Brita
nija, Prancūzija ir Japonija ir dėl kurių 
Vašingtonas yra įspėjęs juos, laikytini jau 
greičiau ūkine parama, o ne normalia pre
kyba. Prekiauti su S. Sąjunga — taip. O 
teikti ūkinę paramą? Šitam dalykui šiuo 
metu nematome jokio pagrindo“.

Chruščiovo dėka. Dabar Živkovui gresia 
pavojus iš jo priešų — Jugovo ir Čer- 
venkovo.

Jugoslavija nepriskaitytina prie Mask
vos satelitų, tačiau verta pasekti ir jos 
nuotaikas. Tito su savo patarėjais atidžiai 
seka įvykių raidą Sovietijoje. Spaudoje 
pastebimas rezervuotumas. Vis dėlto jugo
slavus suerzino „Pravdos“ spalio 17 d. pa
skelbta kom. partijos ištikimybė 20 21, ir 
22 partijos suvažiavimų dvasiai. Chruščio
vo laikmečio pabaigoje buvo nurodoma tik 
į 20 ir 22 suvažiavimus, o 21-sis buvęs 
„pamirštas“. Dabar atsiradusi naujovė Ti
to ir jo politikams kelia rūpestį, nes kaip 
tik 21-me suvažiavime buvo padaryti 
aštrūs priekaištai Jugoslavijos komunis
tams. Jie dabar klausia: ar Chruščiovo 
įpėdiniai dabar galėsią pasinaudoti ano 
suvažiavimo nutarimais naujai prieš Tito 
nukreiptai kampanijai pradėti?

IŠ ROMOS ATGAL Į LIETUVĄ
(E) Lapkričio 20 d., Romos lietuvių pa

lydėti, į Lietuvą per Maskvą išskrido Vil
niaus arkivyskupijos valdytojas kan. Čes
lovas Krivaitis, Panevėžio ir Kaišiadorių 
vyskupijų valdytojas kan. Paulius Bakšys, 
Telšių vyskupijos kancleris kan. Bronius 
Barauskas ir Rumšiškių klebonas prof. 
Jonas Žemaitis. Jie visi galėjo dalyvauti 
visuotinio Bažnyčios Susirinkimo III-sios 
sesijos posėdžiuose (šie iškilmingai baigti, 
dalyvaujant Šv. Tėvui Pauliui VI-jam, 
lapkričio 21 d.). Tuo pat lėktuvu į Latviją 
išskrido naujai įšventintas vyskupas Ju
lius Vaivods, lydimas Rygos dekano kun. 
Užerovskio. Jie taip pat nuo pat pradžios 
galėjo dalyvauti III-sios Sesijos posėdžiuo
se. Kartu išvyko ir du okup. Lietuvos žur
nalistai — Mykolas Jackevičius ir Alber
tas Petrauskas, nuo pat III-sios sesijos 
pradžios, kaip ir kiti pasaulinės spaudos 
atstovai, stebėję Vatikano II-jo visuotinio 
Susirinkimo eigą.

J. Brėdikis — kandidatas Lenino premijai
(E) Maskvos dienraštis „Izvestija“ at

spausdino Lenino premijos mokslo ir tech
nikos srityje komiteto pranešimą apie dar
bus. pateiktus Lenino premijoms gauti 
1965 metais.

Minimas penkių rusų mokslininkų ir 
lietuvio J. Brėdikio darbas širdies stimu
liacijos srityje. Be kelių maskvinių moks
lo įstaigų, šį darbą pateikė ir Kauno Medi
cinos institutas. Kandidatas premijai gau
ti J. Brėdikis dirba šiame Institute.
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SIMANAS DAUKANTAS
ŠIMTMEČIUI PO JO MIRTIES PRAĖJUS 

RAŠO J. KUZMICKIS

Kai prieš šimtą metų — 1864 m. lapkri
čio 26 d. — Papilėje ant savo bičiulio ir 
g.obėjo kun. Igno Vaišvilo rankų mirė 
mūsų istorikas ir rašytojas Simanas Dau
kantas, jį į kapines palydėjo vos trys mo
terėlės vienas kaimietis ir du senukai. 
Tačiau kun. I. Vaišvi.a, kuris gerai pažino 
Daukantą ir giliai jį vertino, jo nepamir
šo: 1884 m. ant jo kapo pastatydino akme
ninį paminklą, kuriame buvo iškalti šie 
prasmingi žodžiai:

— Atteivi! miniek sav, jog czionai pa
laidotas Szymonas Davkontas pirmas isz 
tarp mokitu viru raszitojas senovės vejka- 
lu Lietuvos, Žemaitijos ir kitu naudingu 
knigeliu. Jis per sava givenima it vargo 
pelle be palaubos trusieji vienutinej že- 
maitiszkaj raszite dėlėj naudos vientau- 
tiu...

Lietuvos nepriklausomybės laikais — 
1930 m. — Papilėje S. Daukanto atmini
mui buvo įrengtas skulp. V. Grybo pa
darytas paminklas.

Vargo pelė
S. Daukantas gimė 1793 m. spalio 28 d. 

Kalviuose, Skuodo vi., Kretingos apskr.. 
laisvųjų valstiečių šeimoje. Tėvas turėjo 
sklypelį žemės, be to, ėjo eigulio pareigas. 
Lenkimų kun. S. Lopacinskiui padedant, 
Simanas 1808-1814 m. lankė Ž. Kalvarijos 
domininkonų mokyklą. Kadangi tais pa
čiais metais mirė jo globėjas kun. Lopa- 
cinskis, pėsčia nukeliavo į Vilnių, kur įsto
jo į gimnaziją ir, skurdžiai gyvendamas 
bei versdamasis pamokomis, ją baigė 
1816 m.

Norėdamas stoti į Vilniaus universitetą, 
pats pasidirbdino sau bajoriškos kilmės 
dokumentus ir buvo priimtas į literatūros 
fakultetą. Čia turėjo progos klausyti gar
sių istorikų — J. Lelevelio, L Danilavi- 
čiaus bei L Onacevičiaus — paskaitų ir 
draugauti su tokiais vėliau išgarsėjusiais 
vyrais, kaip Ad. Mickevičius, I. Domeika. 
T. Zanas ir k. Šalia istorinių mokslų stu
dijavo senovės literatūrą, kuria domėjosi 
ligi pačios mirties.

1819 m. baigė universitetą teisių kandi
dato laipsniu, o 1822 m. pristatė darbą 
magistro diplomui. 1825 m. atsidūrė Kara
liaučiuje, gal būt, universiteto komandi
ruotas, kur toliau gilino istorines studijas 
ir tyrinėjo turtingus senų dokumentų ar
chyvus. Grįžęs į Lietuvą, 1825 m. žiemą 
buvo vertėju Rygos generalgubernatoriaus 
raštinėje, o atliekamu laiku rinko istorinę 
medžiagą Rygos archyvuose.

Po dešimties metų (1835 m.) Daukantas 
nuvyko į Petrapilį, kur buvo Senato val
dininku, o vėliau Lietuvos Metrikos vedėjo 

padėjėju. Ir čia, kaip anksčiau Karaliau
čiuje ir Rygoje, rinko istorinę medžiagą, 
ją nurašinėjo ir skolino istorijos mėgė
jams (T. Narbutui ir k.).

Kai 1842 m. į Petrapilį buvo perkelta 
Dvasinė akademija, S. Daukantas turėjo 
progos susipažinti su vysk. M. Valančium, 
pas kurį vėliau (1851 m.) Varniuose apsi
gyveno ir talkininkavo jam įvairiuose 
praktiniuose darbuose. Tačiau neilgai juo
du gražiai sugyveno.

1846 m. S. Daukantas susikirto su M. 
Valančium, kuris grąžino jo laišką su pik
tokomis pastabomis. S. Daukantas nenusi
leido. Jis parašė jam mandagų, bet griežtą 
atsakymą, tvirtindamas:

— Aš nesu girtuoklis, nes nuo savo gi
mimo neėmiau gėralų į burną, o ir mano 
tėvai niekada negirtuokliavo, taigi man 
nėra iš ko išsiblaivėti pirm nekad perskai
tyčiau pagrąžintą gromatą. Aš nebuvau 
priešginiu šviesiausio piemens, bet pame
čiau tarnystę dėl to, kad jį mylėjau irgi 
pasitikėjau, kitur gyvendamas būsiąs nau
dingesnių savo vientaučiams. Regimai aš 
nebuvau šalavalka, kad antrąjį metą po 
mano parvažiavimo į Varnius, šviesiausias 
piemuo labai lipšniai prašei, kad grįžčiau 
pas Tamstą. Mane prakalbinai iš pradžios 
„jomilistu raštininku", o ant galo pavadi
nai „paiku“, bet tai yra du atbulu daiktu: 
neišleidžiau knygų svetimose kalbose ra
šytų apie svarius dalykus, bet rašiau pri
gimtu liežuviu, taip kaip kiti kad rašė ir 
rašo Petrapi’.ėje ir Maskvoje, Kazaniuje 
ir Varniuose; pats juk šviesiausias pie
muo rašei toje kalboje, taigi ar visi turė
tų būti paikais?

Taigi, dėl kilusių nesusipratimų S. Dau
kantas 1852 m. iš Varnių išvažiavo, bet, 
M. Valančiaus prašomas, vėl grįžo, kol 
1855 m. galutinai juos paliko. Apsigyvenęs 
Svirlaukyje pas Petrą Smuglevičių, lankė 
savo pažįstamus, o 1861 m. persikėlė pas 
Papilės kleboną kun. Igną Vaišvilą, kurio 
globojamas pabaigė sunkų vargo pelės 
gyvenimą.

S. Daukanto mintys
Reikia pastebėti, kad S. Daukantas bu

vo pirmasis ir tai gerai pasirengęs mūsų 
istorikas, kuris lietuvių kalba rašė apie 
Lietuvos praeitį.

Pažymėtini keturi pagrindiniai jo isto
riniai darbai: Darbas senųjų lietuvių ir 
Žemaičių (1822), Istorija žemaitiška 
(1838), Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių (1845) ir Pasakojimas apie vei
kalus lietuvių tautos senovėje (1850).

