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LI ETU VIS
Nr. 50(841) Londonas, 1964 metų Kalėdos

Kristaus gimimo švenčių proga 
sveikinu visus lietuvius ir širdyje 
dalinuosi su kiekvienu švenčių 
džiaugsmu. Kristus atėjo žmonijos 
ne tik iš gimtosios nuodėmės iš
laisvinti, o ir atnaujinti žmogaus 
širdyje Dievo ir artimo meilės ug
nį, kurią davė žmogui jį sutverda
mas, bet kurią nuodėmė buvo už
gesinusi. Kristaus noras yra, kad 
ta ugnis degtų. Kristus atėjo pa
sėti garstyčios grūdo - išganymo 
žodžio, kad jis užaugtų į didelį me
dį, kurio pavėsyje rastų ramybę ir 
santaiką visi žmonės, visos tautos.

Mūsų laiko žmonija šaukiasi 
šviesos, taikos ir ramybės. Jos troš 
kimai ir siekimai tiek nueis teisin
ga kryptimi, kiek žmonija priims 
Kristaus žodį ir juomi gyvens.

Šiandien pakartokim širdyse dė 
kingumo ir džiaugsmo jausmą, kad 
gimėme ir užaugome ne stabmel- 
džlais, o Kristaus tikėjimo švieso
je. Dera kiekvienam pamąstyti, 
kaip šia dovana pasidalinti su tie
sos alkstančia žmonija. Jautrūs 
esame žmonijos medžiaginiam var 
gui ir tuomi pildome dalį didžiau
sio dieviško įsakymo — mylėti ar
timą, kaip save. Tačiau kūnas dar 
ne visas žmogus, ir ne vien kūno 
reikalai yra žmogaus reikalai. Sten 
kimės dažniau ir jautriau mąsty
ti apie žmonių dvasinius vargus, 
reikalus. Ir šiame reikale padėti 
artimui liepia tas pats didžiausias 
Dievo įsakymas. Kristaus gimimo 
naktį angelų giedotoji ramybė at
eina ir ateis ten, kur yra Dievo ir 
artimo meilė.

Tebūna mūsų šventės pilnos Die 
vo palaimos ir džiaugsmo.

Vyskupas V. Brizgys

VISIEMS LIETUVIAMS
Visos tautos turi neatimamą teisę į lais

vę ir nepriklausomybę. Amžiai liudija lie
tuvių tautos ištikimybę šiai teisei, ištiki
mybę laisvei ir nepriklausomybei. Kovoje 
dėl šios teisės susikūrė istorinė Lietuvos 
valstybė. Kovoje dėl šios teisės Lietuva 
atgavo nepriklausomybę 1918 m. Visuoti-

sovietų pavergtosiomis tautomis ir su at
skirų valstybių bei tarptautinėmis institu
cijomis, Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetas:

— stengsis laimėti Lietuvos bylai vie
šosios opinijos, politinių ir diplomatinių! 
sluoksnių, tarptautinių institucijų palan-

niu sukilimu laikinai atstatė Lietuvos vy-. 
riausybės veikimą 1941 m. Sukūrė Vyriau
siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 1943 
m. Kovoje dėl šios teisės paguldė galvas 
dešimtys tūkstančių laisvės kovotojų nuo 
1944 metų. Ir jokia svetimųjų jėga nega
lės sulaikyti lietuvių kovos dėl šios teisės, 
iki Lietuvos laisvė ir nepriklausomybė 
bus laimėta.

Afrikos ir Azijos tautos laisvai apsi
sprendžia. Tik sovietinis Rusijos kolonia
lizmas prievartauja, išnaudoja ir rusina 
pavergtąsias tautas. Tik Sovietų Sąjungos 
užgrobtuose kraštuose Atlanto Chartos, 
Visuotinės Žmogaus Teisių Deklaracijos ir 
kiti Didžiųjų Demokratijų įsipareigojimai 
tebelaukia vykdomi.

Lietuvių tauta — išvien su likimo bro
liais latviais, estais ir kitomis sovietų pa
vergtosiomis tautomis — kovoja bendrą 
kovą prieš sovietinį kolonializmą už laisvą 
apsisprendimą. Šioje kovoje lietuvių tauta 
reikalinga visų laisvę mylinčių paramos. 
Tačiau pirmieji kovos talkininkai yra lais
vojo pasaulio lietuviai, vadovaujami apsi
jungusio Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, paskelbęs 1944 m. vasario 16-to- 
sios deklaraciją, yra lietuvių tautos lais
vas ir autentiškas balsas bei jos valios

kurną bei paramą; Į
— rūpinsis Lietuvių Tautai atstovauti, į

už ją, — negalinčią savo valios laisvai i 
reikšti, — kelti balsą ir ginti jos teises ; 
tarptautinėse ir atskirų valstybių įstai-f 
gose; J

— kovos už pavergtojo lietuvio pagrin-Ž 
dines žmogiškąsias teises: už religijos irg 
auklėjimo laisvę, už mokyklos ir mokslo ; 
laisvę, už kūrybos ir darbo laisvę, už ke
liavimo ir gyvenamosios vietos pasirinki
mo laisvę, už visas kitas, Visuotinės žmo
gaus Teisių Deklaracijos paskelbtąsias, 
asmens laisves;

— informuos Lietuvą apie pasaulio
reikšmingus Įvykius ir laisvųjų lietuvių Į 
gyvenimą, o laisvuosius lietuvius — apie i 
padėtį krašte ir okupanto veiksmus bei ■ 
kėslus Lietuvos, lietuvių tautos ir laisvųjų : 
lietuvių atžvilgiu; ‘

— telks lėšas ir kitas medžiagines bei 
dvasines priemones Lietuvos laisvės kovos 
uždaviniams.

Apsijungęs Vyriausiasis Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas,

— reikšdamas meilės ir pagarbos atmi-g
nimą tiems, kurie savo ryžtą Lietuvos* 
laisvės kovoje patvirtino savo gyvybės# 
aukomis; į

— tikėdamas, kad Lietuva išsilaisvins iš g. 
sovietinės okupacijos ir tvarkysis pagal sa"

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

faZedų varpai
Kur tu, sesuo gera, kur jūs, draugai, likimo
Į vakarus ar šaltą šiaurę nunešti?
Kur šauks visus varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Kur mus visus nuves žiemos takai balti?

Tartum Kalėdų baltos gėlės, baltos eglės
Pražydo Jėzaus šventei kloniuos ir kalnuos, 
Kažkur prie židinio susėdus šeimai bėglio 
Apie kūčias mama dukrelei taip niūniuos:

— „Mūsų parapijos bažnyčios prakartėlės, 
Kur gimė Kristus, tu, mažyte, nežinai...
Ten nuo altoriaus krito rožės Teresėlės, 
O čia aplinkui—sniegas, uolos ir kalnai...“

Ir širdį liūdną spaus kančia kaip ledo pančiai,
Ir kaip šešėlis — tiesis juodas ilgesys,
Ir, niekur Kaernteno kalnuos neradus ramsčio, 
Zigzagais širdį vienuma plėš ir raižys.

Ir atminty atgis Bernel ių šventos Mišios,
Ir kaip žarijos visos žvaigždės atsigaus,
Ir širdyje, tarytum tėviškėn sugrįžus, 
Varpai ir giesmės ir var gonų maldos gaus.

Tik neateis sesuo, nei jie, draugai, likimo
Bangos į nežinią bedugnę nunešti,
Tik nenutils varpai Dangaus Taikos gimimo, 
Tik bėgs pavasarin žiemos takai balti...

PO SOVIETINIU 
KEVALU
„Vyresniojo brolio“ milicininkai

Baisiai sunku būtų pasakyti, kiek Lietu
vos milicija turi rusiškų viršininkų. Bet 
šiek tiek pradeda aiškėti, kai milicijos vir
šininkai būna apdovanojami paleckiniais 
medaliais. Tada ir suskausta širdį. Nelai
mingi mūsų broliai! Brenda jie kolchozų 
skurdą ir purvą. Verčiami bučiuoti rankas 
tariamai Lietuvą išvadavusiems rusų ge
nerolams arba jų našlėms ir vaikučiams, 
puošti žuvusių okupantų kapus. O kasdien 
dar juos stumdo rusai milicijos virši
ninkai.

Jų gi nežmoniškai daug, tų aukštųjų ru
sų milicijos pareigūnų. Štai dabar meda
lius gavo už pasižymėjimą rusas milicijos 
pulkininkas Bogatiščevas, papulkininkiai 
Duchaninas, Jazičenka, Roščenkovas, Vla
sovas, majorai Filipuškinas, Meževikinas. 
Žuravliovas, kapitonai Goršenevas, Kon- 
drašovas, Lochankovas, Petrovas ir dar 
visas būrys kitų.

Ar tai reiškia ypač didelę brolybę, kad 
„vyresnysis brolis“ privalo Lietuvoje tu
rėti vyresniuosius milicininkus? Ar tai 
sakytų, kad lietuviams milicijos pareigū
nams rusai nepasitiki?

Kuris atvejis iš tiesų būtų teisingas, 
lietuviui, žinoma, dėl to nė kiek ne šilčiau. 
Kurie ten bebūtų Maskvos sumetimai, o 
lietuvį vis tiek komanduoja rusai.

Pats muša, pats rėkia
Kybartu pasirašęs kažkoks sovietinis 

lietuvis „Komjaunimo tiesoje“ didžiuliu 
straipsniu vanoja svetur gyvenančius sa
vo tautiečius.

Nepasakytume, kad gudriai vanotų, bet, 
matyt, nėra pajėgesnių tų vanotojų. Pa
vyzdžiui, kalbėdamas apie turistus Lietu
voje, tasai Kybartas nurodo:... „dauguma 
jų išsiveža maloniausius prisiminimus, ža
visi mūsų tautos vaišingumu, paprastumu 
ir nuoširdumu“.

Jeigu jis tuo nori pasakyti, kad kitatau
čiai turistai išsiveža tokį įspūdį, tai jis gi 
turėtų žinoti, kad visus turistus globoja 
„angelai sargai“. Turistų susitikimai su 
„liaudim“ gali būti diriguojami tik tų 
„sargų“. Tai turistai negali žinoti, kokia 
yra tauta. >

Jei kalba eina apie lietuvius turistus, 
kurių daugumą sudaro komunistai, tai ši
tie, žinoma, daugiau „tautos“ pamato. Ta
čiau kas ir kada yra sakęs, kad mūsų tau
ta nevaišinga ar nenuoširdi? Kuris lietu
vis ar lietuviškas laikraštis?

Išeina, kad niekas tokios nuomonės nėra 
skelbęs ir kad tas Kybartas ginčijasi pats 
su savim pats muša, pats rėkia.

reiškėjas. Jis telkia visas Lietuvai nepri
klausomybės siekiančias lietuvių gyvąsias 
jėgas. Savo nusistatymą ir veikimą jis, — 
tiek vertindamas besikeičiančią tarptauti
nę raidą, tiek Vakarų politiką Sovietijos 
atžvilgiu, tiek pačios Sovietų Sąjungos po
litiką, — rikiuoja į nepriklausomos, demo
kratinės Lietuvos išlaisvinimą, į lietuvių 
tautos priespaudos, pažeminimo, išnaudo
jimo ir skurdo pašalinimą.

Palaikydamas ir stiprindamas Lietuvos 
Respublikos de jure tęstinumą, bendra
darbiaudamas su nepriklausomos Lietu
vos diplomatine tarnyba, su laisvųjų lie
tuvių organizacijomis bei įstaigomis, su

vo gyventojų laisvai pareikštą valią, — 
skelbia šį vieningos kovos įsipareigoji

mą sau ir kviečia visus lietuvius atnaujin
ti įžodį Lietuvos laisvei ir savo darbu, 
mokslu bei lėšomis jungtis į bendras au
kas ir bendras pastangas savo ar savo tė
vų Tėvynei Lietuvai vaduoti.