Pačiame pirmajame istoriniame veikale 
S. Daukantas aiškiai išdėsto savo darbo

EUROPOS LIETUVIS

tikslą: „Aš ne dėl mokytų vyrų ir galvo
čių, bet dėl tų motinų rašiau, kurios geba 
savo vaikams darbus jų bočių prabočių 
pasakoti, o be raštų daug kartų apsirinka. 
Norėjau vėl mano raštu parodyti neprie
teliams Lietuvos ir Žemaičių kalbos, jog 
kiekvienas norįs gali rašyti lietuviškai, jei 
turi spėkos, lygia dalia kaip ir kita išdai
linta jau kalba".

Trečiajame savo istoriniame veikale S. 
Daukantas šitokiais šviesiais žodžiais 
vaizdavo senovės lietuvius:

— Tarp visų kliautis ir vienybė buvo. 
Kiekvienas šelpė reikalaujantį ir gelbėjo 
gaištantį. Vaišės jų buvo meilės, ne žmo
nystės ženklas. Išeigoje buvo padorumas, 
o žmonystoje mandagumas. Skolos ir pa
lūkanų nežinojo, nes visi viso pertekę, 
buvo ir svetimų pramonių negeidė; drabu
žyje ir valgyje nesilepino, ir, jei kas ant 
to slygo, tą ištižiu vadino. Varguose kant
rybę, ir stangybę, o dūmoje išmintį rodė, 
viltyje neguro, paskutinėje nenusiminė, o 
žadėtoje nenusigando, nelaimėje neįsipylė, 
laimėje nesididžiavo. Dėl to kare narsybė, 
valstybėje dorybė ir teisybė per amžius 
tarp jų klestėjo. Ką širdyje turėjo, tą ir 
žodžiu reiškė.

Taigi S. Daukanto mintys įdomios, gerai 
išmąstytos ir vertos dar ir šiandien per
mąstyti.

Pagaliau žiupsnelis minčių iš S. Daukan 
to laiško Andriejauskiui apie ligą Papilė
je:

— Š v. ^Andriaus Vilijoje buvo didelė li
jundra. vakare eidamas lazda į tam tikrą 
vietą baisiai kritau ant gruodo ir be galo 
sutrenkiau kairę krūtinės pusę, kelias se
kundes gulėjau nesikeldamas, paskui ke
lis kartus apsiverčiau, kol atsistojau, apsi
pyliau kraujais, nes prasikirtau dantų 
smagenes, maniau, kad dantys išbirėję. 
Nieko pasitarti, daktaro nėra visa globa 
boba, ėmiau kloti šaltam vandeny pa
mirkytą rankšluostį, taip kankinausi še
šias dienas, karštis krūtinėje vis didėja, 
ateis, manau, lig žaizdos, pasidarys gangre 
na ir kaput. Atsirado felčeris, kuris man 
pastatė ant kairės krūtinės pusės 12 ban
kų. sutraukė kraują, kuris pirmą kartą bu 
vo taip sukepęs, kaip juoda anglis, statė 
antrą kartą, šaukiau: gana, gana, man 
kraujo nebeliks nė lašo; antrą kartą pasta
čius, kraujas buvo tyras. Paskui felčeris 
sako: „Aš Tamstai suvirinsiu varpučio ir 
saldymedžio, duosiu Tamstai aštuonius bu 
tebus, kuriuos turėsi išgerti...“

Darbštus, draugiškas, visa širdimi mylė 
jęs Lietuvą su jos gražia praeitimi, S. Dau 
kantas gyveno kaip vargo pelė, — kaip 
vargo pelė ir šios žemės varganą kelionę 
pabaigė.

Pabaltiečiai vokiečių socialdemokratų 
kongrese

(E) Lapkričio mėn. 23-27 d.d. Vak. Vo
kietijoje, Karlsruhės mieste, vyko 16-sis 
vokiečių socialdemokratų partijos suva
žiavimas. Kviestinių svečių tarpe dalyva
vo ir pabaltiečiai: J. Mihkelson (estas) ir 
J. Glemža (lietuvis).

RAROTOS
Atsimenu, kai dar lankiau gimnaziją, 

man patikdavo Advento metu eiti į anks
tyvąsias, vadinamąsias „Rarotų Mišias“. 
Ir ne tik man vienam: daug moksleivių 
susirinkdavo bažnyčioje Rarotoms. Ir ap
skritai, kaip Lietuvoj, taip ir visur pasau
ly tai labai mėgiamos pamaldos. Žiemos 
metu rytais dar tamsu ir tylu, bažnyčioje 
irgi tylu, tik altorius apšviestas žvakių 
liepsnos, šv. Mišios prasideda taip vaiz- 
džiais žodžiais: „Rasokit, dangūs!“ (loty
niškai „Rorate coeli“ — iš to ir atsirado 
mūsų žodis „Rarotos“). Visa tai sukelia 
prieškalėdinę džiaugsmingo laukimo nuo
taiką.

„Rasokit, dangūs, iš aukštybių, ir tegul 
debesys išlyja Teisųjį!“ šiais pranašo Iza- 
jo žodžiais (Iz. 45,8) prasideda kiekvieną 
dieną Rarotų Mišios. Kristaus laukimas; 
teisiojo, taigi ir teisingumo laukimas. Ir 
apskritai ateities laukimas.

Ypač jaunimas gyvena ateitimi, svajo
damas apie busimąjį teisybės įsigalėjimą 
pasauly. Lietuvos katalikų jaunimo orga
nizacija Ateitininkai ir jų žurnalas „Atei
tis“ jau pačiu savo pavadinimu aiškiai iš
reiškia tą savo atsikreipimą j busimuosius 
laikus: jie gyvena lyg advente, ateities 
laukimu. Ir ne tik laukimu, bet ir pasiren
gimu ateičiai.

Gali atrodyti, kad Rarotų prašymas 
„Rasokit, dangūs!“ išreiškia tik neveiklų 
laukimą. Dalinai taip ir yra, nes kiekvie
na malda pirmoj eilėj yra pasitikėjimas 
Dievo veikimu. Tačiau tikroji Advento 
dvasia išreiškiama ir kitais, nuolat pasi
kartojančiais Šv. Jono Krikštytojo žo
džiais: „Taisykite Viešpaties kelią!“ (Jo. 
1,23). Ne tik prašyti, kad Kristus ateitų, 
bet ir savo veikla parengti kelią Vieš
pačiui.

Lietuvių katalikų jaunimo šūkis „Visa 
atnaujinti Kristuje“ ir yra tokia, galima 
s.akyti, aktyvi Advento programa. Jie nori 
atnaujinti pasaulį, o ne tik atnaujinimo 
laukti; jie ieško ne bet kokios teisybės, bet 
Kristaus teisybės. Advento diena, kuri 
prasideda rytmetinėmis Rarotų Mišiomis 
ir prašymu „Rasokit, dangūs, ir išlykit 
Teisųjį“, paskui tęsiama Viešpaties kelio 
parengime ir pastangose visa Kristuje at
naujinti.

Kartą fariziejai klausė Šv. Joną Krikš
tytoją: „Kam tu krikštiji, jei tu ne Mesi
jas, nei Elijas, nei pranašas?“ (Jo. 1,25). 
— Su panašiu gundinančiu klausimu ne
tikintieji ar mažai tikintieji kreipiasi į 
veikliuosius krikščionis pasauliečius:

Nr. 49(840). 1964. XII. 8 
------------------------------- ------------------ s'® 
„Kam tu kalbi apie šv. Raštą ir apie Kris
taus dvasią, kam rūpinies Bažnyčios rei
kalais, jei tu ne popiežius, nei vyskupas, 
nei kunigas?“ Bet kaip tik tokių gundyto
jų buvimas yra paraginimas daugiau ir 
uoliau veikti: įrodyti tokiems, jog tikras 
pasaulio atnaujinimas yra tik atnaujini
mas Kristuje, ir kad pilna teisybė žemėje 
įsigalės tik su Kristaus tiesos ir teisybės 
įgyvendinimu. Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — gruodžio 13 d., 12 vai., 

Sacred Heart.
KETTERING — gruodžio 20 d., 12 vai., 

London Rd.
NOTTINGHAM — gruodžio 20 d., 12.30 v. 

Kad galima būtų pasirengti sklandžiai 
lietuviškai atsakinėti Mišių metu, visi 
kviečiami 11 vai. į St. Patrick‘s mokyk
lą repeticijai.

BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 v., 
Kalėdų pamaldos.

ROCHDALE — gruodžio 27 d., 12 vai.
ECCLES — gruodžio 13 d„ 12.15 vai. Išpa

žintis gruodžio 12 d.. 2.45 vai.

V.M. ČEKANAUSKUI (CHASE) 
70 M. AMŽIAUS

(E) Žymiam Amerikos lietuvių veikėjui 
— Vladui Čekanauskui (W.M. Chase) su
kakus 70 m. amžiaus, lapkričio 15 d. Hart
forde, Conn., vietos ir Nauj. Anglijos lie
tuviai surengė iškilmingą pagerbimą. V. 
M. Čekanauskas, 1894 m. gimęs Meškučių 
km., Nedzingės valse., Alytaus apskr. į 
JAV atvyko 1913 m. Dirbdamas geležinke
lio tarnyboje, sukaktininkas visą laiką 
aktyviai dalyvavo JAV lietuvių visuome
ninėje veikloje. Tuo būdu, be 70 m. am
žiaus, minėta ir Čekanausko 50 m. visuo
meninio darbo JAV sukaktis.

V.M. Čekanauskas yra uoliai, su atsidė
jimu dirbęs visoje eilėje JAV lietuvių or
ganizacijų: ALTS-je, buvo Vilniui Vaduoti 
S-gos įgaliotiniu, vadovavo ar dirbo Tėvy
nės Mylėtojų D-je, nuo 1951 m. buvo Liet. 
Bendruomenės JAV org. komiteto nariu ir 
kt. Sukaktininkas daug rašė JAV lietuvių 
spaudoje (nuo 1916 m. „Vienybėje Lietu
vininkų", „Tėvynėje“, „Amerikos Lietuvy
je“, daugiausia pasirašydamas V.M. Klau
sučio slapyvardžiu). Parašė kelis scenos 
vaizdelius ir brošiūrą „Mūsų Viįnius“ 
(1930 m.). V.M. Čekanauskas — vienas 
pavyzdingiausių senesnės kartos lietuvių 
veikėjų JAV ir savo darbu lietuvybei gra
žus pavyzdys jaunajai kartai.