VARDAN TOS LIETUVOS VIENYBĖ
TEŽYDI.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas

New Yorkas, 1964 — Donelaičio metai.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Pop. Paulius VI Indijoj
I tarptautinį eucharistininkų kongresą 

Indijon atvažiavusį popiežių Paulių VI su
tiko krašto vadai ir didžiulės minios. Ame 
rikiečių „The Washington Post“ rašo:

„Popiežiaus apsilankymas nekatalikiš
kame krašte teikia katalikų bažnyčią nau
jo prestižo. Popiežius Jonas XXIII daug 
padarė bažnyčiai suartinti su pasaulio 
tautomis. O popiežius Paulius VI tęsia tą 
tradiciją. Apsilankydamas Indijoje, jis su
laužė senąją tradiciją ir pradėjo naują 
tarpsnį bažnyčios santykiuose su pasau
liu“.

Šveicarų „Neue Zuercher Zeitung“ ste
bėdamasis rašo:

„Kaip reikia suprasti tai, kad šitaip 
draugiškai buvo sutiktas Romos katalikų 
kunigaikštis tokiame krašte, kur krikščio
nys tesudaro tik vieną kitą procentą? At
sakymas čia benė bus tas, kad hindų reli
gija supranta aplinką ir yra pasiryžusi pa
gerbti kiekvieną religinį vadą, vis tiek, ar 
jis ateitų iš Rytų, ar iš Vakarų“.

RYŠIAI SU KINIJA
Vakarai mezga ryšius su komunistine 

Kinija. Ne tik mezga, bet tokius ryšius jau 
pateisina. Pavyzdžiui, italų „Avanti“ rašo:

„Prekybos reikalams įstaigų atidarymas 
abiejose sostinėse, aišku, nereiškia, kad 
tarp abiejų kraštų sunormalėja santykiai, 
nes Kinijos liaudies respublika yra už J. 
Tautų ribų, o Italijos vyriausybė taip pat 
nėra pripažinusi jos. Vidurio grupių su
darytoji vyriausybė tuo būdu yra išspren
dusi tai, kas šiuo metu galima ir kas rodo 
jos išmintį. Nedaro ji jokių stebinančių 
sprendimų, nesinaudoja de Gaulle'io sti
liaus neapgalvotais sumanymais ir nesi
stengia nieko pastatyti prieš įvykusį fak
tą. Priešingai, ji stengiasi sukurti naują 
atmosferą, kuri galėtų daryti stiprios įta
kos Vakarų pasaulio santykiams su Ki
nija“.

Ligi šiol J.A.V. atkakliausiai tebesiprie- 
šina tam, kad Kinija būtų įsileista į tarp
tautinius sambūrius. Bet amerikiečių 
„The Washington Post“ jau rašo:
* „Rogeris Hilsmanas, buvęs užsienių rei
kalų ministerijos pasekretorius Tolimųjų 
Rytų reikalams, pasiūlė išmintingą ir įsi
dėmėtiną dalyką dėl amerikiečių politikos

Kinijos atžvilgiu. Jo manymu, jau pats 
laikas užmegzti ryšį su Kinijos komunis
tais, ypač turint galvoje ginklavimosi 
kontrolę. Taigi Hilsmano iškeltasis klausi
mas yra net svarbesnis už diplomatinį Ki
nijos pripažinimą ar įsileidimą jos į J. 
Tautas. Busimąjį dešimtmetį ar gal ir il
giau komunistinė Kinija bus pagrindinis 
mūsų priešas Azijoje, o gal ir Afrikoje. 
Vis tiek, ar mūsų santykiai su komunisti
ne Kinija pagerėtų, ar pablogėtų, mūsų 
vyriausybei reikia rasti kelią, kad būtų 
galima laisviau ir dažniau susiprasti su 
Kinijos komunistais.

BRITANIJA IR J.A.V.
Dėl Britanijos min. pirm, kelionės į Va

šingtoną tartis su prezidentu britų „The 
Guardian rašo:

„Prezidentas ir minfsteris pirmininkas 
turi daug bendrų klausimų. Abu jie nori 
sustiprinti Atlanto sąjungą. Abu nori, 
kad pagerėtų politinių pasitarimų reika
las tarp sąjungininkų, kad būtų surasta 
kokia nors forma atominiams ginklams 
tvarkyti ir kad būtų sustabdytas tų gink
lų plitimas tarp sąjungoje dalyvaujančių 
kraštų ir už jų ribų. Abiems rūpi ekono
miniai klausimai. Abiems jiems rūpi piet
ryčių Azijos reikalai — prezidentui la
biausiai Vietnamas, o ministeriui pirmi
ninkui nesusipratimai tarp Indonezijos ir 
Malajazijos. Abu jie yra pabrėžtinai nu
rodę, kad kalbėtis reikia neturint iš anks
to griežtai nusistatytos linijos“.

SERGA PROF. S. KAIRYS
Prof. S. Kairio, kuris pastaruoju laiku 

gyveno poilsio namuose, sveikatos stovis 
žymiai pablogėjo, ir jis yra pervežtas į N. 
Yorko ligoninę. Atrodo, kad ligoniui, ku
riam dabar sukanka 86 metai amžiaus, tu
rės būti padaryta operacija.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Bradfordo lietuviai suaukojo Tautos 

Fondui per p. A. Šukį 7 svarus.
TF Atstovybė dėkoja visiems aukoto

jams.
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DBLS VALDYBA

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

.EUROPOS LIETUVIS“, NIDOS KNYGŲ KLUBAS

ir NIDOS SPAUSTUVĖ

LIETUVIŲ SODYBA
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„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo nariams ir visiems 
bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų

Akcininkams ir kitiems savo rėmėjams 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų linki

Visus mielus savo vasarotojus ir Lietuvių Sodybos rėmėjus 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga nuoširdžiai sveikina

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ 1965 M.
visiems geros valios lietuviams

nuoširdžiai linki

Bronius K. Balutis

Lietuvos Ministeris

M

Vieton sveikinimų atskiromis kortelėmis, aukojama 5 sv. 
Lietuvių Skautų Vasaros Stovyklos naudai.

Manchęsterio Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba 
sveikina savo narius ir linki

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲJŲ METŲ.

Klubo Valdyba

p a s a!u|l;y|j[
— Popiežius kelionei į Indiją atžymėti 

Vatikanas išleido 4 pašto ženklus.
— Olandijoje buvo surastos 7 žiurkės, 

suaugusios uodegomis.
— Varšuvoje sudaryta byla 17 asmenų, 

kurie išgabenę iš Lenkijos 250.000 dolerių 
ir įgabenę 5.200 auksinių dvidešimt dole
rių monetų (vyriausias kaltinamasis — 
tarp Varšuvos ir Berlyno kursuojančio 
traukinio restorano vedėjas).

į 
i
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— Pirmąją kalėdinę dovaną J.A.V. pre
zidentas Johnsonas gavo 1914 m. modelio 
automobilį, skirtą važinėti po ūkį.

— Formozoje taifūnas „Gloria“ parei
kalavo daugiau kaip 300 gyvybių, ir taip 
atsitiko daugiausia dėl to, kad provincijos 
oro biuro direktorius Kennedys Čengas 
paskelbė, jog taifūnas suka kitu keliu ir 
visi gali eiti ramiai miegoti; čengas teis
me buvo išteisintas, nes jis tokius prane
šimus gavęs iš oro stebėjimo stočių, o pas
kui taifūnas pasukęs ne ten, kur buvo nu
matyta.
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N. K. K.
1O M. ir 50 knygų 

Sukaktis
Rodos, kukli lietuviška tradicija reika

lauja, kad sukaktininką atsimintų ir pa
minėtų giminės, draugai ir kaimynai, o ne 
pats šauktų: va, man, žiūrėkite, tiek ir 
tiek metų, aš švenčiu tokią ar anokią su
kaktį! Taip ir kukliau ir lietuviškiau ne
rėkaujant.

Dabar, tiesa, jau įpratome į aplinkos 
madas. Jeigu kaimynas švenčia vardadie
nį, tai nebijok, jis pats ir primins, nepa
mirši.

Kai kalba eina apie biznio organizaciją, 
tai tada, be abejo, reikia pačiam biznieriui 
apie save kalbėti. Jei pats kalbėsi, tai kal
bės ir kiti. O jei kalbės, tai gal ir prekių 
bus daugiau išpirkta, tos kalbos išeis į 
naudą, duos pelno, pastorins kišenę.

Bet ar Nidos Knygų Klubas yra biznio 
organizacija? Britai, pavyzdžiui, visuoti
nai laikosi nuomonės, kad jų net paštai 
nėra grynai komercinės institucijos, o dau 
giau socialinės. Jeigu šitaip galvosime, 
kaip britai (o taip, tur būt, ir turėtume 
galvoti), tai mūsų Nidos Knygų Klubui 
nėra ko nė pradėti kalbėti apie kokį nors 
komerciškumą. Koks čia biznierius, jei ne- 
suduri galų su galais, jei savo pagrindiniu 
uždaviniu laikai lietuvišką šviesą!

Vadinas, Nidos Knygų Klubo kuklias 
sukaktis turėtų minėti giminės, draugai ir 
kaimynai. Bet ką daryti, jeigu jie nemini, 
jeigu jiems tai neįdomu, nerūpi arba jeigu 
jie iš tiesų neturi laiko?

Šįkart, tur būt, tenka atidėti į šalį visą 
kuklumą ir patiems pradėti kalbėti. Apie 
šviesą pradedama kalbėti, kai jos neten
kama. Bet tokia laikysena, aišku, yra klai
dinga. Šviesa reikia naudotis ir džiaugtis, 
kol ji yra.

Dėl to prisiminkime ir Nidos Knygų 
Klubą, kurio uždavinys yra nešti šviesą, 
kuris jau išdirbo 10 metų ir išleido 50 
knygų. Žinoma, mes labiau džiaugtumės, 
jei jis būtų išdirbęs jau 50 metų ir išleidęs 
keleriopai daugiau knygų. Va, sakytume, 
tai tau Nidos Knygų Klubas, tai išvarė va
gą, kad nebematai jos nė galo! Tačiau ką 
gi darysi, kad reikia skaitytis su daug kuo 
šiandieną, kai esame svetimame krašte. 
Tai reikia skaitytis ir su dešimtmečiu dar
bo ir su pusšimčiu knygų.

Ar tasai Nidos Knygų Klubas iš tiesų 
vykdė savo uždavinį? Koks jo uždavinys 
yra ar turėtų būti?

Tur būt, jo uždavinys yra ir turėtų būti: 
tarnauti lietuvybei ir lietuviškai kultūrai, 
tą kultūrą palaikyti ir auginti. Nidos Kny
gų Klubas, tiesa, neturi jokio rašytinio 
statuto, kuriame būtų apibrėžti jo uždavi
niai ir siekimai. Eina knyga po knygos, 
skaitytojai-nariai moka savo dolerį ar pen 
kis šilingus, kartais pasidžiaugia laiškuose 
ir palinki tesėti, kartais pasibara ar net 
laiške trenkia kumščiu į stalą. Tai maž
daug ir viskas, kas matyti. Bet ne viskas 
matyti. Toli gražu ne viskas. Svarbiausia 
— nematyti, kaip kiekviena knyga praei
na savo kelią, kol pasiekia skaitytoją — 
Nidos Knygų Klubo narį. Nematyti ir kar
tais skaitytojui gal net sunku suprasti, ko
dėl negali visos knygos būti tokios, už ku
rias leidėjus visi galėtų sveikinti.