Numatoma bendra konferencija su 
ukrainiečiais

(E) Lapkričio mėn. 19 d. Bonnoje įvyko 
Baltų Tarybos posėdis. Ukrainiečiams pa
siūlius, nutarta sukviesti bendrą su pabal- 
tiečiais studijinę konferenciją. Norima, 
kad ji įvyktų dar gruodžio mėn. Pabaltie
čiai, Baltų Tarybos nariai, nutarė tęsti žy
gius dėl pabaltiečių kalbomis valandėlių 
V. Vokietijoje veikiančiame trumpųjų 
bangų radijo siųstuve „Deutsche Welle". ’

JONAS AVYŽIUS —--------------- ----------------——--------------------

Kaimas kryžkelėje
---------------- ROMANAS

(3)
II

Lapino troba buvo dviem galais, suręsta 
iš apvalių sienojų. Vieną galą — seklyčią 
— užėmė Rimšų šeima, o kitame gyveno 
pats Motiejus su žmona ir dukterimi Go
da. Iš didžiojo kambario, vadinamo gryčia, 
ėjo dvejos durys — vienos į virtuvę, kitos 
į dukters kambarėlį, kuriame, be lovos, 
stovėjo poliruotas bufetas, tokia pat Kare
lijos beržo spinta drabužiams, didelis 
veidrodis.

Gryčia atrodė daug vargingiau. Kampe, 
prie Godos kambario sienos, stovėjo Mo
tiejaus lova, pasieniuose dvi medinės Rim
šos darbo kanapos liepiniais gardelių atlo
šais, o tarp kanapų spraudėsi senas ketur
kampis stalas, uždengtas klijuote. Maži 
šešiakvorčiai langai kaimo papročiu buvo 
nustatyti vazonėliais. Sienos išmuštos de
koratyviniu popieriumi, kurio melsvą var
ginantį foną įvairino keliolika šeimos nuo
traukų ir pora šventųjų paveikslų, paka
bintų virš galinio lango, užstalėje.

Pas Lapinus retai pritrūkdavo svečių, 
nes Motiejus mokėjo padaryti ne tik sprog 
dinantį alutį, bet paslapčia varvino ir na
minę, o be to, turėjo gražią dukterį, kuriai 
iš paskos bėgiojo pusė Liepgirių bernų.

Tad ir šiandien už stalo sėdėjo kolūkio 
sąskaitininkas Petras Vingėla, už akių 
pravardžiuojamas Pupyte Uoga, — prapli
kęs viengungis sidabriniais dantimis iš
marginta burna, išsipustęs, nuolat taisan
tis kaklaraiščio mazgą, išsikvėpinęs tar
tum parfumerijos krautuvė, šalia jo — 
Simas Gojelis, aštuoniolikos metų, ištįsęs, 
strazdanotu veidu vaikinas, — iki ausų 
beviltiškai įsimylėjęs Godą. Jis buvo atsi
kėlęs iš Dzūkijos, nuo Varėnos smėlynų, 

kurie imta užsodinti mišku. Bernelis tru
putį lėtokas, naivus, labai bijąs pašaipos, 
besistengiąs visur pabrėžti savo vyrišku
mą ir kaip subrendimo ženklą jau sužei
dęs panosėje pilkšvą gyvplaukių lopinėlį. 
Dirbo jis prikabinėtoju, o taip pat bandė 
rašinėti į rajono laikraštį korespondenci
jas, net eilėraščius; sienlaikraštyje dažnai 
pasirodydavo jo linksmi straipsneliai, ku
rie daugelį stebino sąmojaus aštrumu, 
nors pats Simas iš paviršiaus atrodė rim
tas, kartais net paniuręs. Visą galustalę 
užėmė pečiūkas slunkius Liepgirių briga
dininkas Viktoras Šileika, atsikišusiais 
skruostikauliais, plačiažandis, didelėmis 
akimis, pusamžis vyras. Blaivas jis ne
mokėjo žodžio ištarti ir, užuot įsiterpęs į 
pokalbį, tik žvengdavo kaip arklys, dairy
damasis į šonus, atkišęs stambius kapli- 
nius dantis ir kraipydamas didelę galvą su 
ilgomis nulėpusiomis ausimis. Bet išgėrus 
atsirišdavo liežuvis O jau kortuotojas ir 
sukčius buvo toks, kad retas Liepgiriuose 
jam prilygo. Ketvirtasis prie stalo sėdėjo 
Pruncė, didgalvis, bukaprotiškos veido iš
raiškos, nepaprastai stiprus ir tiek savo 
ūgiu, tiek jėga gal per pusę sprindžio men
kesnis už Raudonikį. Liepgiriuose jis pa
sirodė prieš kokį dešimt metų, bet niekam 
nerūpėjo nei jo praeitis, nei pavardė. Už
teko to, kad buvo kvailys, lengvai apmul
kinamas. ėjo pakiemiui. pusvelčiui dirb
damas juodą darbą. Taigi pavardę jam 
išgalvojo patys liepgiriečiai: vadino Pran
cūzu, nes Pruncė kalbėjo kažkaip per no
sį, saviškai ištardamas priebalses.

Pruncė, sąskaitininkas ir brigadininkas 
lošė kortomis „dvidešimt vieną“ iš pinigų, 
o Gojelis, įsispraudęs į kampą, stebėjo 
žaidimą.

— Per daug, pupyte uoga... — Vingėla 

pamerkė Šileikai, pristūmė penkinę, nes 
tiek buvo banke, kurį jis apsimetė pra- 
kirtęs.

— Nu Pruncė! — Šileika tėškė kortą, 
savo ruožtu pamerkdamas sąskaitininkui.
— Tūkstantis kapeikų! Ply!

Pruncė išsišiepė, išsprogdino akis, iš
tempė storą melsvomis venų virvėmis su
veržtą sprandą. Gundė, oi, gundė tas de
šimt rublių, bet kišenėje beliko keliolika 
kapeikų.

— Ruplį... Tuok ruplį... — sušniokštė, 
ištiesęs rudais gyvplaukiais apžėlusią le
teną antros kortos.

— Juk tūzą gavai, Pruncė? — sušuko 
Vingėla. — Pikų tūzą! Leisk, aš pridėsiu, 
pupyte uoga.

— Pakukuok užpakaliu, — pasipriešino 
Viktoras. — Atsimušt neleisiu. — Kilste
lėjo nežymiai kortas. Apačioje šmėstelėjo 
dešimtuke, Pruncė net sudrebėjo iš susi
jaudinimo: pinigai jo rankose!

— Tuok visus! — Pagriebė kortą. Ap
stulbo: vietoj dešimtukės išlindo gilių ka
ralius.

— Puvo tešimt! — sušniokštė pabalinęs 
akis. — Kur patėjai tešimtinę, sukčiau?

— Tu pats sukčius. Kam žiūrinėji kor
tas? — Šileika atvertė savo kortą. — Va 
dešimtuke! Aš gi sau buvau nepasidėjęs, 
vargšeli! — Dar?

— Tar... — Pruncė prisitraukė pakištą 
būgnų septyniukę. Ilgai skaičiavo, pūtė, 
lošėjų įpročiu stengdamasis nupūsti akį. 
Paskui atsiduso iš visos krūtinės kaip pri
mintos dumplės, išmetė kortas. — Per 
tauk...

— Pruncė, ar nematai? Jie tave apgau
dinėja, — įsikišo Gojelis.

— Cha-cha-cha! — nusižvengė Šileika.
— Pruncė, girdi, ką jis sako? Sako, kad 

tu kvailas, nieko neišmanai, mes tave mul- 
kinam. Tokį vyrą!

— Aš kvailas? — Pruncė pažvelgė į Go
jelį įerzinto buliaus akimis. — Koks kvai
las?.. — Trenkė kumštimi į stalą, net bu
telis pašoko. — Tuosiu į snukį, pus 
kvailas!

— Nurimk, pupyte uoga. Piemuo lieka 
piemeniu. Viktorai, duok Pruncei banką.

— Bankuok, Pruncė. — Šileika pastū
mė Prancūzui kortų kaladę. — O tu, ko
respondente, nesimaišyk vyrams po kojų. 
Dalink, Pruncė. ko žiūri kaip čerepakas į 
kiaušinius? Ir šen man dešimt rublių.

— Nė... nė... — sumykčiojo, sušniokštė 
per nosį, maldaujančiu žvilgsniu apėjo 
vyrus.

— Didelio daikto, kad nėr. Kas? — tu 
pinigus, ar tave pinigai dirba?

— Rankas turi. Vyras kaip kalnas, — 
pagriebė Šileikos mintį Vingėla. — Lapi
nui pralošei šulinį iškopti, o čia dėl dešimt 
rublių...

— Nagi! Sukaposi porą vežimų žabų, ir 
skolos kaip nebūta. — Šileika nusižvengė, 
bloškė paniekinantį žvilgsnį į Gojelį, kuris 
sėdėjo, paraudęs nuo įžeidimo, nedrįsda
mas daugiau prasižioti.

— Magaryčių Lapinas parneš kiškį...
— blykstelėjo Vingėla sidabriniais dan
timis.

— Žinai, aš pradedu pavydėt Lapinui.
— Šileika pripylė stiklelius. Visi išgėrė.
— Gyvena, kaip iš pieno plaukia. Rimšos 
pas jį kaip kokie pusininkai. Ale ko pusi
ninkai. Baudžiauninkai! Daržą apsodina, 
išravi, nuima. Seniui nereikia piršto 
prikišt.

— Toks jau nuolankus lietuvio charak
teris, pupyte uoga.

— Kaipgi ne. Gal, manai, Rimša vienas 
įstengė tuziną vaikų?.. Motiejus toks dri
gantas... Vyriausias, Lukas, tas kur em- 
teese mechaniku dirba, irgi Motiejaus 
darbo...

— Girdėjau. Sako, Lukas paėmęs užtai
sytą šautuvą.

— Taigi... Motiejus pakišo. Tikras 
kvailys tas Rimša. Aš tokiai bobai pa
gaikštį užlaušč. Cholera!..

— Meilė, pupyte uoga, akmenį pravirk
do. Taip ir Morta: apvyniojo Luką aplink 
pirštą, vedžioja užrištomis akimis, kur pa

tinka. ir bruka melą už tikrą pinigą. •»;
— Reikėjo Rimšai su Matilda susidėt. 

Būtų išėjusi graži asilų pora, — apmau
džiai bloškė Šileika, pažvelgęs pro langą 
į Lapinienę, mažytę išsaususią seneliukę, 
kuri prie šulinio plovė bulves. — Kvaiša 
senė, daugiau nieko. Vyras ja kaip kokiu 
skuduru kojas šluostos, prasižiot nelei
džia. Pas jį visi raktai, pinigai. O ji vaikš
čioja apdriskusi, nė samdinės vietoje ne
stovi. Nuo tamsos iki tamsos eina apie 
gyvulius, krosnį, nė veltinių nenuperka.