Tie nematomi dalykai ir sudaro visą lei
dėjų galvosūkį. Ar verta leisti prof. Igno 
Končiaus žemaitiškos etnografijos studi
ją? Kai kas po to juk sakė: puikų darbą 
išleidote! Žinoma, kad puikų, jeigu žiūri
me iš to taško, jog visos lietuviškos smulk
menos turi palikti užrašytos ir išleistos. 
Bet kai kas sako: tai vienas prasčiausių 
NKK leidinių. Matyt, kas taip sako, dau
giau nieko nenori žinoti, tik istorinius ro
manus. O tie griežti nuomonių skirtumai 
rodo, kad visiems niekada neįtiksi. Jei 
vienas girs, tai kitas gal ir kumščiu trink
telės. Dėl to dunksinčia širdim buvo spaus 
dinama ne tik Antano Škėmos „Balta dro
bulė“, bet Maironio „Jaunoji Lietuva“ ir 
Šatrijos Raganos „Viktutė“. Turint galvo
je, kad daugumas skaitytojų iš viso yra 
nusistatę prieš poeziją, su baime buvo pa
lydėtas net ir Maironis. Žinia, Maironis 
lieka Maironiu, bet argi gali atlaikyti už 
visus!

O kaip prisimename, Nidos Knygų Klu
bas pradėjo labai kukliai — perspausdino 
Juozo Sužiedėlio pagal Chruščiovą-Sokol- 
nikovą paruoštąjį „Žalgirį“ savo pirmuoju 
leidiniu. Aišku, tada buvo pigiau grybų. 
Nors ir dabartiniai 5 šilingai už knygą yra 
juokinga kaina, turint galvoje surinkimą, 
spausdinimą, įrišimą ir ypač paštą, tačiau 
3 šilingai buvo kažkas nepaprasta knygų 
pasaulyje, kai iš Amerikos žemyno atei
nantieji leidiniai vis dėlto kainavo gražų 
pinigą. Ne viena knyga juk pareikalauda
vo net dienos uždarbio, jeigu ne daugiau.

Pamažu leidybiniuose planuose mažėjo 

perspausdinamų ir verstinių knygų skai
čius. Kai dėl verstinių, tai jų iš viso maža 
tebuvo duota: tik G. Flauberto „Ponia Bo
vary“ ir F. Timmermauso „Kaimietiškoji 
psalmė". Nedaug ir perspausdinta: be 
„Žalgirio“, dar M. Vaitkaus „Tvanas“, 
„Pirmasis nepriklausomos Lietuvos de
šimtmetis", J. Grušo „Karjeristai“, F. Ne- 
veravičiaus ..Blaškomos liepsnos“ ir P. 
Orintaitės „Daubiškės inteligentai“. O vi
sa kita originalu ir nauja.

Tiesa, tarp tų originalių darbų buvo ir 
tikrai sunkių. Sakysim. M. Biržiškos „Se
nasis Vilniaus universitetas“. Tačiau čia 
ir susiduriame su tuo reikalingu atsakyti 
ir jokiame statute nenumatytu klausimu: 
ar mūsų kultūros istorikų darbai turi su- 
dūlyti rankraščiuose, ar jie turi būti iš
leisti? Matome, kad NKK sprendė tą klau
simą. jog būtų pasitarnauta kultūrai. Jei
gu profesorius M. Biržiška, didysis lietuv
ninkas ir kovotojas už lietuvišką Vilnių, 
parašė knygą, tai būtų nusikaltimas neiš
leisti jos. Nusikaltimas net ir tuo atveju, 
jei išleidžiant sausais faktais paremtą 
knygą būtų daromas net ir kitas nusikal
timas — išleidžiama ji narių sąskaiton.

Šitaip buvo pasielgta net keliais atve
jais. Šitokiais sumetimais buvo išleistos ir 
Dr. J. Balio tautotyros srities knygos ir 
gal dar šis tas. šitais sumetimais vadovau
jantis skaitytojams buvo pateikta ir di
džiulė Juozo Mikuckio poezijos rinktinė 
„Derliaus vainikas“. Ką gi darysime, vy
ručiai, kad poezija, net jei kas nors ir ne
sutiktų, yra mūsų kūrybinės kultūros vie
na šakų (dainomis gi mus motinos ir už
augino, ir mes tuo visi mėgstame pasidi
džiuoti!).

Bet skaitytojai labai skųstis neturėtų. 
Tik žiūrėkite, kokią gausybę beletristikos 
jie gavo! Novelių rinkinius Vyt. Alanto, 
A. Barono (net du), P. Orintaitės, A. Ba
ranausko, A. Landsbergio, K. Barėno, I. 
Joerg. B. Gražulio, P. Andriušio (du), R. 
Spalio. O jeigu žvilgterėsime atgal į savo 
kultūros istoriją, tai novele ir eilėraščiais 
maitindamiesi mes ir užaugome (Krėvė, 
Žemaitė, Lazdynų Pelėda ir kt.). Vadinas, 
tasai literatūros žanras, matyt, mums jau 
įgimtas.

Dabartinis skaitytojas mėgsta romaną. 
Prašau, keletas jų buvo perspausdinta 
(M. Vaitkaus, F. Neveravičiaus, P. Orin
taitės, J. Grušo), bet daug Nidos Knygų 
Klubo buvo išleista pirmosiomis laidomis 
— I. Joerg „Taika ateina į slėnį“, A. Škė
mos „Balta drobulė“, A. Rūko „Sužalotie
ji“, P. Andriušio „Rojaus vartai“, J. Krali- 
kausko „Šviesa lange“, Alės Rūtos „Į sau
lėtekį“ ir „Broliai“, J. Gliaudos „Ikaro so
nata“ ir J. Krumino „šeštasis medis“.

Skaitytojai mėgsta skaitinius apie da
barties Lietuvą. Čia jie dar pirmaisiais 
NKK veiklos metais gavo B. Daubaro 
knygas („Duonos beieškant“ ir „Uždangai 
nusileidus“).

Juo toliau, juo NKK daugiau išleidžia 
atsiminimų. Pradžia čia buvo padaryta su 
M. Biržiškos „Dėl mūsų sostinės“. Atsimi
nimais paremtas ir Ig. Končiaus darbas 
..Žemaičio šnekos“. O dabar jau turime 
M. Vaitkaus „Su Minija į Baltiją“ ir „Bal
tijos gražuolę". Kiti du M. Vaitkaus atsi
minimų tomai netrukus bus išleisti. Susi
laukėme taip pat A. Šukio atsiminimų 
„Du mediniai ir trys geležiniai kryžiai“.

Taigi atsiminimų daugėja ir, atrodo, dar 
daugės. Ar tai gera, ar bloga? Tur būt, 
nuomonių skaitytojuose yra visokių. O 
jeigu paklaustume tuos, kurie atsakingi 
už NKK leidybinius planus, tai jie pasa
kytų, kad atsiminimai atgaivina praeitį, 
atskleidžia daug nežinomų jos faktų ir pa
lieka ateičiai. Jie, žinoma, įdomūs ir dabar 
skaityti.

Atrodo, kad kiekviena lietuviška leidyk
la turi džiaugtis, jei jai pasiseka iškelti

(Nukelta į 7 psl.)

KĄ PARUOŠTI KALĖDOMS?

Yra toks bizantinės Rytų Bažnyčios 
himnas Kalėdų išvakarėse: Ką mes paruo
šom ateinančiam Išganytojui? Visi tvari
niai pasirengė: dangus paruošė žvaigždę, 
angelai giesmę, žemė Betliejaus olą, pie
menys ėdžias, žmonių giminė davė skais- 
čiausiąją Motiną; o mes ką duosim?

Iš tikrųjų tokį klausimą galima sau sta
tyti: o mes ką paruošėm?

Mūsų miestai jau seniai kalėdiškai pa
sipuošę: gatvėse iškabinėtos spalvotos 
lemputės, krautuvių vitrinose eglių šaku
tės, žvaigždutės, Kalėdų seneliai su dova
nų maišais elnių traukiamose rogėse... 
Tačiau visa tai paruošta klientams, pirkė
jams, o ne Kristui.

Mūsų šeimininkės jau seniai vaikšto po 
krautuves, prieškambary gal jau stovi eg
lutė ir paruošti jai papuošalai, jau supirk
ti valgiai bei gėrimai Kalėdų stalui ir su
sitarta, kas ir kada ateis į svečius. — O 
Kristus ar bus svečių tarpe? Juk Jo gimi
mo diena bus švenčiama.

Mūsų namuose jau paruoštos dovanos 
visiems — vaikams, tėvams, ' draugams. 
Mūsų mažieji jau seniai svajoja apie kalė
dines dovanas: jau seniai išreiškė tėvams 
savo troškimą ir gal jau žino, ką „Kalėdų 
senelis“ atneš. Ir tėveliams jie gal jau pa
rengė kokį rankdarbi ar nupirko kokią 
nors dovaną iš savo sutaupų. Tačiau ką

jie atsakys, jei paklausim, kokia dovana 
paruošta Kristui?

Gal jie atsakys, kad Kalėdų dieną būti
nai nueis į Piemenėlių Mišias, gal priims 
Šv. Komuniją. Gal pasiryžę Kalėdų šven
tės proga paaukoti ką nors parapijos ne
turtingiesiems šelpti, ar badaujantiems 
vaikams Afrikoj, Indijoj ar Brazilijoj. — 
Visa tai geri, konkretūs pasiryžimai, ir iš 
vaikų negalima daugiau reikalauti.

Suaugusieji gi supras, kad vienas kitas 
artimo meilės darbas dar nėra krikščioniš
koji artimo meilė ir kad vienas kitas atsi
lankymas bažnyčioj dar nėra krikščioniš
kas gyvenimas. Kalėdų naktį nueiti į Pie
menėlių Mišias yra gražus švenčių pradė
jimas. bet galų gale ne toks jau didelis 
daiktas ir ne didelė dovana Kristui.

Kristaus verta dovana būtų: sukrikščio
ninti visą gyvenimą! Pasirūpinti, kad į 
Kristaus mokslą ir į Jo valią būtų atsi
žvelgiama ir šeimyniniuose žmonių santy
kiuose, ir prekyboj, ir politikoj, ir darbe,
ir laisvalaiky. Pakeisti dabartinį materia
listinį žmonių nusistatymą, sukrikščionin
ti visą gyvenimą.

Šv. Jonas Krikštytojas, skelbdamas ar
timą Kristaus atėjimą, nekvietė žmonių 
nei švęsti, nei džiaugsmingų puotų kelti, 
bet kalbėjo jiems: „darykite atgailą, nes 
dangaus karalystė arti“ (Mt. 3,2). Graikiš
kas žodis „metanoite“ reiškia ne tik atgai
los darymą ir atsivertimą nuo praeities 
klaidų, bet ir visos galvosenos ir visos gy
venimo krypties pakeitimą, grįžimą prie 
Dievo. Pakeisti savo gyvenimą ir, kiek tai 
galima, viso pasaulio gyvenimą, paruošti 
Kristui kelią į pasaulį. Pagal Šv. Jono 
Krikštytojo žodžius: „Taisykite Viešpaties 
kelią, darykite Jo takus tiesius. Kiekvie
nas slėnys tebūnie užpiltas, o kiekvienas 
kalnas ir kalnelis sužemintas; kas kreiva, 
tebūnie tiesu; kur nelygu, tebūnie lygūs 
keliai“ (Lk. 3,4s).

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — gruodžio 25 d„

11 vai., St. John's Square.
COVENTRY — gruodžio 26 d„ 11 vai., St. 

Elizabeth's Rd.
STOKE-ON-TRENT — gruodžio 27 A,

12 val.
KETTERING — gruodžio 20 d„ 12 val., 

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.
DERBY — sausio 3 d„ 11 vai., Convent of

Mercy, Bridge Gate.

Kaimas kryžkelėje
(4)

Į gryčią įlėkė Goda. Grįžo ji iš kaimo, 
kur bastėsi nuo ryto, todėl buvo alkana 
kaip vilkiūkštis. Puolė į virtuvę, ten tuoj 
suskambėjo indai, apvirto užkliudytas ki
biras. Griebė, kas pakliuvo po ranka, kim
šo į burną neatsisėsdama, zulindamas! 
asloje: labai skubėjo, nes muzikantai iš 
skaityklos jau nuėjo į mokyklą, kur šian
dien kolūkio komjaunuoliai ruošė vakarą 
su vaidinimu. Grimuotis buvo anksti, bet 
kojytės pačios šokinėjo: taip niežtėjo pa- 
pades, taip traukė pasisukti su bernais... 
Visa ji nerimo, liepsnojo tartum kurstoma 
ugnis. Kiekvienas garsas jos lakioje vaiz
duotėje skambėjo kaip muzika. Visas pa
saulis buvo lyg kokia didžiulė troba per 
iškilmingas šventes, pilna nerūpestingo 
klegesio, svaiginančios linksmybės, jaudi
nančių dainų.

— Godute, burbulėli, — pašaukė Vin- 
gėla. — Prisėsk, pupyte uoga, prie mūsų. 
Pašviesk, žvaigždute.

— Ateis mama — lempą uždegs, — me
tė, be garso kvatodamas! sieloje, juokda
masi vien didelių žalsvų akių žvilgsniu, 
vien sodriu lūpų raudoniu, kurios vos vos 
prasiskleidė, tartum bijodamos paberti 
baltutėlius smulkučius dantukų žirnelius. 
Gundančiai pakreipė ant peties galvą, ap
dribusią lininėmis garbanomis, ir dingo 
savo kambarėlyje.

Vyrai sukišo galvas. Kikeno kuždėda- 
miesi, apkalbinėjo.

— Nosį rieč, kumelė, — duso iš pykčio 
Šileika, kuris visiems pavydėjo to, ko pa
čiam stokojo. — Karalienę vaizduoja, dau
žosi su bernais, o motina per dienų dienas 
mėšle pūva, srutose mirkst.

— Graži, velniūkštis. Stangri, nuaugusi 
kaip liepa. — Vingėla net kortas pamiršo. 
Žiūrėjo drėgnomis, lūkesčio pilnomis aki
mis į kambario duris, krapštė nagais plikę.

— Ko nebūti gražiai? Pavalgiusi, išsi

pusčiusi kaip lėlė, nieko nedirba. Kvailas 
tas Lapinas: duoda valią mergai. Manai, 
ilgai raitys abu galus? Bus kaip Buzauskų 
Gedrūtai: pradės vest kasmet, senė nespės 
anūkų augint.

— Nemanyk, pasirenka, — užtarė Vin
gėla. — Nesidaužo su kiekvienu. Daug kės 
apkalba iš pavydo.

— Vis tiek! Mergai jau dvidešimt šešti. 
Laikas vaikus augint. O neteka... Nesa
kyk, Petrai, negink. Tu čia antri metai, 
o aš gimęs, užaugęs. Pamatysi, doros ne
bus. Lapino motina buvo ant bernų smai
la, sūnelis Motiejus pusę parapijos mergų 
apeidavo, o Goda... Ką čia be reikalo bur
ną aušint. Tokia giminė, vot ką aš tau pa
sakysiu!

— Tegu, pupyte uoga, bet aš ją vesčiau, 
jeigu eitų. Tokios kol išteka... Išsisiunta, 
perdega, o kai sukuria šeimos židinį, iš lė
to žėruoja tartum žarijos, šildo...

Šileika apmaudžiai nusispiovė. Pykino, 
oi, pykino jį svetima laimė, nes pats turė
jo kuprotą žmoną. Nesipešė. nemerginėjo, 
sugyveno, bet širdyje jautėsi nuskriaustas. 
Maudė sielą, degino pavydas, tai ir niršo 
ant viso pasaulio, pats nežinodamas už ką. 
O čia lyg tyčia iš kambario išėjo Goda. 
Garbanas persišukavusi, išsikvėpinusi, mė 
lyną suknelę pakeitusi tautiškais drabu
žiais, su spindinčia pasagos pavidalo sag
timi pakaklėje, su rankiniu laikroduku, 
apsiavusi rudais batukais su kaučiuki- 
niais padais, pagal naujausią madą pasiū
tą paltą sagstydamasi ėjo.

Vingėla šaukė ją, vadino sėstis, užgėrė. 
Kur tau! Perbraukė vyrus žvilgsniu, tarsi 
rasota pražydusios rožės šakele, kuri ir 
duria, ir svaigina, ir kurios vėsi drėgmė 
nukrečia drebuliu.

Išėjo. O iš paskos išslinko Simas, nes jis 
taip pat dalyvavo vakaro programoje.

— Išsekė paskui kumelę kumeliukas. — 
atkišo dantis Šileika. — Manai nepa- 
žindys?

----------  ROMANAS

— Iiiha-ha-ha! — nusižvengė Pruncė, 
pagaliau suvokęs esmę. — Pahindys... 
ha-ha-ha...

Vingėla atsistojo įsižeidęs. Patiko jam 
Goda. Tikėjosi ne bergždžiai vaikščiojąs 
pas Lapinus, nors ji nekreipė į jį mažiau
sio dėmesio. Bet viltis — kvailių motina. 
Tai ir jis kantriai laukė Godos, kaip dobi
lėlis bitės. Prisimins, užskris, grįždama į 
avilį... gal.

Norėjo sudrausti Viktorą, sugėdinti pik
tai, kam ją valkioja kaip bulius grandinę 
po purvyną, ir būtų užviręs ginčas, bet pa
matė įeinant į kiemą Lapiną su Rimša. 
Prasvyravo pro langus vyrų galvos, pilki 
šautuvų vamzdžiai, kraujo riebuma dėmė
ti krepšiai. Nusitrypė sniegą nuo batų 
priemenėje. Išsiskyrė katras sau, nešinas 
grobiu.

— Toleikis atsikraustė, — išlėkė lyg 
kulka iš Motiejaus lūpų.

Visi susigūžė, pasikeitė trumpais žvilgs
niais, o Šileika pakėlė nuo stalo stiklelį. 
Išgėrė vienu mauku. Atsistojo.

— Atsikraustė ir vėl išsikraustys, — 
sviedė, atlapojęs didelę burną. — Buvo 
Tautkus, pirmininkavo Bariūnas, dabar 
Martyną velnias nujojo. O mes, kaip gy
venę. taip gyvenam.

— Nesakyk, — suabejojo Vingėla, pa
stebėjęs Lapino akyse nepritarimą. — To
leikis ant visų keturių kaustytas.

— Užtaigi, Petrai, toks dalykas... — su
judo Lapinas ir užriko ant žmonos, kuri, 
ką tik įėjusi, siūlė valgyti. — Iš pirmos 
dienos parodė iltis. Nespėjo Liepgiriuose 
kojų sušilti, jau užsipuolė Pomidorą, varė 
rąstų vežti, užkomandavo Raudonikį kad 
prisistatytų su revizijos komisija.

— Pernai „Jaunojoje gvardijoje“ pirmi
ninko pavaduotoją išėdė, — pagavo Lapi
no mintį Vingėla. — Šakotas, pupyte uoga, 
visi žino.

— Ir tu prie jo nekaraliausi, Viktorai, 
ne... — smogė Motiejus. — Gal neprisime

ni, ką jis ataskatiniame kalbėjo, kai kvai
liai jį pirmininku išrinko? Lai-ky-simės 
nu-ta-ri-mų... O tu žinai, kokie tie nuta
rimai, a? Jau kuri kadė, kai uždrausta lai
kyti po antrą karvę. Pernai Martynas už
dėjo baudą tam, pas ką ras daugiau, negu 
šešiasdešimt arų, žadėjo sumažinti daržus 
visiems, kurie minimumo neišdirbs. Anei 
ką nubaudė, anei daržus matavo, o kas 
laikė, tas ir po šiai dienai tebelaiko po dvi 
karves, nes Martynas sukalbamas žmogus, 
nieko nenori be dalgio paplauti. O tas rėš, 
minėsit mano žodį, rėš!.. Nebevaikštinėsi, 
gurkšnodamas alutį, pakiemiui, Viktorai, 
ir tu, Vingėla... Suspaus... Apgenės... Ant 
daržo tu nebūsi ponas, ir su karvute atsi
sveikink... — Bakstelėjo dygiai akių ker
telėmis Rimša, kuris karksojo prie durų.

— Ką čia! — pasidrąsino Šileika, nors 
Lapino žodžiai jį šiurpu nukrėtė. — Vili
mas iš pradžių ar nešoko? Siuntinėjo pa
kiemiui brigadininkus, surašinėjo karves, 
daržus tikrino. Kas buvo kvailys, pasku
bėjo, parsidavė, o kas neišsigando, gyvena 
kaip gyvenęs. Nauja šluota visada švariai 
šluoja.

— Duok Dieve, Viktorai, duok Dieve, 
kad taip būtų...

— Kaip bus, taip bus, — įsiterpė Vingė
la. — Nieko nepadarysi, kai jau padaryta, 
pupyte uoga.

— Galima, vyrai, padaryti, ir reikia da
ryti. Juk Martynas ne koks piemuo, o pa
vaduotoju paliko. Ne vienas Toleikis veži
mą temps.

Staiga su dideliu triukšmu atsidarė gry
čios durys. Į vidų įvirto Maironių brigadi
ninkas Klemas Gaigalas. Buvo jis pačia
me smagume. Juodos, truputį primerktos 
akys blizgėjo, lyg riebalais išteptos. Tik 
lakstė, tik šaudė į šalis, pašaipiai badyda- 
mosi, liepsnodamos įžūlumu, kad net ne- 
smagu darėsi. Iš po kepurės, nusmukusios 
ant pakaušio, tarsi derva varvėjo juodos 
plaukų sruogelės. Buvo jis tamsaus gymio, 
tartum per kaminą pertrauktas, dėl ko vi
si vadino Juoduku, o jo brigadą taip pat 
šaukė juodukais, nors Klemui girdint nie
kas neišdrįsdavo pravardžiuoti, nes Gai
galas buvo smarkus vyras, greitai įsižei- 
džiąs, ūmus muštynėms. Ir išdidus kaip 
reta. Niekam nesilenkė, plūdo kiekvieną, 
kuris nepatiko. Dideliu vyru nešėsi, nežiū
rint to, kad pats su jauna žmona, mažu 
kūdikiu ir broliu Striboku gyveno lūšnoje 
ir dažnai tik užžilintus barščius srėbė.

— Sveiki, gaspadoriai! — Jo skambų

piktdžiugišką balsą palydėjo piktas juo
kas.

— Gaspadorių nebėr, — atrėmė Lapi
nas. — Dabar visi gaspadoriai. Kas girdė
ti Maironiuose?

— Argi negirdėjai? — Atkišo ploną 
kumpą nosį lyg vanagas, norėdamas kirsti.
— Galas tau ateina, Lapinai! — Trenkė 
žvilgsniu lyg akmeniu, tartum pasilenkę, 
griebė kitą, sviedė Vingėlai su Šileika. 
Tie net išblyško: tokia neapykanta, toks 
piktas džiaugsmas veržėsi iš jo akių. — 
Pasibaigė Vilimo dienos! Užtruks jo gimi
nėms — broliams, pusbroliams, rupū
žėms... — Ir pasipylė iš burnos virtinė 
keiksmų, vienas už kitą biauresnių, labiau 
įžeidžiančių.

— Sėsk, kad atėjai, — išduso Lapinas.
— Tik nelaidyk gerklės. Čia ne karčiams.