— Pati kalta. Kam reikėjo tekėti už 
Motiejaus? Juk už jį net dešimčia metų 
vyresnė.

— O kam ėmė? Amžinatilsis tėvelis pa
sakojo: Matilda nė girdėt nenorėjo apie 
Motiejų. Bijojo. Ir kaip ne: buvo gražuo
lis, apšauktas mergininku, jaunas, o ji se
na merga, ne kvaila, pasaulio mačiusi, nes 
dvidešimt metų pragyveno Amerikoje. 
Bet Lapinui Matildos doleriai pakvipo, tai 
tol lojo, trynė užpakalį, šliaužiojo keliais, 
kol apsuko mergai galvą ir nutempė prie 
altoriaus.

— Tu atsargiau, pupyte uoga. Lapino 
žentas girdi. Dar parašys į laikraštį.

— Tokių žentų pusė kolūkio. Teisybė, 
Simuti? Ko raudonuoji? Neliūdėk, ateis 
ir tau eilė — įsikibsi į skiauterę. Goda 
gailestinga...

— Tai jau mano reikalas, — išdidžiai 
atrėžė Simas.

Pruncė pritarė vyrams vaipydamasis, 
šūkčiodamas vienskiemenius žodelyčius, 
kurie krito iš jo burnos švogždžią, sunkūs, 
tartum žvyruotas molis nuo kastuvo. Bet 
daugiausia domėjosi lošimu. Visa siela 
buvo susikaupusi kortose, tuose juoduose 
ir raudonuose paveikslėliuose, tose stebuk
lingose, tarsi gyvose akyse, kurios viliojo, 
gundė, apgaudinėjo... Ir slydo rublis po 
rublio, penkinė po penkinės iš jo kišenės. 
Ėjo į banką nematomas pinigas, kurį jis 
dar turėjo uždirbti. Ir kaipgi — toks vy
ras, toks galinčius! Tegu atšils kiek, pasi
ims kirvį, ir Šileikos žabų lyg nebūta. O 
Vingėlai mėšlą išmėš. ■ Neliks skolingas, 
nebijokit. Bet ir Šileika su Vingėla ne 
kiaulės. Padarys alaus išdžiūvusiai burnai 
praskalauti. Galės dirbti dainuodamas. ■ 
Juk Pruncė jiems kaip brolis...

(Bus daugiau)
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EUROPOS LIETUVIS

Tas kitas pasaulis
GRĮŽUSIO IŠ LIETUVOS JAUNUOLIO PASISAKYMAS

Arturas Hermanas,
Vasario 16 Gimnazijos 8 klasės mokinys

Vakarų Vokietijoje šiuo metu gyvena 
nemaža jaunuolių, paskutiniais metais at
vykusių iš vadinamosios Tarybų Lietuvos. 
Šie jaunuoliai buvo išleisti, nes galėjo 
įrodyti savo priklausymą vokiečių tauty
bei. Bet tik maža jų dalis yra tikri vokie
čiai. kurie karo audrų buvo į Lietuvą nu
blokšti ir ten priimti ir užauginti. Kaip 
pavyzdį imu čia Karaliaučių. To miesto 
gyventojai, likę vietoj ar negalėję išbėgti, 
nenorėdami badu mirti, bėgo į Lietuvą. 
Visi kiti maža teturi ryšių su Vokietija. 
Tai dažniausiai jaunuoliai, kurių tėvai 
kada nors gyvenę prieškarinės Vokietijos 
ribose, kaip, pvz.. Mažosios Lietuvos ir 
Klaipėdos Krašto gyventojai, arba vadina
mieji „Volksdeutsche“, kurie, Hitleriui ir 
Stalinui pasidalijus Pabaltijį, nenorėdami 
pakęsti komunizmo jungo, buvo laikinai 
pasitraukę Vokietijon, o vėliau, vokie
čiams užėmus Lietuvą, vėl atgal grįžo.

Šie jaunuoliai, atvykdami į laisvąją Vo
kietijos dalį, persikelia lyg į kitą pasaulį. 
Jie čia pirmą kartą pamato sotų kraštą 
su skubiu, pulsuojančiu gyvenimu. Jie ne
begirdi ir nebemato komunistinių sargybi
nių, pirmą kartą niekas jų nebeverčia 
vykdyti kitų nurodymus prieš savo sąžinę. 
Jie pirmą kartą gali savo akimis pamatyti 
tuos „kapitalistus“, kurie Lietuvoje pie
šiami kaip išnaudotojai ir kraugeriai; jie 
pirmą kartą gali pamatyti ir tą „vargstan
tį“ darbininką, kuris geriau gyvena, nei 
Lietuvoje patys didžiausi partijos sekreto- 
rėliai. Jie gali palyginti Sovietų Sąjungos 
ir laisvojo pasaulio ūkinį ir kultūrinį gy
venimą ir, šaltai apsvarstę, prieiti išva
dos, kad jis ten buvo apmeluotas, begėdiš
kai apgautas. Šita išvada gali būti tokia 
stipri, kad jaunuolis pradeda niekuo nebe- 
pasitikėti, užsidaro savyje ir ypač vengia 
įstoti į bet kurią organizaciją ar ratelį. 
Visi nauji įspūdžiai jam neduoda ramy
bės, jis jaučiasi, lyg būtų iš verdančio 
vandens į ledinį vandenį įkištas, ir dabar 
stengiasi kvapą atgauti, bet krūtinė lyg 
varžtais suveržta, ir bandymas virsta slo
gučiu. Praeina daug laiko, iki jaunuolis 
visiškai apsipranta naujoje aplinkoje ir 
vėl atgauna pusiausvyrą, jei dar tai iš vi
so įmanoma.

Atvykusiam jaunuoliui sunku atsikra
tyti komunistinio mokslo ir jo teorijų. Per 
visus tuos metus jam mokykla, radijas, 
spauda taip šį mokslą įskiepijo!' kad jau
nuolis, tik dar kartą jį iš vakarietiško taš
ko praeidamas, gali jo klaidingumą atpa
žinti ir prieš šį mokslą savyje stoti į kovą. 
Kitas dalykas yra jo tikėjimas. Komuniz
mas įstengė sugriauti netvirtą, iš tėvų

perimtą jaunuolio tikėjimą. Todėl jame 
vyksta didesnė dvasinė kova tarp tikėjimo 
ir ateizmo, nei pas kitus. Labai gerai, jei 
toks jaunuolis įstengia susirasti bendra
mintį, gerą draugą ir su juo aptarti rim
tus klausimus. Bet ne visada lemta sutikti 
kitą atvykusį iš Lietuvos ir panašiai gal
vojantį, o prieš vietinį Vakarų Vokietijos 
jaunimą jis dažnai užsidaro, neranda kal
bos ir kontakto. Jam sunku su vietiniu 
jaunimu bendrauti dėl kalbos nemokėji
mo. Juk dažniau vienas kitame pradeda 
ieškoti klaidų, o ne bendrų temų. Kita 
priežastis yra ta, kad laisvėje užaugęs 
jaunuolis nesistengia jo geriau suprasti, 
kadangi jis visa tai pergyveno, arba daž
niausiai visai nemėgina jo suprasti. Atvy
kęs jaunuolis dažnai būna apviliamas šio 
jaunimo įgimto lengvabūdiškumo ir beato
dairiškumo. Iš viso labai sunku jaunuoliui, 
taip staigiai pakeitus aplinką, prisitaikyti 
prie šios jam naujos bendruomenės. Jis 
lieka visam gyvenimui paženklintas.

Su čia užaugusiu lietuvių jaunimu jun
gia jį bendri kilmės ir kalbos ryšiai, ben
dra tėvynė ir bendri siekimai ateičiai. Ži
noma, atvykęs jaunuolis turės truputį ki
tokią pažiūrą į kai kuriuos dalykus, jis ki
taip ir pasielgs, bet ar nereikia PLB Va
karų Vokietijoje ir kitoms lietuvių ben
druomenėms naujų jėgų ir impulsų? Įsi
jungęs į laisvojo pasaulio lietuvių ben
druomenės veiklą, jaunuolis galės greičiau 
savo abejones nugalėti ir nenutausti. Bet. 
gaila, dažnai, ir čia turiu visiškai atvirai 
pasisakyti, atsitinka, kad dėl šių kitoniškų 
idėjų į tokius jaunuolius kreivai žiūrima, 
jie net komunistais ar vokiečiais laikomi, 
kas daliai nenuginčijamai pritinka. Bet ki
ti nelaiko savęs nei komunistais, nei vo
kiečiais, ir čia reikia tik, kad pirmą žings
nį žengtų ir gerą pavyzdį duotų „vieti
niai“ lietuviai, kurie galėtų išjudinti atvy
kusį jaunuolį iš apatijos ir patrauktų lie
tuviškai veiklai, o ne perleistų iniciatyvą 
vokiečių organizacijoms, pavyzdžiui, Land 
mannschaft der Deutschen aus Litauen 
(buvusiems Lietuvos vokiečiams) ir vadi
namiesiems „Klaipėdos Krašto vokie
čiams“ (Arbeitsgemeinschaft der Memel- 
laender).

Daugelis tik po metų sužino, kad Vaka
rų Vokietijoje yra Lietuvių Bendruomenė, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai išlaiko net 
savo gimnaziją Huettenfelde. Būtų gera, 
kad Friedlande, per kurį praeina beveik 
visi atvažiavusieji iš Sovietų Sąjungos, 
kartas nuo karto apsilankytų PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos ar net Tarybos at
stovas, kaip vykdė buvusių Lietuvos vo-

kiečių Landsmannschafto organizacija. 
Bet iki šiol dar jokio žingsnio ta kryptimi 
nežengta, o čia būtų progos ne vieną „vo
kietį“ vėl sulietuvinti. Būtų gera, kad bū
tų ruošiama daugiau šitokio jaunimo su
važiavimų, kurie būtų pravedami grynai 
lietuviškoje-krikščioniškoje dvasioje. Dvie 
jų suvažiavimų per metus neužtenka. Rei
kėtų tuos jaunuolius būtinai lietuviška 
spauda aprūpinti ir tuo juos supažindinti 
su lietuvių pastangomis ir darbais išeivi
joje. Yra ir daug kitų būdų palaikyti juose 
lietuviškai dvasiai: per bažnyčią, įvairias 
organizacijas ir t.t. Reikia juos kviesti į 
lietuviškus subuvimus, tautines šventes ir 
kitokius parengimus. Laisvojo pasaulio 
lietuviai neturi užsidaryti savo kiaute, bet 
tą atvykusį jaunuolį su meile priimti į sa
vo tarpą.