— Manai, gerti atėjau? — Papurtė gal
vą, vos nenulėkė kepurė. Išsitraukė ciga
rečių pokelį. — Nereikia man tavo gėralo. 
Jis iš vogtų miltų darytas, malūnininke! 
Tegul jį ryja Vilimo pusbrolis Šileika ir 
šitas nupiepęs Pupytė Uoga... — Trenkė 
cigarečių pokelį Vingėlai po kojomis, nes 
buvo tuščias.

— Tai ko atėjai? — nebeišlaikė Šileika.
— Linksmą žinią atnešiau! Pasidžiaugti 

jūsų nelaime atėjau!
— Nelaimė visiems bendra, — atrėmė 

Motiejus.
— Vagims, plėšikams įstatymas — vir

vė po kaklu, o sąžiningiems žmonėms — 
prieglobstis! — sušuko Gaigalas. — Kar- 
kitės! Prasmekite į Akmens Varčią, man 
vis tiek. — Nusikeikė šlykščiai ir metėsi 
pro duris. Bėgo, grūmodamas kumštimis, 
grieždamas dantimis, čaižydamas žvilgs
niais aplinkui lyg skaudžiausiais botagais: 
bene dar kas nepaklius po ranka, ant ko 
galėtų išlieti pagiežą, pasityčioti, nuleisti
sugadintą kraują.

— Skarmalius, — tarsi sprogo Vingėlos 
lūpos, nes jis, pritrenktas netikėto užpuo
limo, išdrįso tik dabar prasižioti. — Pasė
dėjo metus kursuose — nebeišmano, kaip 
įsivaizdinti.

— Teisybės ieškotojas... — Lapinas 
stengėsi būti ramus, bet lūpos trūkčiojo, 
ūsai drebėjo lyg avies uodegėlė. — Vili
mas, girdėjau, norėjo išmesti, o... — Nu
mojo ranka, tartum nukirto minties siūlą. 
Kam kalbėti, jei nieko nepadės?.. — Sene! 
Butelį! — suriko per petį žmonai, kuri sto-

(Nukelta i 7 psl.)
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BRONIUS K. BALUTIS
85 M. Sukaktis

Minėdami Lietuvos Ministerio Londone 
gimtadienį, persispausdiname čia ištrauką 
iš V. Ras ten io kalbos, kuri buvo pasakyta 
New Yorke, minint B. K. Balučio 75 m. 
amžiaus sukaktį.

Balutis yra ypač pagarsėjęs, kaip skir
tingų nusiteikimų derintojas, moderato- 

, rius, to derinimo pagrindan dėdamas vie
ną argumentą — Lietuvos interesą. Daug 
kas stengiasi ta pačia linkme veikti ir kal- 

' bėti, tik ne visiems lygiai sekasi. Gal čia 
daug turi reikšmės ir pats Balučio būdas, 
jo asmens patrauklumas ir natūralus pri
ėjimas prie dalyko su tam tikru šviesaus 
humoro atspalviu. Štai pasakojama apie 
1918 m. kovo 13-14 dienų Seimą New Yor
ke, kur dalyvavo katalikai ir tautiečiai 
arba tautininkai, kurių vieųas iš vadų ir 
buvo Balutis, šiam pasirodžius tribūnoje, 
kairėj sėdėjusieji tautininkai ėmė ploti, o 
dešinėj katalikiškasis sparnas tylėjo ir net 
švilpčiojo. Balutis ir pradeda: „Jūs, mano 
draugai kairėje, prašau neploti, nes čia 
susirinkome Lietuvos laisvinti, o plojimais 
laisvės neišplosime. O jūs, mano prieteliai 
dešinėje, prašau nešvilpti, nes švilpdami 
galime tą laisvę tik prašvilpti“. Ir visa au
ditorija laimėta.

Nenuostabu todėl, kad, kai Amerikos 
lietuviai ryžosi siųsti delegaciją į Paryžių 
ir ten drauge su iš Lietuvos atsiųstais de
legatais ginti Lietuvos bylą Taikos konfe
rencijoje, toje delegacijoje buvo Balutis. 
Čia jau pasibaigė jo netiesioginė visuome
ninė akcija Lietuvos prisikėlimui skatinti. 
Čia jis įsijungė į visiškai tiesioginę ir vi
siškai konkrečią kovą dėl Lietuvos nepri
klausomybės, dalyvavo joje taip veiksmin
gai, kaip tik tegalima iš žmogiškos būty
bės tikėtis. Dalyvavo toje kovoje pirmuti
nėse eilėse, eilėse, kurios išėjo iš kovos 
lauko, jei ir ne visu šimtu nuošimčių, tai 
bent pačiuose pagrinduose nešinos laimė
jimu. Čia Balutis, buvęs Mozūrijos užkam
pio mokytojas, paskui pasirengęs matinin
ko profesijai, vėliau kartografas, visuome
nininkas, teisininkas — virto nepriklauso
mybę atgavusios Lietuvos pirmos eilės 
diplomatu.

Ir prasidėjo naujas jo gyvenimo bei 
veiklos laikotarpis — Lietuvos valstybės 
tarnyboje. Užsienių Reikalų Ministerijoje 
nepriklausomo gyvenimo pradžioje ypa
tingai buvo susitelkę svarbiausi, gyvybin
giausi atsikūrusios Lietuvos reikalai. Ba
lutis buvo ne tik įvairiose Lietuvos reika

lus ginančiose delegacijose, kurių tarpe 
garsiausia — Suvalkų derybos su lenkais, 
bet jis visą tą mūsų valstybės kūrimosi 
bei, sakysim, „susitupėjimo“ laikotarpį 
buvo mūsų Užsienių Reikalų Ministerijos 
tikrasis nugarkaulis. Ministerijos galvos ir 
rankos įvairiai keitėsi, bet Balutis, ar Po
litikos Departamento ar Viceministerio, ar 
Generalinio Sekretoriaus titulu, vis buvo 
tas pats, pastovus, rūpestingas ir atsargus 
politikos eigos saugotojas bei darbo orga
nizatorius.

1928 metais, dėl vis didėjančio svarbu
mo santykių su Jungtinėmis Valstybėmis, 
Balutis tapo paskirtas atstovu į Washing
tong. šešeri metai, kuriuos jis tose parei
gose išbuvo, dar šiandien minimi visų 
Amerikos lietuvių ne tik be priekaištų, 
bet su pasigėrėjimu. Balutis, buvęs šio 
krašto pilietis, taigi bent teorijoj šiam 
kraštui nusidėjęs, nes išsižadėjęs jo pilie
tybės ir nuėjęs tarnauti kitai valstybei, 
grįžo į šį kraštą, kaip savo tėvynės diplo
matinis atstovas, ir buvo ne tik be prie
kaištų priimtas, bet sukūrė tokius drau
gingus santykius, kurių vaisiais ir šian
dien naudojamės, kaip atrama viltims dėl 
Lietuvos geresnės ateities. Čia ne tik su 
šio krašto valdžia, bet ir su šiame krašte 
gyvenančiais tautiečiais santykiai buvo 
taip sustiprinti, kad įgijo irgi iki šiam 
laikui tebetesinčio patvarumo, o taip pat 
nėra be reikšmės ir naujoje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės.

Nėra reikalo toliau bebandyti net ir taip 

prabėgomis skaičiuoti būdingus Balučio 
veiklos momentus. Iš vienos pusės, toles
nis jo gyvenimo laikotarpis Londone nuo 
1934 metų, bent paviršutiniškai, visiems 
yra žinomas, o nepaviršutiniškai šiame 
pasikalbėjime jis vis tiek neįmanomas iš
nagrinėti. Tik prisimintina, kas jau pra
džioje minėta. Tai yra, kad po 20 metų 
normalioje laisvos Lietuvos valstybės tar
nyboje Balučiui, kaip ir mums visiems, 
nuo 1940 metų prasidėjo naujas gyvenimo 
laikotarpis. Jam tas laikotarpis būdingas 
tuo, kad tai yra laikotarpis nuolatinių 
pastangų kaip nors išlaikyti Lietuvos vė
liavą nenuleistą tame viename iš svar
biausių politinių centrų, koks yra Londo
nas. Negali sakyti, kad tai iki šiol vyksta 
patenkinamai sėkmingai vien tik Balučio 
pastangų dėka. Toli gražu ne nuo jo tiktai 
valios tas išlaikymas priklauso. Tačiau 
tam vis tiek reikia nuolatinio budėjimo ir 
apdairaus išnaudojimo visų palankiųjų 
bei rūpestingo apėjimo daugelio nepalan
kių aplinkybių. Balutis tatai atlieka ne tik 
rūpestingai, bet ir gabiai.

Prasmingiau bus sustoti ties retu reiš
kiniu mūsų viešajame gyvenime, kuris 
kaip tik yra susijęs su Balučio asmeniu. 
Tuo metu, kada kone kiekvienas mūsų 
viešojo gyvenimo dalyvis neišvengiamai 
susilaukia pagrįstų ir gana dažnai nepa
grįstų užsipuolimų, priekaištų, smerkimų, 
kartais net tiesiog visam visuomeninių 
santykių paveikslui gėdą darančių iškone- 
veikimų, Balutis po viso pusšimčio metų 
viešos visuomeninės-politinės-valstybinės 
veiklos eina per viešąjį gyvenimą gal kur- 
ne-kur vieno kito nesantūraus choleriko 
ir užkabintas, bet bendrai gerbiamas, 
dažnai su pasigėrėjimu minimas ir pavyz
džiu rodomas.

Neretai girdime atsiliepiant apie jį, 
kaip nepartinį, arba vien tik „lietuvių 
partiją“ tepripažįstantį politiką. Tas atsi
liepimas ir teisingas ir vis dėlto ne visai 
tikslus.

Jo pagarsėjęs atsikirtimas prel. Krupa
vičiui, anot kurio „aš ir krikščionis, ir de
mokratas, bet ne krikščionis-demokratas“, 
irgi turi savo reikšmę.

Amerikinėje savo veikloje Balutis pasi
rinko sau kelią ne katalikų vardą varto
jusioje politinėje srovėje (nors ir būda
mas dėdės kunigo globotinis), taip pat ir 
ne socialistų tarpe, o vadinamųjų tautie
čių ar tautininkų srovėje, kurioje buvo ne 
tik šiaip sau sekėjas, bendrakeleivis, o tos 

srovės minties formuotojas, būdamas net 
kelis metus tos srovės laikraščio redakto
rium.

Formaliai Balutis nebuvo nei kokios ki
tos, nei tautininkų politinės organizacijos 
narys, bet faktiškai jis nebuvo laikomas 
esąs „bespalvis“ valdininkas, neturįs savo 
pažiūros visuomeniniuose bei politiniuose 
reikaluose. Ir buvo žinoma, kokia yra ta 
jo vadinamoji spalva. Jis nebijojo savo 
viršininkui ministeriui V.Jurgučiui, krikš- 
čioniui-demokratui ir kunigui, pareikšti, 
kad jis principe ne bedievis ir ne maso
nas, bet kategoriškai antiklerikalas. Iš ki
tos pusės, jis nebijojo gruodžio 17 d. per
versmo rengėjams atvirai pasakyti, kad 
jie žaidžia su ugnimi ir kad jis nuo to rei
kalo rankas atitraukia. Bet čia jo susirū
pinimas pasireiškė ne tuo, kad štai tos ar 
tos partijos nekonstitucine tvarka iš val
džios pašalintos, o visų pirma tuo, kokios 
to pasėkos bus Lietuvai: ar svetimieji ne
pasinaudos? Jis ir šiandien tebesako, kad 
ta pavojinga, rizikinga operacija vargu ar 
buvo neišvengiamai reikalinga. Anot jo, 
jei mūsų valstybės vyrai tada būtų buvę 
labiau patyrę ir aukštesnio išsilavinimo 
politinių ligų gydytojai, tai Lietuvos ano 
meto ligas gal ir be tokios rizikingos ope

ELI VEIKLAI 15 M.
Šiemet sukako 15 metų, kaip įkurta ELI 

(Europos Lietuvių Informacija). ELI veik 
la pradėta 1949 metais. Tuo laiku atgai
vintos į Laisvę redakcijoje ir drauge Lie
tuvių Fronto Bičiulių vadovybėje kilo 
mintis bendradarbiavimą spaudoje vykdy
ti organizuotai. Tam tikslui buvo įkurta 
speciali informacinė tarnyba, kuri buvo 
pavadinta Europos Lietuvių Informacija, 
sutrumpintai ELI. Dėl emigracijos ELI 
veikla nuo 1951 m. buvo prisilpusi. Bet 
1954 m. Europos Lietuvių Fronto Bičiulių 
konferencijoje Ludwigshafene prie Bode- 
no ežero ELI tarnyba vėl buvo atgaivinta, 
ir jos veikla tebetęsiama iki šiol.

Pradžioje ELI ribojosi paremdama tik 
5-kis laikraščius, bet po jos atgaivinimo, 
t.y. per pastarąją dešimtį metų ELI veik
la stipriai išplėsta. Iki šiol ja pasinaudojo 
jau apie 20 lietuviškų laikraščių bei žur
nalų laisvajame pasaulyje, taip pat ir lie
tuviškosios radijo valandėlės, ypač Vati
kane ir Madride. Laiko bėgyje ELI tarny
ba savo veiklą vis labiau kreipė prieš ru
siškąjį — bolševikinį Lietuvos okupantą 
ir įgavo aiškų rezistencinio organo veidą.

Pradinei ELI vadovavo Vyt. Vaitiekū
nas. Nuo 1954 metų iki šiol ELI veda ir 
redaguoja M. Musteikis.

Per 15-ka metų ELI bendradarbiavo: 
kun. A. Bunga, V. Brazaitienė, prof. J. 

racijos būtų pagydę. Bet, kai operacija 
jau vis tiek padaryta ir kai ji pavyko ta 
prasme, kad svetimi jąja nepasinaudojo 
Lietuvai pakenkti, tada žaizdos turėjo bū
ti gydomos. Jo nuomone, nedaug ką gali 
vieni kitiems prikišti: lygiai tie, kurie 
žaizdų padarė, lygiai tie, kurie paskui 
kliudė jų gydymą.

Būdamas Lietuvos pasiuntiniu Ameriko 
je, Balutis deklaravo visiškai lygų visų 
srovių lietuvių traktavimą santykiuose su 
lietuvių visuomene, ir tą principą išlaikė. 
Susilaukė tada priekaištų iš savo srovės 
žmonių, iš kai kurių čionykščių tautinin
kų, tiesa, dabar jau lyg ir nusišalinusių 
nuo tos srovės reiškimosi. Jie priekaišta
vo, kad kiti pasiuntiniai čia ypačiai ben
dravę su savų pažiūrų grupėmis, todėl jie, 
Amerikos lietuviai tautininkai, susilaukę 
pasiuntinio iš savųjų tarpo, tikisi irgi pana 
šaus ypatingo palankumo. Bet Balutis at
sakė kaip tik šitos gi pačios tautininkų 
srovės principu: geriausia partija yra ta, 
kuri geriausiai patarnaus Lietuvai. „Ar
gi“, sakė, „jums nebus smagu pasidi
džiuoti, kad jūsų srovė davė tokį Atstovą, 
kuriam nieko negalima prikišti? Iš to juk 
jums bus nemaža kredito“.

Brazaitis, muzikas M. Budriūnas, žurn. J. 
Butėnas (žuvęs didvyrio mirtimi), dr. K. 
J. Čeginskas, Eba Čeginskienė, kun. P. 
Dauknys, kun. J. Dėdinas, A. Grinienė, 
prof. J. Grinius, prof. Z. Ivinskis, kun. St. 
Yla, K. Jurgaitis, kun. D. Kenstavičius, 
Adelaida Lemberg, dr. J .Lingis, kun. Br. 
Liubinas, prof. A. Maceina, J. Medušaus- 
kas, M. Musteikis, inž. P. Narutis, V. Nat- 
kus, K. Obolėnas, L. Prapuolenis, dr. P. 
Rėklaitis, kun. J. Riaubūnas, rašyt. R. 
Spalis, kun. A. Šidlauskas, Ad. Šležas, dr. 
J. Uleckas, V. Vaitiekūnas, kun. dr. J. 
Vaišnora, kun. prof. J. Zeliauskas ir kt.

Nacionalistiškai nusiteikę daugiau plojo 
A. Miškiniui

(E) Paskelbęs atsiminimus apie S. Nėrį 
(„Komj. Tiesa“, lapkr. 17, nr. 227), A. 
Liepsnonis prisiminė pokario laiku, 1944- 
45 m. universiteto salėje, Kaune, surengtą 
poezijos vakarą. Esą, tuo metu salėje bu
vę ir „nacionalistiškai nusiteikusių“. Kai 
Antanas Miškinis (vėliau ištremtas į Sibi
rą — E.) salėje paskaitęs „nekovingus, 
miglotus“ eilėraščius, tai jam plojo žymiai 
daugiau, negu Sal. Nėriai. Salėje buvo su
sirinkę studentai ir darbininkai. Anuomet 
poetė pasakiusi: okupantai buvo apnuodi
ję gyviesiems sielą...

VINCAS KRĖVĖ

KŪČIŲ VAKARAS
Mėnesiena. Kieme šalta, žverbla ir tylu. 

Tik tvora kai kada sutreška nuo šalčio, tai 
šuo kieme suamsi kartą kitą ir vėl nutyla, 
tai sniegas sugurgžda einančiam po kojų.

Ar šuo suloja, ar tvora sutreška, ar snie
gas sugurgžda — kiekvienas balsas toli 
nuskamba įšalusioj tolumoj.

Rambio pirkioj buvo niauru ir tamsu.
Pas krosnį žibinte rūko skala ir leido 

mirgančią, unksnėtą šviesą.
Senė Rambienė stovėjo pas krosnį, pote

riavo ir traukė kriukaite slizikus, o mažas 
anūkėlis, Vikčiukas, čia pat stovėjo, prisi
laikydamas viena ranka bobutės suknelės, 
kitos pirštus sukimšęs burnon ir pasistie
pęs žiūrėjo, kaip bobutė, traukydama iš 
krosnies, mėtė niekotaitėn karštus slizi
kus.

— Bobute, duok vieną sliziką, tą mažiu
kį mažiuką... — neiškentęs paprašė 
anūkas.

— Kad karšti jie, anūkėli: apdegsi ran
keles.

Vaikas paleido sijoną ir užėjo iš kito 
bobulės šono, kur stovėjo niekotaitė, ir iš
sitraukė patikusį jam sliziką, bet tasai 
buvo tikrai karštas. Vikčiukas, pūsdamas 
jį pilna burna, prispaudė rankove sliziką 
į pilvą, o kita ranka užraitojo marškinai
čių sterblę ir sugriebė jon savo lobį...

Linksmas, kad gavo sliziką, nubėgo į lo
vą, kur sėdėjo motutė. Ten pasistiepė ant 
josios kojos plaksno, kurį jam atkišo mo
tutė, kaip lieptu užkopo ant lovos, atsigulė 
pasieny, už motutės pečių, ir ėmė gardžiai 
velėti sliziką.

Elena, Vikčiuko motutė, sėdėjo ant lo
vos ir supė už raikščių lopšį. Lūpos krutė
jo — matyti, ji meldėsi, poteriavo. Akys, 
įsmeigtos vienon vieton, lyg jos stengėsi 
toli, kažkur už šaltos lygumų bekraštės, 
pamatyti kažin ką, buvo apsiašarojusios. 
Ji nieko nei matė, nei girdėjo, kas darėsi 
aplinkui, net kai pravirko lopšy vaikas.

— Elena, argi tu nematai, kad vaikas 
nusiklostė?

Elena apklostė vaiką margomis palelė
mis, antklodėle ir supė toliau, bet vaikas 
nesiliovė verkęs.

— Užmik, užmik, vargdienėli mano ma
žasis, užmik, našlaitėli, prisiverksi, bus 
dar laiko tėvelio netekusiam, kol didis už

augsi, — migdė jį graudžiai motutė; pas
kui ji užsigulė ant lopšio ir davė jam krū
ties...

Durys prasivėrė: trobon įritavo šalto 
oro garai ar tiršta migla, pakriko pirkioje 
ir praniko. Lyg debesy įėjo pirkion pie
muo, apsirengęs kailiniais ir giliai ant au
sų užsimovęs kepurę.

Jis grįžo iš pirties, kuri buvo net pa
čiam sodžiaus gale, toli nuo namų ir kitų 
ūkio trobesių.

— Ačiū už šilimą, — prabilo, įėjęs pir
kiom

Jam niekas nieko neatsakė.
Nusirengęs piemuo išsiėmė iš stalčiaus 

šukas, sušukavo sau galvą ir, priėjęs ar
čiau į žibinti, ėmė trinti nagu, kas pasitai
kė ant šukų.

Nelinksma buvo, gūdu ir niauru Rambio 
pirkioje. Gedulas ir skausmas skraidė 
aplinkui, šaipėsi iš tamsių kampų, šešė
liais mirgėjo ant sienų...

O kieme buvo šalta, žverbla ir tylu: tik 
tvoros traškino nuo šalčio, bei kur nekur 
kartą kitą sulojo šuo...

Suvyravo durys, ir pirkion įėjo senas 
Rambys. Jisai atsinešė šieno glėbį ir pa
dėjo ant skobnių. Nusirengęs uždegė lem
pą, kuri buvo musių trėkte nutrėkta ir ka
bojo ties skobnių viduriu, ištaisė šieną, 
kad visur lygu būtų, ir užklojo balta pa
klote.

Vikčiukas jau sėdėjo kampe ir stebėjosi, 
ką tokio senelis daro.

Kada senelė atnešė ir pastatė vidury 
skobnių lėkštę, kurioj gulėjo kelios spal
votos plotkelės, vaikas neiškentė ir pa
prašė:

— Dieduli, duok man šitą raudoną.
Rambys atlaužė pusę plotkelės ir pada

vė anūkui, o visas kitas suplėšė į mažus 
kąsnelius.

Vikčiukas pavartė gautąją, apžiūrėjo iš 
visų pusių, dar pavartė ir atkando kartą 
kitą.

Paskui nubėgo į lovą, kur vis dar sėdėjo 
motutė ir supė migdė mažutį jo broliuką.

— Motute, motute, prilipo man... — 
nusiskundė jis ir krapštė pirštu burnoje.

Senė Rambienė sunešė ir sustatė ant 
suolo visą dvylika valgymų, kuriuos kiek

viena ūkininkė gamino kūčiai. Buvo čia ir 
silkės svogūnuose, ir žuvys, ir grybai, ir 
grucė, ir kisielius, ir slizikai, ir miešimas, 
ir daug kitų dar valgymų.

Senis Rambys kiekvieno valgymo atida
lino, kąsnelį atlaužė, atkabino šaukštą ir 
krovė visa vienan dubenėlin, kuris stovė
jo skobnių gale ant suolo. Visų valgymų 
paragavęs, dėjo juos atitinkamon skobnių 
vieton, kaip nuo seniausių laikų tėvų tė
vai darydavo.

Anūkėlis jau vėl rymavo skobnių gale ir 
atsidėjęs stebėjosi, ką gi tai senelis daro.

— Dieduli, kam tu visko kabini tan ma- 
žan dubenėlin?