Atvykusiam iš Lietuvos labai svarbu 
susisiekti su bendraminčiais, bendratau- 
čiais ir bendratikiais. Vienas kitą turi pa
mokyti, kaip kurti naują rytojų mūsų pa- 
vergtajai tėvynei ir kaip atstatyti laisvą 
ir nepriklausomą Lietuvą. Prie šių darbų 
turi visi prisidėti, tiek „vietiniai“, tiek 
naujai atvykę lietuviai.

SANSKRITAS IR
DŽ. NERU APIE SANSKRITĄ IR 

LIETUVIŲ KALBĄ
Džavacharlalas Neru (1889-1964), kovo

damas už Indijos nepriklauomybę, ne kar
tą sėdėjo anglų kalėjime. Iš kalėjimo savo 
dukteriai Indirai jis kartą parašė laišką, 
kuriame papasakojo apie lietuvių kalbą, 
artimą sanskrito kalbai.

Duodame ištrauką iš Dž. Neru knygos 
„Indijos atradimas“.

Šiuolaikinės indų kalbos, vedančios sa
vo kilmę iš sanskrito, vadinamos indo-ari- 
jiškomis kalbomis. Tai hindi-urdu, benga- 
li, marathi, gudžarati, orija, Asamo, rad- 
žastani (hindi atmaina), Pendžabo, sindhi, 
puštu ir Kašmiro kalbos. Prie dravidų 
kalbų priklauso tamilų, telugu, kanara ir 
malajalam kalbos. Šitos penkiolika kalbų 
apima visą Indiją, o labiausiai paplitusi iš 
jų yra hindi su savo atmaina urdu, kurią 
supranta net ja nekalbantieji. Be šių kal
bų yra tik kelios tarmės ir kelios neišsi- 
vysčiusios kalbos, kuriomis kalba labai 
nedideliuose rajonuose kai kurios atsili
kusios gentys, gyvenančios kalnuose ir 
džiunglėse. Dažnai kartojama versija, kad 
Indijoje priskaičiuojama penki šimtai ar
ba daugiau kalbų, — tuščias filologų ir 
perrašinėjimo biurų valdininkų prasima-

Ten, kur Nemunas banguoja

LIETUVIU KALBA•>
nymas, nes jie savarankiškomis kalbomis 
laiko visas tarmes ir visas smulkias šnek
tas genčių, gyvenančių Asamo-Bengalijos 
ir Birmos pasienyje, nors kartais šitomis 
tarmėmis kalba vos keli šimtai arba keli 
tūkstančiai žmonių. Daugelio šitų vadina
mų šimtų kalbų paplitimo sfera neišeina 
už rytinių Indijos pasienio sričių ir kai
myninių Birmos rajonų ribų. Sekdami ši
tų valdininkų metodu, Europoje priskai
čiuotume šimtus kalbų ir vien Vokietijoje, 
man rodos, jų galima priskaičiuoti apie 
šešiasdešimt.

Tikra Indijos kalbų problema nieko 
bendro neturi su šituo įvairialytiškumu. 
Praktiškai ji užsibaigia hindi-urdu, viena 
kalba su dviem literatūrinėmis formomis 
ir dviem šriftais. Šnekamoje kalboje var
gu ar yra koks nors skirtumas. Rašte ir 
ypač literatūrinėje formoje skilimas tarp 
hindi ir urdu, didėja. Buvo bandyta ir ban
doma šitą skilimą sumažinti ir sukurti 
bendrą formą, kuri paprastai vadinama 
hindustani. Hindustani tampa bendrine 
kalba, suprantama visiems Indijos gyven
tojams.

Sanskritas, kaip dabar galutinai pripa
žinta, susijęs su klasikinėmis ir šiuolaiki
nėmis Europos kalbomis. Net slavų kalbos 
turi daug bendrų su sanskritu formų ir 
šaknų. Europoje visų artimiausia sanskri
tui yra lietuvių kalba.

K. Papečkys („M. ir G.“)
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ BE MUITO, 
LICENZIJOS IR KITŲ MOKESČIŲ
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(Tarybinės spaudos ištraukos,

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

A. Vienažindys

VIRŠININKO AUKLĖJIMAS
Šilutės rajono Juknaičių ūkio direkto

rius K. Kurapka, būdamas už vairo ne
blaivus, apdaužė dvi valdiškas automaši
nas. Paskutinės avarijos metu šio ūkio 
darbuotojas buvo sužalotas ir kelis mėne
sius išgulėjo ligoninėje.

Šilutės rajono autoinspekcija K. Kurap
ką pagąsdino: ėmė ir perdavė visą surink
tą medžiagą teismui. Ir teismas direktorių 
pagąsdino: atidavė jį auklėti... kolektyvui.

Įdomu, kaip darbininkai savo direkto
rių auklėtų?..

(Iš skaitytojo J. Stasėno laiško)
Nagi pabandykime įsivaizduoti:
...— Aš sukviečiau jus, kad pasakyčiau 

nemalonią naujieną: mane reikia auklėti!

kurios aiškios ir be aiškinimų)

— Kadangi tai pirmas kartas, užteks 
papeikimuko. Kad laikrodis nesustotų!.. 
Jūs dar kažką man ruošiatės pasakyti?..

Pavaldinys, kaip botagu perlietas, atbu
las išslinko pro duris. Kitą rytą skelbimų 
lentoje padaugėjo vienu įsakymu — pa
peikimu. Daugiau norinčių auklėti savo 
viršininką neatsirado. Visi žinojo seną ir 
teisingą patarlę: „Jei norėsi mušt šunį, 
rasi ir lazdą“. O lazda juk viršininko ran
kose. ..

Netrukus viršininkas kauštelėjęs paėmė 
sunkvežimį ir pervažiavo milicijos įgalio
tinio kalę.

... Kai teismas priteisė atsakovui sumo
kėti kalės šeimininkui nuostolius, jis susi
jaudinęs pareiškė:

— To būtų neatsitikę, bet manęs kolek
tyvas neauklėjo.

A. Lukša

„šluota“, 1964 m. Nr. 10.

Už keitimąsi pašto ženklais — kalėjimas
(E) Tarpt. Komiteto Krikščioniškąjai 

Kultūrai Ginti biuletenis “CI Information“ 
paskelbė būdingą žinią apie ulbrichtinio 
režimo R. Vokietijoje brutalumą. Cottbus 
miesto teismas nuteisė vieną gyventoją 7 
metams ir 9 mėn. sunkiųjų darbų kalėji
mo bausme, nes pilietis „nelegaliai“ (pri
vačiai) keitėsi pašto ženklais su Vak. Eu
ropos filatelistais. Sunkinanti aplinkybė— 
tai, kad „nusikaltimas“ buvo vykdomas po 
1961 m. rugpjūčio 13 d., taigi „gėdos sie
nai“ rytų Berlyne atsiradus. Kitas filate
listas, pieno prekybininkas, buvo nuteistas 
ketverių su puse metų kalėjimo bausme. 
Iš abiejų atimti pašto ženklų rinkiniai. R. 
Vokietijoje pašto ženklais gali keistis tik 
„Socialistinių pašto ženklų klubų“ nariai. 
Šiaip pašto ženklų prekybos bei keitimosi 
monopolis priklauso režiminei valdžiai. 
Nuolat leisdama naujus pašto ženklus, vy
riausybė siekia įsigyti daugiau užsienio 
devizų.

— Vakarų Berlyne nuo N. Metų dalis 
taksių bus skirta nerūkantiems, ir jie tu
rės užrašą „Nichtraucher“.

Tokius siuntinius galima pasiųsti per mus iš sandėlių, 
esančių Sovietų Sąjungoje. Taip siunčiame automobi
lius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, akor
deonus, radijo ir televizijos aparatus, medžiagas, mais
tą, svaiginamuosius gėrimus, cigaretes ir t.t.
Taip pat be jokių kliūčių galima siųsti į Lietuvą maistą, 
medžiagas ir kitas prekes iš Anglijos.
Kviečiame pasinaudoti proga pasiųsti giminėms labai 

vertingą specialų
ŽIEMINĮ SIUNTINĮ — P-3,

kurį sudaro dvi atkarpos po 3 jardus dviems paltams 
labai šiltos angliškos ULSTER medžiagos ir viena atkar
pa 3 su puse jardų ekstra geros angliškos medžiagos žie
miniam vyriškam arba moteriškam kostiumui tik už

£25.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Taip pat dar galima pasiųsti mišrų aukšto koloriteto 
maisto 22 svarų siuntinį M-13, kurį sudaro taukai, kaka
va, miltai, kava, šokoladas, cukrus, arbata ir prieskoniai, 

tik už £10.0.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Be to, dar tebesiunčiame labai didelį pasisekimą turėju
sį specialų tvirtų ir gražių vilnonių angliškų medžiagų 
siuntinį V-3, kurį sudaro trys atkarpos trim kostiumams 

po 3 su puse jardų, iš viso 10 su puse jardų, tik už 
£16.15.0 su Sov. muitu ir pasiuntimu.
Reikalaukite pavyzdžių ir rašykite:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

jis:

Pavaldiniai sumišę žiūrėjo į savo virši
ninką. Koktelėjo jis ar ką? Bet viršininko 
balsas skambėjo taip įtikinamai...

— Jūs žinote, kad aš mėgstu stikliuką 
— kitą padauginti. O padauginęs būtinai 
sėdu už vairo. Apie tai sužinoję, aukščiau 
sėdintieji draugai perdavė mane auklėti 
jums, mano šauniam, mano vadovauja
mam kolektyvui. Tad veskite manė į dorą 
kelią, saugokite nuo pagundų, o aš jums 
atsidėkosiu.

Paskutinius žodžius viršininkas ištarė 
taip entuziastingai, kad pavaldiniai pati
kėjo jų nuoširdumu. Tai buvo dešimtą va
landą ryto. O po pietų viršininkas vėl ne
tyčia užmynė ant kamščio, paėmė savo 
kontoros buldozerį ir, išlaužęs vienos gy
vanašlės tvorą, įvažiavo į darželį...