— Gyvulėliams, anūkėli. Težino ir jie, 
kad nūnai Kūčia, — paaiškino Rambys 
anūkui, ir širdį jam taip suskaudėjo, jog 
net susiraukė senis, lyg iešmu jį kas nuvė
rė. Atsiminė jisai, kad gyvulių jau nebė
ra, kad tvartai stovi tušti, ir nėra kas kū
čia šerti. Visuose tvartuose vos viena ne- 
kemėžna karvytė užsiliko, kumelšė, kurią 
dvi savaiti atgal pirko už puskapį rublių, 
ir viena avis — štai ir visi gyvuliai.

Atsiminė senis, kokis jį nūnai apėmė 
skausmas, kai jisai šėrė šiuos savo gyvu
lėlius. Suplakė ėdžio glėbį ir be rezginių 
nunešė tvartan pamesti karvei ir aviai. 
Paskui pravėrė senis vieno tvarto duris — 
tuščia; o, būdavo, čia stovėdavo keturios 
karvės; dabar tik branktai ant saitų pa
kampėse kėpso, karves karas suėdė. Nu
ėjo kitan tvartan — ir ten tuščia. Štai čia 
kampe stovėjo „Šarkė“, marčios pasoginė; 
ją dar telyčaitę atsivarė. Sena jau buvo 
karvė, bet labai pieninga, ir parduoti jos 
gailėjosi...

O ten, kitame kampe, stovėjo „Grąža- 
galvė“. Čia buvo atitverta vieta teliams. 
Ir ten dabar tuščia, o vasarą juk darže bė
ginėjo trejetas teliukų, dabar jų nei vieno 
nebeliko — ir juos karas suėdė.

Paskui nunešė šieno glėbelį arklidėn ir 
vos neapalpo senis, kaip jam širdį sugėlė. 
Tokio gyvulio, kaip pamena, jo arklidėje 
niekuomet dar nebuvo. Bet dabar geresnio 
negausi niekur, ačiū Dievui, kad nors 
toks yra.

O pernai šią Kūčios dieną čia stovėjo 
dvejetas arklių ir eržilas, kuris dabar po 
žiemos būtų buvęs ketvirton. Geras buvo 
kumelys, kito tokio niekur nesurasi. Davi
nėjo jam arkliapirkliai net pustrečio šim
to... Gal būtų ir pardavęs, bet sūnus ne
davė. Bijojo paskui, kad nepavogtų jo, ir 
naktin rakino dvejais geležiniais pančiais. 
Ir kodėl jis neturėjo būti geras, jei Jonu

kas, kur tik galėdamas, vogė avižas ir šėrė 
jį. Ne kartą už tai jam tekdavo nuo tėvo.

Ir atsiminė senis, kaip barė ir net mušti 
ketino Jonuką, atsiminė ir pagailo jam, 
kad dažnai barniu kankino savo sūnų. Kas 
gi manė, kas tikėjosi, kad jo tokis vargas 
laukia, tokis baisus likimas...

Pernai Kūčios dieną šėrė gyvulius pats 
ketvirtas, ir vyrų buvo pilna pirkia: du 
sūnų ir bernas samdininkas — visi kaip 
ąžuolai.

O kur jie dabar, vargdienėliai?..
Ir taip pagailo jam sūnų ir savęs, kad 

vienui vienas senatvėn liko kaip pirštas, 
jog vos nepravirko senis. Sukandęs dantis 
murmėjo:

— Ne man vienam, ne man vienam... 
Kitiems dar prasčiau... Dievas taip no
rėjo...

Nors lūpos kuštėjo šiuos nusiraminimo 
žodžius, bet širdis jų neklausė, ir senis 
juto, kaip sunkiau ji plaka, lyg maža jai 
buvo oro. Krūtinėje lyg katės draskėsi, ir 
ašaros veržėsi iš akių. Rijo ašaras ir sten
gėsi, kad nepravirktų kaip moteriškas, o 
juo labiau stengėsi, juo labiau širdį skau
dėjo. Net dantis sugriežė senis...

— Otgi neverksiu — ir tiek!..
Ir neverkė, nepravirko.
Gamino Rambys kūčią šeimynai ir gy

vuliams, o šios nelinksmos mintys plaukė 
kaip bangos upėje, vienos kitas sekdamos, 
vienos kitas vydamos, ir graudūs jausmai 
ėdė jo širdį... Lovoje pas lopšį sėdėjo ap
siašarojusi marti ir supė vaiką, o kampe 
pas lentyną senė Rambienė merkė mieši- 
man slizikus, poteriavo ir dažnai šluostė 
rankove akis... Senis piktai žvairėsi į jas, 
nes jisai nekentė ašarų, o dar labiau ne
mėgo, kad tos ašaros jį verste vertė pra
virkti. Dirstelėjo senis j verkiančią mar
čią, į savo senę ir lyg votį sau sužeidė...

— Na, eikite gi... — prabilo Rambys, 
pabaigęs savo darbą; patsai atsisėdo ant 
suolo, skobnių gale, kur sėdėjo jau dau
gelį metų. Tą vietą jis užėmė tėvui mirus. 
Manė, kad užims ją vyresnysis sūnus, tik 
jam mirus.

Atsisėdęs senis paėmė plotkelės kąsnelį 
ir persižegnojo...

— Teleidžia Dievas sulaukti geroje 
sveikatoje linksmesnių Kūčių, — prabilo 
jisai ir atkando plotkelės.

Piemuo ir Vikčiukas sėdėjo už skobnių 
ant suolo, moterys susėdo ant uslano. 
Skobnys buvo didelės, ilgos, pagamintos 

didelei šeimynai, ir gūdu buvo vos keliems 
užu jų sėdėti.

Visi valgė plotkeles tylėdami. Tik skala 
pas krosnį traiškino, ir šešėliai mirgėjo 
ant sienų.

— Kur mūsų vaikeliai dabar? Kas 
jiem, Dievuliau, kūčią pagamino? — neiš
kentusi prakalbėjo Rambienė. — Gal jų 
nei gyvų nėra, gal jų tik kaulelius jau vė
jas purto!

Ir ašaros nukrito iš senės akių kaip ra
sa, nuriedėjo per senus, surūkusius, ga
rankščiuotus veidus net šaukštan.

— Ar gal, Dievuliau, sužeisti kažkur 
pagalbos šaukiasi ir prisišaukti negali?.. 
— pravirko marti.

— Ar nutilsi tu!.. — rūsčiai subarė ją 
senis.

Elena, kaip buvo atsikandusi silkės kąs
nį, taip ir paspringo juo. Metė šaukštą ir, 
užsidengusi delnu akis, nubėgo į lovą. Ten 
įkimšo pagalvin veidą, sustriūbavo, užsi
kvatojo, verksmu paspringo, drebėdama 
visu kūnu.

Neiškentė dabar ir Rambienė, paleido 
balsą ant visos pirkios, numirėliškai mar
čiai pritardama, raudodama.

Vikčiukas, pamatęs, kad motutė verkia, 
ir bobulė verkia, susirangė kampe ir gai
liai uždainavo, trindamas kumščiukais 
ašarotas akis, o lopšy jam pritarė mažas 
broliukas.

Tik vienas piemuo, padėjęs šaukštą, 
dairėsi į visas šalis ir svyravo, ar ir jam 
verkti, ar ne.

— Ar nesiliausite staugusios! — šūkte
lėjo Rambys ir piktai trenkė šaukštą vi- 
durin skobnių.

— Suvalgyti neduodate kūčios!.. Ir be 
jūsų staugimo sunku! — pasisakė tyliau.

Jaučia senis, kad gerklėje lyg kažkokis 
kamuolys kopa vis aukščiau, aukščiau, to- 
joja, smaugia... Vienas akimirksnis — ir 
pravirks senis, kaip net moterys neverkia. 
Stvėrė Rambys kepurę, kailinius, lyg la
bai įpykęs, trinktelėjo durimis ir nuėjo 
priemenėn. Ten pasirėmė į ušetką, pri
kniubo ir užstriūbavo taip, jog net sena 
krūtinė sudiegė.

Pajuto sena Rambienė savo vyro skaus
mą, suprato, kad širdies skauda išvijo iš 
pirkios, ir išėjusi viena ranka apkabino jo 
kaklą, o kita glostė jam galvą, tarytum 
ramino savo mažą anūkėlį...

— Tai. Mariute, prisigyvenavo! Augino- 
va vaikelius ir senatvėje likova du vienu 
kaip pirštu...

3



EUROPOS LIETUVIS Nr. 50(841). 1964 metų Kalėdos ? 
---------------------------------------- ’

Lietuvos gamta KURTINYS
Kurtinys (tetrao urogallus) yra Lietu

vos miškų pažiba ir vienas didžiausių 
paukščių. Jo ypatingos žymės tai panosės 
plunksnos, lyg kokie ūsai. Panosės ir vir
šugalvio plunksnos yra juosvos, kaklas 
tamsiai pilkos pelenų spalvos, nugaros 
pagrindinė spalva juosva, bet lyg papud
ruota pilkai ir rudai, uodegos plunksnos 
juodos su nedaugeliu baltų taškučių. Ypač 
krenta į akis blizganti plieninė žalia krū
tinė. Akys rudos, snapas baltas kaip ra
gas. Ilgumas nuo 1 metro iki 1,10 metro, 
sparnų ilgumas nuo 1,36 iki 1,44 metro. 
Svoris 5-6 kg. Patelė vienu trečdaliu ma
žesnė ir labai marga.

Anksčiau kurtinys gyvendavo visuose 
didesniuose miškuotuose plotuose šiaurės 
Azijoje ir Europoje, bet dabar daugelyje 
šalių visiškai išnyko. Lietuvoje jie irgi 
mažėja, bet Nepriklausomybės laikais dar 
buvo.

Vieną kartą mudu su Kipru Petrausku 
važiavome automobiliu per Onušiškio miš
ką ir staiga pamatėme, kad kurtinys pati
nas, lyg ir „užblokavęs“ mums kelią, tupi 
viduryje kelio ir išdidžiai žiūri j mus. Mes 
sustabdėme automobilį' ir gėrėjomės jo 
grožiu, o kai jis pakilo lėkti, tai buvo ma
lonu stebėti.

Kurtinys labiau mėgsta gyventi kalnuo
tuose miškuose, negu lygiuose miškų plo
tuose. Svarbiausia — jam reikalinga, kad 
būtų miškų masyvas, įvairių medžių, dur
pynai, balos, upeliai, ežeriukai, kad ne
trūktų vandens, tai jis ten mieliausiai ap
sigyvena. Dienos metu jis laikosi miško 
aikštelėse ir pasirenka tokias vietas, ku
rios susilaukia pirmųjų ryto saulės spin
dulių, turi mažas atviras ganyklas, jungia
si su mišku tankumynais, krūmais — 
brūzgynais ir kur yra netoli švarus van
duo. čia jis bėgioja, ieško sau maisto ir 
pakyla tik tuo atveju, jeigu jau ką nepa
prasto susitinka. Vakare patinas ir patelė 
atsiskiria viens nuo kito ir, pasirinkę sau 
medį, žengia prie jo ir ilsisi naktį. Kai 
daug sniego ir stiprūs šalčiai, kurtiniai 
miega sniege. Jie išsikrapšto sniege sau 
apie 1,5-2 metrų ilgio olą ir tenai nakvoja 
uždarame gale.

Jų maistą sudaro medžių pumpurai, la
pai arba spygliai, dobiliukai, lapotos žole
lės, miškų uogos, sėklos ir vabzdžiai. Pati
nas daug negalvoja, ką jam lesti. Jis lesa 
pačius grubiausius dalykus. Bet patelė le
sa tik švelnesnį maistą, ir dėl to jos mėsa 
minkšta. Patinuko mėsa labai kieta. Spe
cialiai neparengtos jos beveik negalima 
valgyti.