Gyvanašlė pasiskundė draugiškam teis
mui. Kadangi viršininką viešai teisti ne
dera, kolektyvas nutarė jį įspėti, šiai mi
sijai išrinktas atstovas dvilinkas įsmuko 
į viršininko kabinetą.

— Kolektyvas atsiuntė, viršininke, — 
nedrąsiai pradėjo. — Auklėjimo reikalu...

— Taip, taip, — išsiblaškęs pasakė vir
šininkas, tyrinėdamas savo nagus. — Ga
lima ir apie auklėjimą. Šiandien jūs pavė
lavot į darbą.

— Viršininke, aš tik dvi minutes. Laik
rodis buvo sustojęs...

ii 
M
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Sovietiniai sportininkai neišdrįso išlipti iš 
lėktuvo...

(E) Maskvos „Izvestijų“ dienraštis 
(lapkr. 21 d.) pasisakė už reikalą per daug 
nesmerkti sovietinių sportininkų ir jiems 
parodyti pakantą. Pagal dienraštį, iš Tokio 
olimpiados grįžę estafetinio bėgimo sporti
ninkai neišdrįsę išlipti iš lėktuvo, nes, esą, 
jiems nelaimėjus medalių būtų buvę ne
patogu pasisveikinti su pareigūnais. „Iz- 
vestijos“ teigia, kad galima pasimokyti ir 
pralaimėjus. Juk, girdi, negalima tikėtis, 
kad sovietiniai sportininkai visuomet būtų 
laimėtojais.

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

(10)

Bet kokiu tat būdu ligos ir mirtis pasie
kė visą žmoniją? Adomas buvo visos žmo
nijos natūralus tėvas. Dievas davė jam ga
lios gimdyti kūdikius ir pripildyti žemę. 
Ta teise jis pradėjo naudotis tik po to, kai 
buvo ištremtas iš rojaus į netobulas ir ne
palankias sąlygas. Apsigimimo dėsniu tė
vo netobulumas ir ligos, įgytos nepaklus
numu ir skurdžiu gyvenimu neprirengtoje 
ir netinkamoje gyventi žemėje, perėjo vi
siems Adomo vaikams; nes aišku, kad to
kiose sąlygose būdamas jis ir jo moteris 
begalėjo pagimdyti tik netobulus kūdi
kius. Taigi aišku, kad ligų ir mirties prie
žastis yra pradinis Adomo nusidėjimas. 
Kiekvienas iš Adomo padermės kilęs žmo
gus yra netobulas ir dėl to nusidėjėlis Die
vo akivaizdoje.

Biblijoje randame daug vietų, kurios 
aiškiai kalba apie tuos dalykus. Pavyz
džiui, Povilo laiške Romiečiams, 5:12, mes 
skaitome: „Todėl kaip per vieną žmogų 
nuodėmė atėjo į pasaulį ir per nuodėmę 
mirtis perėjo ant visų žmonių, nes visi ja
me (t.y. Adome) nusidėjo. (

Tik vienas Dievas tegali išgelbėti žmogų 
iš šito nelaimingo likimo ir sugrąžinti jam 
sveikatą ir amžinąjį gyvenimą, ir tą jis

tikrai pradėjo daryti ir paskirtu laiku pil
nai įvykdys. Atsimenate, kad Viešpats Jė
zus yra pasakęs, jog jis atėjo surasti ir 
sugrąžinti, kas buvo pražudyta. O ką gi 
žmogus pražudė arba prarado prasižengi
mu prieš Dievo įstatymą? Būkite tikri, 
kad ne dangų, nes jis niekad danguje ne
buvo buvęs ir jokių dangiškų pažadėjimų 
neturėjo. Jis prarado savo tobulus namus 
čia pat šioj planetoj, mūsų žemėj. Todėl 
Jėzaus pažadėjimui įvykus, Tūkstantmeti
nėje Karalystėje tie namai bus ir vėl at- 
steigti ir sugrąžinti žmogui.

Biblija visai neskelbia, kad žmogus po 
mirties nueina į dangų. Ji kalba kaip tik 
priešingai ir sako, kad po mirties žmogus 
pavirsta dulkėmis, visai išnyksta. Vienin
telė jo išsigelbėjimo viltis yra prikėlimas 
iš numirusių, kuris, pasak Bibliją, yra vie
nintelis kelias į busimąjį gyvenimą. Dan
gus yra pažadėtas tik „mažam būreliui“ 
„pašauktųjų, išrinktųjų ir ištikimųjų“, ku
rie dabar seka Jėzaus pėdomis ir pasilieka 
ištikimi iki mirties. Bet jie nenuėjo į dan
gų tuojau po mirties, bet turėjo laukti 
antro Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo 
ir pirmojo prisikėlimo, kuris reikš jų pasi
keitimą iš žemiškų į dangiškus, naujus 
sutvėrimus, panašius į savo Viešpatį. Bet 
tasai pažadėjimas visai neliečia žmonijos. 
Žmonijai, arba pasauliui, nėra duota jo
kių dangiškų pažadėjimų, lygiai kaip ir jo 
gimdytojams Adomui ir Ievai.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 
Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str. Spring Valley, Ill. U.S.A. (61362)

Jūsų pačių paruoštus siuntinius pasiunčiame už že
miausią kainą. Duodame geriausias išsimokė] imo 

sąlygas. s

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman,

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

::::

Džiazo festivalis Prahoje
(E) Prahoje lapkričio mėn. surengtas 

pirmasis oficialus džiazo festivalis. Jo ren
gėjai: valstybinė jaunimo organizacija, 
kompozitorių s-ga ir menininkų agentūra.

Visoje Čekoslovakijoje šiuo metu veikia 
apie 150 džiazo mėgėjų kolektyvų, iš jų 80 
kultyvuoja vad. Dixielando stilių. Džiazo 
muzika čekuose populiari nuo ankstyves
nių laikų.
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AR SIUNČIATE į Lietuvą ar kitus Sov. Sąjungos kraštus siuntinius? 
TAI JUMS BUS NAUDINGAS T A Z A B O iliustruotas katalogas, 
kuriame jūs susirasite viską, ko tik gali reikėti, įskaitant 44 SVARŲ 
MAISTO SIUNTINIUS!

RAŠYKITE TUOJ lietuviškai:

TAZAB & Co. Ltd.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
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Europos lietuviu kronika
KALĖDINIS LAIKRAŠČIO NUMERIS

Kalėdinis ir paskutinis šiais metais „E. 
Lietuvio“ numeris išeina gruodžio 16 d., 
trečiadienį.

Visokius pranešimus dėl šventinių subu
vimų ir parengimų bei visa kita, kas iki 
švenčių turėtų būti žinoma skaitytojams, 
redakcija privalėtų sulaukti ne vėliau 
kaip gruodžio 14 d„ pirmadienio.

Pošventinis numeris išeis 1965 m. sausio 
1 d.

LONDONAS
VISIEMS LONDONIECIAMS

Laikas bėga greitai. Ir vėl tuojau nuplė
šime paskutinį Nidos kalendoriaus lapelį. 
Ir vėl prasidės naujieji metai...

Ta proga Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, 
kaip visuomet, ruošia šaunų

KAUKIŲ BALIŲ,
kuris įvyks sausio 2 d. (šeštadienį) para
pijos salėje.

Bus stengiamasi atsilankiusius sudo
minti galimom įvairianybėm, o geriausia 
kaukė bus premijuojama. Dalyviai nesi
gailės, ypač kad bus ir gera kapela.

Pradžia 7.30 vai. vak. (nesivėluoti).
Rengėjai

KALĖDAIČIAI
Ateinančioms Kūčioms kalėdaičiai, ar

ba plotkelės, jau galima gauti šiuo ant
rašu: Lithuanian R. C. Church, 21, The 
Oval, Hackney Rd., London, E.2.

NOTTINGHAMAS
KALĖDINIS ŠOKIŲ VAKARAS

Gruodžio 26 d., 7 vai. p.p., tai yra ant
rąją Kalėdų dieną, Ukrainiečių Klubo sa
lėje (30 Bendick Rd.) rengiamas Kalėdų 
pasilinksminimas, šokiams grieš puikus 
orkestras. Veiks baras iki 11 vai. Šokiai iki 
12 vai. {ėjimas 2/6.

Kviečiami dalyvauti vietos ir apylinkės 
lietuviai.

DBLS Skyriaus Valdyba

VAIKŲ EGLUTĖ IR NAUJŲJŲ METŲ 

SUTIKIMAS

Nottinghamo Liet. Moterų Draugija, re
miama kitų organizacijų, 1965 m. sausio 2 
d„ 4 vai. p.p., šeštadienį, Ukrainiečių Klu
bo salėje (30 Bendick Rd.) rengia lietuvių 
vaikučiams Kalėdų Eglutę. Bus vaišės ir 
Kalėdų Senelis su dovanomis. Iš anksto 
prašoma vaikų tėvus pasirūpinti vaikų da
lyvavimu, nes specialūs vaikams kvietimai 
nebus siuntinėjami.

Pasibaigus vaikų programai, 7.30 vai. 
prasidės suaugusiems Naujųjų Metų pasi
linksminimas - šokiai. Bus loterija, veiks 
baras, gros gera muzika, tęsis viskas iki 
12 vai.

Kviečiamas dalyvauti jaunas ir senas 
jaunimas.

Moterų Draugija

KNYGA —

GERIAUSIA

KALĖDINĖ

DOVANA

Naujausios knygos:
A. Nevardauskas — Pajūriais, pama

riais, gausiai iliustruota mūsų pajūrio 
vaizdais — 1.16.8.

St. Yla — Moderni mergaitė. Tai nauja, 
dar nematyta viešnia lietuvių knygų tar
pe — 0.18.6.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija. 
D. ir G. Sibiro kankiniams pagerbti šį lei
dinį skiria autorius — 0.14.8.

J. Kralikauskas — Mindaugo nužudy
mas. Šiame istoriniame romane autorius 
atgaivina didelę tautos žaizdą — 1.2.0.

St. Kairys — Tau, Lietuva. Šioje knygo
je autorius visą gyvenimą skiria savo tau
tai, kad būtų laisva ir demokratinė — 
1.15.0.

St. Zobarskas — Selected Lithuanian 
Short Stories — 1.15.0.

I. šeinius — The Ordel of Assad Pasha 
— 0.14.0.

V. Krėvė — The Herdsman and the Lin
den Tree — 1.8.0.

Nerimą Narutė — Relikvijos — 0.14.8.
Sibiro tremtinių ranka parašyta maldų 

knygelė „Marija, gelbėk mus“ — 0.9.3. Šią 
maldaknygę galima gauti lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Žemėlapiai, gintaras, plokštelės, laikraš
čiai bei žurnalai.

Rašyti. DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

BRADFORDAS
KALĖDŲ ŠVENTĖS BRADFORDE

Visai naujai dekoruotose Vyties Klubo 
patalpose visus tris Kalėdų vakarus, t.y. 
penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį, ren
giami ŠOKIAI.

Baras atidarytas penktadienį ir šešta
dienį iki 11 vai. nakties, sekmadienį ir 
dienos metu nustatyta tvarka.

Visi klubo nariai gaus po tradicinę Kalė 
dų dovanėlę.

Visi kartu linksmai praleiskime Kalėdų 
švęntes savo klube. Maloniai kviečia Vy
ties Klubo Valdyba.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS

Kalėdų sekmadienį gruodžio 27 d., 4 v. 
p.p.. Vyties klube rengiama Kalėdų Eglutė 
visiems Bradfordo ir apylinkės lietuvių 
vaikučiams.

Atvyks turtingas Kalėdų Senelis ir at
neš dovanėlių visiems vaikučiams.

Tėveliai prašomi vaikučius užregistruoti 
iki gruodžio 20 d.

Vyties Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis 

Komitetas 1965 m. sausio 9 d., šeštadienį. 
4 vai. vakare, Manchesterio Lietuvių Soc. 
Klubo patalpose rengia

VAIKŲ EGLUTĘ, 
kurios metu Kalėdų Senelis apdovanos 
vaikučius dovanėlėmis.

Nežinant, kiek vaikų atvyks į eglutę, 
kiekvienais metais susidaro daug keblumų 
paruošiant dovanas. Kad to būtų išvengta, 
šiais metais pravedama registracija visų 
vaikų, kurie numato dalyvauti eglutėje. 
Vaikai registruojami iki Kalėdų švenčių 
pas mokyklos vedėją D. Dainauską, klubo 
pirmininką VI. Kupstį ir Koord. Komiteto 
sekretorių S. Lauruvėną.

Vaikai, kurie nebus registruoti, negaus 
dovanėlių.

Po eglutės — arbatėlė vaikučiams ir jų 
tėveliams.

Koordinacinis Komitetas

KARIUOMENĖS ŠVENTĖ 
MANCHESTERYJE

Apylinkės lietuviams įprastoje Cheet- 
ham Town salėje lapkričio 21 d. Manches
terio Liet. Veteranų Sąjungos „Ramovės" 
skyrius surengė Liet. Kariuomenės šven
tės minėjimą. Atidarymo žodį pasakė sky 
riaus pirm. K. Murauskas. Į garbės prezi
diumą buvo pakviesti: Britų Veteranų Ec
cles skyriaus pirm. Mr. R. Martin, DBLS 
Tarybos narys D. Banaitis ir Manchesterio 
Liet. Soc. Klubo pirm. V. Kupstys. Šiai pro 
gai pritaikytą paskaitą paskaitė buv. DB
LS Stoke-on-Trent sk. pirm. V. Andruške- 
vičius. Jis išreiškė mintį, kad dabartinė 
mūsų tautos padėtis prilygsta Mindaugo 
laikams. Kaip tada, taip ir dabar mūsų 
tauta suskaldyta ir išblaškyta. Jai apjung 
ti ir suvienyti gal ir šiandien mums trūks 
ta vado, panašaus į Lietuvos karalių Min
daugą. Baigdamas paskaitą, prelegentas 
paprašė dalyvius atsistojus tylos minute 
pagerbti visus žuvusius kovose dėl Lietu
vos laisvės.

Labai šiltą sveikinimo žodį ramovėnams 
tarė Mr. R. Martin. Jis džiaugėsi gražiu 
bendradarbiavimu Eccles British Legion 
skyriaus su Liet. Vet. skyriumi, o taip pat 
ir tuo, kad šios šventės nemažas dalyvių 
skaičius rodo, jog ramovėnai neabejotinai 
remiami.

Savo sveikinime D. Banaitis padarė iš
vadą, kad šiandieną mes visi turėtume 
būti kovojančiais už laisvę, ir šioje šven
tėje nedalyvaujančiuosius prilygino tiems, 
kurie iš kovos lauko tarytum pasitraukia.

Ramovėnus sveikino taip pat ir V. 
Kupstys.

Įvade į meninę dalį A. Kuzmickas pra
šė dalyvius atkreipti dėmesį į tai, kad šios 
progos programa yra paruošta be chorve
džio, Manch. lietuvių vyrų choro grupės 
iniciatyva ir pastangomis. Programoje vy
rų šešetukas padainavo „Mes kariai ir 
mes gynėjai...“, „Žygis į Vilnių...1“ ir 
„Mūsų kuopa kai išeina“. Irena Jakubai- 
tytė išpildė giliai prasmingą melodekla
maciją, kuriai muzikos foną sudarė vyrai, 
niūniuodami Maironio „ Lietuva brangi“. 
Tarp dainų buvo perskaitytas ramovėnų 
skyriui prisiųstasis laiškas iš LVS-gos 
centro Amerikoje.

Išreiškęs visiems nuoširdžią padėką, Ra
movės pirm. K. Murauskas pakvietė I. 
Jakubaitytę priimti gėlių puokštę. Minė
jimas baigtas Tautos Himnu.

A. Pilkauskas

SIUVAMOJI MAŠINA UŽ 15 SV.

Taip pat pasiunčiame dviračius, 
motociklus, automobilius ir kt. I 
Lietuvą — Baltic Stores Ltd., 421, 
Hackney Rd., London, E.2.

Tel. SHO 8734.

VOKIETIJA
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 

PIRMOJO PUSMEČIO PABAIGA
Su spalio mėnesiu buvo baigtas pirma

sis 1964-65 mokslo metų semestras. Balan
džio mėnesį mokslo metai buvo pradėti su 
91 mokiniu, o pirmąjį pusmetį užbaigė 96 
mokiniai. 73 moksleiviai yra katalikai, 22 
evangelikai ir 1 naujųjų apaštalų išpažini
mo. 1 mokinys yra atvykęs iš Anglijos. 1 
neseniai kartu su tėvais persikėlęs Vokie
tijon iš Venecue'os, 26 yra gimę Lietuvoje 
ir 68 gimę Vokietijoje. Pagyrimas už pa
vyzdingą elgesį išreikštas 4, elgesys suma
žintas 6 moksleiviams. Bendras visos mo
kyklos visų mokslo pažymių vidurkis yra 
patenkinamas. Geriausiai besimokančia 
klase reiktų laikyti septintokus, kurie iš vi 
so teturi tik 2 nepatenkinamus pažymius.

MIRĖ DIPL. CHEM. K.A. KARUŽA

(E) Lapkričio 22 d. Miuncheno ligoninė
je po ilgos, sunkios ligos mirė dipl. chemi
kas Kostas Andrius Karuža. Jis buvo gi
męs 1905 m. gruodžio 1 d. Kronštadte, Ru
sijoje, o Prancūzijoje baigė chemijos moks 
lūs. N. Lietuvoje dirbo Pavenčių cukraus 
fabrike. Išeivijoje nuo 1946 m. visą laiką 
gyveno Miunchene. Tarnavo UNRROS įs
taigose. Velionis paliko našlę, 17 m. sūnų 
ir du brolius — Lietuvoje ir JAV. Lapkri
čio .24 d., gausiai Miuncheno lietuviams 
dalyvaujant, K. A. Karuža palaidotas 
Westfriedhof kapinėse.

ŽUVO D. SAMOJAUSKAS

Diteris Samojauskas, gimęs 1946 gegu
žės 31 d., tragiškai žuvo susisiekimo ne
laimėje spalio 18 d. Palaidotas spalio 21 d. 
Ludwigsburgo miesto kapinėse. Velionis 
1956 m. buvo įstojęs į Vasario 16 gimnazi
ją. bet greitai perėjo į Lietuvių Saleziečių 
Institutą Castelnuovo, Italijoje. Vėliau mo 
kėši automechaniku ir dirbo Ludwigsbur- 
ge.

GRAŽIAI PRISIMINTI MIRUSIEJI

Lapkričio 1 d. 8593 LS kuopos nariai ir 
LB apylinkės lietuviai meldėsi už Kaisers- 
lauterne palaidotus lietuvius, kurių pri
skaičiuojama netoli trisdešimties. Kuopos 
iniciatyva buvo visi kapai papuošti, ir už
degtos žvakutės. Maldoms vadovavo ir ta
rė pritaikytą žodį ilgametis Kaiserslauter- 
no lietuvių kapelionas kun. B. Liubinas.

Lapkričio 2 d. 8591 LS lietuvių kuopoje 
buvo atlaikytos gedulingos pamaldos už 
mirusiuosius ir aplankyti mirusiųjų kuo
pos narių kapai. Schwetzingene yra palai
doti: Jonas Dulkė, Povilas šermukšnis, 
Kazys Grigalius ir Vytautas Jurčys. Pa
maldas laikė ir eisenai vadovavo kun. Br. 
Liubinas.

ROCHDALE
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba gruo
džio 12 d., šeštadienį, 6 vai. vakare, Ukrai
niečių Soc. Klubo patalpose — 80 Moles- 
worth St. šaukia Skyriaus narių visuoti
nį metinį susirinkimą.

Visus Skyriaus narius kviečiame susi
rinkime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

WOLVERHAMPTON — gruodžio 25 d.,
11 vai., St. John's Square.

COVENTRY — gruodžio 26 d„ 11 val„ St. 
Elizabeth's Rd.

STOKE-ON-TRENT — gruodžio 27 d.,
12 val.

(Kitos pamaldos 2 psi.)

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles. 

Manchester.

MIRĖ H. PAULAUSKAS

Lapkričio 13 d. Schwetzingeno kapinėse 
buvo palaidotas Henrikas Paulauskas, gi
męs 1914 m. sausio 2 d., Petersburge, mi
ręs po trumpos ligos Heidelbergo miesto 
ligoninėje. Laidotuvių apeigas atliko kun. 
V. Ka’.eckas. Iš New Yorko buvo atvykusi 
velionies sesuo Antanina Reivytienė. Vai
nikus padėjo 2040, 8591 ir 8593 LS lietuvių 
kuopos ir kelios vokiečių organizacijos, 
kurioms velionis buvo priklausęs. Atsi
sveikinimo žodį tarė 8591 LS kuopos vadas 
kpt. Jonas Valiūnas.

H. Paulauskas pastaruoju metu laikė 
nuosavą restoraną, o anksčiau eilę metų 
buvo tarnavęs 8591 LS kuopoje. Būdamas 
gerai materiališkai susitvarkęs, velionis 
nepagailėdavo aukų lietuviškiems reika
lams. Jo pavardė nuolatos figūruoja gau
siuose 8591 LS kuopos aukų lapuose, o 
1960 m. vasario 11 d„ pradedant vajų da
bar baigiamam Vasario 16 Gimnazijos pa
statui, H. Paulauskas paaukojo statybai iš 
karto DM 1.000.

Jo sesuo A. Reivytienė atsikvietė iš Lie
tuvos seną motiną, ir jos pastangas labai 
stipriai parėmė velionis Henrikas.

STUTTGARTIECIAI PAMINĖJO

MIRUSIUS

Lapkričio 1 d. Stuttgarto lietuviai aplan 
kė lietuvių kapus pagrindinėse kapinėse 
Steinhaldenfelde, kur jau yra palaidota 13 
lietuvių. Iškilmėms vadovavo ir kalbas pa 
sakė katalikų kapelionas kun. K. Senkus 
ir evangelikų klebonas J. Stanaitis.

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

HAMBURGE

Hamburgo ir dalis Pinnebergo lietuvių 
lapkričio 21d. paminėjo Lietuvos kariuo
menės šventę. Šventė prasidėjo pamaldo
mis, kurias atlaikė kun. V. Šarka. Po pa
maldų parapijos salėje buvo iškilmingas 
posėdis, kurį atidarė naujasis Hamburgo 
lietuvių apylinkės pirm, studentas J. Kli- 
maitis ir pakvietė paskaitai svečią majorą 
J. Černių. Majoras skaitė savo šiurpius 
atsiminimus iš Lietuvos nepriklausomybės 
kovų su raudonarmiečiais ir lenkais. Ant 
stalo buvo išdėstęs kovų vietų braižinius. 
Lietuvos kariuomenės ordinų, Vyties kry
žių, medalių ir Karo mokyklos ir Aukštų
jų karininkų kursų ženklų rinkinį. Tai bu
vo įdomi paskaitėlė, tik gaila, kad buvo 
sunkiai girdima.

Po to kun. V. Šarka apibūdino kariuo
menės reikšmę tautai ir valstybei ir jos di 
delį pasišventimą ir,ragino, kad ir mes 
tremtyje pasišvęstume savo tautai ir jos 
nepriklausomybei. Ar mes visi tremtyje 
tinkamai atliekame savo pareigas? Turi
me juk daugiau televizijos aparatų, negu 
lietuviškos spaudos, knygų ar lietuviškų 
plokštelių. Po to kun. V. Šarka pristatė su 
sirinkusiems ten buvusius karius ir naują
ją iš jaunesniųjų sudarytą apylinkės val
dybą, kuriai susirinkusieji nepasigailėjo 
nuoširdžių plojimų.

Po visa to buvo pagerbti žuvusieji ir mi 
rusieji Lietuvos kariai, partizanai ir pa
vieniai asmenys ir sugiedotas Lietuvos 
himnas.

Pirmininkui J. Klimaičiui uždarius iškil 
mingąjį posėdį, jaunimas sujudo šokti. 
Kai kurie gal tik dėl šokių ir atėjo, nes la
bai pavėlavo ir tuo trukdė ramybę. Seni
mas šnekučiavosi ir vaišinosi. J.C.

PAIEŠKOJIMAI

ARMONAS Petras, kilimo raseiniškis, 
pats ar žinantieji apie jį prašom rašyti: A. 
Kukeckas, 32 Hurst Grove, Bedford.

DANGELAITIS Aleksas (ar Daugelai- 
tis?), gimęs 1916 m. rugsėjo mėn., ir GU
DELIS Vytautas, gimęs 1927 m. lapkričio 
18 d. Mažeikių apskr., Pikiliuose, patys ar 
žinantieji apie juos prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“ Administracijai.

„MARIJA, GELBĖKI MUS“

NAUJA LAIDA

Jau išėjo iš spaudos Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės „Marija, gelbėki mus“ nauja 
angliškoji laida. Pratarmę parašė West- 
minsterio arkivyskupas J. Heenan. Išleido 
Britų Lietuvių Taryba. Spaudė Nidos 
spaustuvė. Kaina 4 šil. Persiuntimas 4 pe
nai.

New Yorko Pasaulinės parodos proga 
Amerikos Lietuvių Tarybos išleistasis gau 
šiai iliustruotas 20 puslapių informacinis 
leidinys anglų kalba „Lithuania“ siunčia
mas nemokamai, apmokėjus persiuntimo 
išlaidas — už 2 egzempliorius 6 penus, už 
10 egz. 1 šilingą.

Dar galima gauti kalėdinių ženkliukų su 
užrašu „Christmas is banned in Lithua
nia“. Kaina 1 šil. 3 p. už 12 ženkliukų, 
įskaitant persiuntimą.

Rašyti: BLC, 55 Ringmer Ave., London, 
S.W.6.

Maldaknygės taip pat gaunamos ir Lie
tuvių Namuose (1 Ladbroke Gardens, Lon 
don, W.ll).

MIRĖ PR. MĖGINIS

Spalio 26 d. mirė Pranas Mėginis, buvęs 
Schwetzingene esančios 8591 LS lietuvių 
kuopos narys. Iš tos kuopos jis jau buvose 
nokai pasitraukęs, tačiau palaikė gyvą ry
šį su savo draugais. Buvo gimęs 1925 m. 
rugsėjo 27 d. Rokiškyje. Mirė ir palaidotas 
Emmendingene.

MOTERŲ DRAUGIJA KURS MOKYKLĄ

Hamburge įsikūrė Moterų Draugija, ku
ri apjungia Hamburgo ir Pinnebergo lie
tuves moteris. Jos planuoja įkurti mokyk
lą. Patalpas tam reikalui sutinka duoti dr. 
L. Pašaitienė.

BAD ZWISCHENAHN

MINĖJIMAI
Lapkričio 22 d. Apylinkės valdybos pir

mininko Kazirskio iniciatyva įvyko dvigu
bas — Kariuomenės šventės ir rašytojo K. 
Donelaičio — minėjimas. Be vietinių, at
vyko svečių net iš Hamburgo, Bremeno, 
Osnabruecko ir Wildeshauzeno. Minėji
mas pradėtas pamaldomis R. Katalikų 
bažnyčioje, kurias laikė kun. Girčius, pa
sakydamas tai dienai pritaikytą pamokslą. 
Po pamaldų buvo bendri pietūs. Pasisoti
nus sekė minėjimo oficialioji dalis. Minė
jimą atidarė apylinkės valdybos pirminin
kas Kazirskis. Susirinkusius pasveikinus 
Ramovėnų seniūnui T. Gružui, sekė Požė
los paskaita, kurioje plačiai nušviesta Lie
tuvos kariuomenės kūrimasis, jos atliktie
ji darbai ir jos reikšmė lietuvių tautai. Po 
paskaitos aktorius Gedvilą padeklamavo 
dienai pritaikytus tris eilėraščius. Majo
ras Černius paskaitė savo atsiminimų iš 
Nepriklausomybės kovų. Pagerbti minėji
me dalyvavę ir apskritai savanoriai kūrė
jai. sušunkant jiems valio. Sugiedotai 
Tautos Himnas.

Po trumpos pertraukos sekė rašytojo K. 
Donelaičio minėjimas. Paskaitą skaitė 
kun. V. Šarka. Lietuviškos mokyklos mer
gaitės, vedamos V. Kazirskienės, padekla
mavo, padainavo ir pašoko tautinių šokių.

Minėjimas praėjo pakilusia nuotaika, ir 
dalyviai nenoriai skirstėsi.

Minėjimą didžiąja dalimi finansavo Pa
bėgėlių Ministerija.

Svečias T. G.

PAMINĖTA S. NĖRIS

(E) Poetė Sal. Nėris paminėta iškilmin
guose vakaruose ne tik okup. Lietuvoje 
bet ir Maskvoje. Lapkričio 17 d. Literatų 
namuose kalbėjo rašytojas N. Tichonovaa. 
Jo žodžiais, „Lietuva, tai nuostabios gam
tos kraštas, tikras poezijos kampelis, o 
lietuvių tauta patyrusi daug sunkumų“. 
Iš lietuvių kalbėjo E. Mieželaitis, ir buvo 
skaitoma Nėries kūryba rusiškai. N. Ti- 
chonovui buvo įteiktas S. Nėries portretas 
ir gintaro gabalas.

S. Nėries vardo memorialinis muziejus 
Kaune atidarytas tik 1962 m. lapkričio 
mėn. Surinkta apie 500 nuotraukų, knygų 
su S. Nėries autografais, laiškų ir kt. Di
džiausią eksponatų dalį pateikė poetės vy
ras B. Bučas.

Akt. V. Derkinčiui 60 m. amž.

(E) Lapkričio mėn. aktoriui Valerijonui 
(Valiui) Derkinčiui suėjo 60 m amž. 
Okup. Lietuvos spaudoje paskelbtuose 
straipsniuose iškelti jo vaidybiniai suge
bėjimai, jis pavadintas „meniška siela“ at 
„nuoširdumo meistru“. Lietuviškame teat
re V. Derkintis yra dirbęs 35 metus. Bai
gęs Kauno dramos studiją, aktorius mokė
si pas K. Glinskį, beveik 10 metų išdirbo 
Šiaulių ir Klaipėdos teatruose. Iš jo su
kurtų vaidmenų pažymėtini: Kirmis Puti
no „Valdove“, Kapsas Heyermanso „Vilty
je“, Antanėlis Inčiūros „V. Kudirkoje“, 
Firsas Čechovo „Vyšnių sode“ ir visa eilė 
kitų. Per 35 metus Derkintis yra atlikęs 
daugiau kaip 150 vaidmenų. Jis dar vaidi
na ir televizijoje, radijo vaidinimuose it 
pasirodė Lietuvoje pastatyfūose filmuose 
„Aušra prie Nemuno“, „Kalakutai“ ir 
„Adomas nori būti žmogumi“.

EUROPOS LIETUVIS —
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