Savo būdu kurtinys yra lyg ir gaidys, 
nesugyvenamas, staiga supyksta, įniršta, 
mėgsta ginčytis ir todėl turi vesti vienišo 
gyvenimą. Jis ir prieš patelę trokšta val
džios ir pyksta. Poravimosi metu patinas 
prie patelės meilikaujasi, o kitu metu jis, 
atrodo, visai nesidomi savo žmona.

Vadinamasis gargaliavimo laikas kurti
niams prasideda labai anksti, jau kovo 
mėn., jeigu oras kiek atšyla. Visi kurti
niai, kurie gyveno iki to laiko kiekvienas 
atskirai, susirenka tam tikrose miško vie
tose. Atkeliauja ir patelė dalyvauti ten, 
kur jų garbei bus meilės žaidimai. Abiejų 
lyčių kurtiniai atvyksta tyliai apie 7 vai. 
vakare ir sutupia atskiruose medžiuose su 
dideliu braškėjimu. Kaip tik apie trečią 
valandą ryto, prieš saulės tekėjimą, kai 
pasirodo baltos prošvaistės rytuose, tai ir 
prasideda gargaliavimas. Patinas išsklei
džia sparnus ir patrepsi ant medžių šakų. 
Kaip naminiai gaidžiai, sparnais jie raižo, 
plunksnos pasišiaušia, ir sukasi jie aplink 
save. Gargaliavimai retkarčiais būna ir 
netvarkingi. Gargaliavimo garsai girdėti 
už 400-600 žingsnių. Gargaliavimo garsai 
— tiod-tiod tiod-iod-iod — iš pradžių gir
dėti retai, o vėliau vis dažnėja. Seni pati
nai neprileidžia jaunų patinukų prie tokių 
„vestuvių“ arčiau kaip per 300 žingsnių. 
Susijaudinęs patinas net puola žmogų, 
arklį.

Gargaliavimas tęsiasi iki saulės tekėji
mo, ir tada kurtinys eina pas patytę.

Po 3-4 savaičių gargaliavimo patinas 
pradeda vėl savo vienišo normalų gyveni
mą įprastinėse vietose. O patelės pradeda 
darytis lizdą. Jos atsiskiria nuo kitų, susi- 
radusios sau tinkamą lizdui vietą. Bet liz
do vieta daugiausia būna tiktai žemės įdu
bimas ir net mažai teapsaugota vieta prie 
takų, kur gresia daug pavojų kaip iš gy
vulių, taip ir iš žmonių. Gal todėl kurtinių 
taip negausu ir vis mažėja. Patelė, pri
klausomai nuo amžiaus, deda 6-12 kiauši
nių. Perėjimo laikas — 27 dienos. Ji peri 
taip atsidėjusi, kad ją galima net ranko
mis paimti, pakelti ir vėl pasodinti į lizdą, 
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nes jai nė į galvą, matyt, neateina palikti 
savo lizdą su kiaušiniais, šituo jos ne- 
baikštumu pasinaudojus, galima apie jos 
lizdą pastatyti atitinkamą tvorelę apsau
goti jai, tik reikia palikti mažą skylutę jai 
išlįsti. Tokią apsaugą ji pakenčia.

Kada jaunikliai išsiperi ir apdžiūsta, 
tai jau po kelių valandų su motina išbėga 
iš lizdo. Nuo to laiko ji prižiūri savo ma
žutėlius labai rūpestingai ir su didele mei
le. Pavojui iškilus ji rėkia, ir visi vaikai 
per akimirką taip pasislepia, kad tik įgu
dęs medžiotojas gali juos surasti, nes jų 
spalva labai slepiamoji. Kai lapė užtinka 
juos, tai motina mėgina ją nuvilioti kita 
kryptim, apsimesdama, lyg ji būtų sužeis
ta, negalinti lėkti, ir kvaksi per 3-4 žings
nius nuo lapės. Kai lapę toli nuo vaikų 
nuveda, tai staigiai pakyla ir nulekia, kur 
paliko savo vaikučius. Sugrįžusi pas vai
kus, sukvaksi „gliuk-gliuk“, o tai reiškia, 
kad pavojus praėjo, ir jie visi skuba visai 
į kitą pusę. Bet ne visuomet taip pavyks
ta, nes kartais po susitikimo su lape nebe
lieka nė vieno jauniklio...

Jaunikliai motinos priežiūroj greitai iš
auga. Jų maistą sudaro vabzdžiai. Motina 
suranda tinkamą vietą žemėje, pakrapšto 
ir, užtikusi vabzdžių, deda juos vaikui ant 
snapuko, pratindama lesti. Ypatingas ska

ČIGONAI
Čigonais vadinami klajokliai, pasklidę 

po visą pasaulį. Jų vardas, matyt, kilęs iš 
graikiško žodžio Athinganoj (Atsinganoi) 
— „nelieskite mūsų“. Taip senovėje buvo 
vadinami vienos sektos nariai, o vėliau — 
atvykę klajokliai. Iš šio žodžio susidarė 
įvairios atmainos ir lietuvių bei latvių, ru
sų, lenkų, čekų, bulgarų, rumunų, vengrų, 
vokiečių, italų, turkų kalbose. Kitomis 
kalbomis jie dar vadinami „egiptėnais“, 
„liuli“, „bošą“, „karači“. Patys čigonai sa
ve neretai vadindavo „romais“. Jų yra ne 
tik Azijoje ir Europoje, bet ir P. bei š. 
Amerikoje, Afrikoje, Australijoje. Spėja
ma, kad jų gali būti iki 2 mln., tačiau tiks
liau nustatyti gana sunku, nes jie sėslios 
gyvenimo vietos neturi ir vengia regist
ruotis. Apie čigonų kilmę buvo skleidžia
ma įvairių prasimanymų; pvz„ lenkų isto
rikas A. Naruševičius buvo paskelbęs jot
vingius čigonų protėviais. Atrodo, moks
liškai rimčiausiai pagrįsta nuomonė, kad 
čigonai yra išeiviai iš vak. Indijos, o jų 
kalba — viena iš naujaindiškųjų kalbų 
atmainų. Apie V-X a. jie per Persiją, Ar
mėniją, Maž. Aziją persikėlė į Europą ir 
pasklido po įvairias valstybes. Į Lietuvą 
jie atvyko iš Lenkijos maždaug XV a. pa
baigoje — XVI a. pradžioje.

Istorijos eigoje čigonams yra tekę išgy
venti daug karčių valandų. Nebuvo tokios 
valstybės Europoje, kurioje čigonai nebū
tų buvę persekiojami. XVI a. Prancūzijos 
karalius liepė juos visaip naikinti, neatsi
žvelgiant nei į lytį, nei į amžių. Ypatingai 
žiauriai jie buvo persekiojami Vokietijo
je: vienu metu didikai ruošdavo čigonų 
medžiokles — užpuldavo taborus su šuni
mis ir užmušdavo visus pagautus žmones, 
neretai dargi prieš tai kankindami. Ispa
nijoje jie buvo laikomi velnio tarnais, ra
ganų talkininkais, todėl gaudomi ir degi
nami ant laužo. Vokietijoje, Moravijoje, 
Prancūzijoje ir kitur jiems grėsė mirties 
bausmė vien už tai, kad peržengdavo vals
tybės sienas. Įvairių šalių valdovai nega
lėjo pakęsti jų siekimo gyventi ir tvarky
tis savarankiškai, nenoro laikytis šalies 
įstatymų bei papročių ir tapti sėsliais pa
valdiniais. Vis dėlto, nežiūrint to, čigonai 
nepasidavė, nesusiliejo su vietiniais gyven
tojais ir iki šių dienų liko klajokliais. 
Daug čigonų išnaikino hitlerininkai. Tik 
sovietiniuose kraštuose jie buvo policinė
mis priemonėmis sutvarkyti.

Apskritai čigonai yra gabūs ir linksmi 
žmonės, dažnai labai geri amatininkai. 
Lengvai pramoksta svetimas kalbas, vai
šingi ir draugiški tiems, kurie jų neįžei
džia ir neniekina dėl veido spalvos ar 
tamsių akių. Čigonai iš seno žinomi kaip 
jautrūs muzikantai.

Čigonai turi savo senovinę kalbą, tačiau 
per ilgus amžius ji yra gerokai pakitusi. 
Jos pagrindą suadro naujaindiškųjų kal
bų elementai su labai žymiomis priemai
šomis iš tų kalbų, kurių tarpe čigonai 
gyvena arba seniau yra gyvenę. Todėl, 
pvz., Vengrijos ir Ispanijos čigonai tarp 
savęs jau nebesusikalba. O Ang'ijoje čigo
nų kalba laikytina greičiau darkyta anglų 
kalba su čigoniškom priemaišom. Gry
niausia čigonų kalba išlikusi Graikijoje ir 
Rumunijoj. Čigonai pavardėmis nesiskiria 
nuo vietinių žmonių. Lenkijoje bei Lietu
voje sutiksime Kasperavičių, Aleksandra
vičių,- Bagdonavičių, Žemaitijoje buvo 
Landžių šeima, Rusijoj — Orlovas, Angli
joje — Boswel, Smith ir pan. Vardų pasi
taiko ir visai senoviškų — Perun, Mantis, 
Pyramus, Sinaminti.

Nors daugelyje kraštų čigonai yra kla
jokliai, tačiau dalis jų gyvena ir sėsliai, o 
dalis — mišriai: vasarą keliauja, žiemą 
susiranda pastovią gyvenvietę. Prieš karą 

nėstas vaikams yra skruzdėlių vikšrai. 
Motina kartais eina su vaikais į miško pa
kraštį ieškoti skruzdėlyno. Radusi krapšto 
kasa, kol pasirodo vikšrai, o tada šaukia 
savo vaikus, ir šie smaguriauja sau.

Kai jaunikliai paauga, tai jie lesa vis
ką, ką ir motina.

Jau po kelių savaičių jaunikliams tiek 
užauga plunksnų, kad jie gali į medžius 
užskristi ir šiek tiek paplasnoti, bet tikrą 
plunksnų aprangą gauna tik daug vėliau.

Vėlai rudenį šeimyna išsiskirsto pagal 
lytį. Patytės pasilieka su motina, o patinu
kai po truputį nutolsta, jau tarp savęs pa- 
simuša, o pavasarį jau veda tokį gyveni
mą, kaip ir senieji patinai.

Lapės ir vanagai ypač puola kurtinius. 
Seni gaidžiai dėl savo pastabumo ne per 
daug nukenčia, bet silpnesnieji ir vištelės, 
o ypač viščiukai ir kiaušiniai labai nuken
čia. Kiaušinių daug suėda ir sunaikina 
įvairūs plėšrieji žvėrys ir žvėreliai, net 
ir varnai.

Tikras pavyzdingas medžiotojas niekuo
met nešauna kurtinės vištos, o tiktai kur- 
tinį-gaidį ir tai tik tada, kai jis garga
liuoja.

Lietuvos nepriklausomybės laikais buvo 
iš viso uždrausta kurtinius medžioti.

J. Cekauskas

ir Lietuvoje buvo čigonų, kurie vedė lietu
vaites ir apsigyveno kaime.

Čigonai gyvena šeimynomis, ir dažnai 
jų taborai sudaryti iš artimesnių giminių 
šeimų. Vaikus augina spartietiškai — vos 
gimęs vaikas apipilamas šaltu vandeniu, 
o kelių mėnesių kūdikis apiprausiamas 
sniegu: jų įsitikinimu, čigonas turįs būti 
sveikas ir užgrūdintas.

Taboras turėdavo savo vadą. Pasitaiky
davo, kad juo būdavo ne vyras, o moteris. 
Vesdavosi gana anksti. Kraičiu jaunoji at
sinešdavo dažniausiai pūkų patalus. Su
tuoktuvės būdavo dvejopos — religinės, 
pagal gyvenimo krašto vyraujančią reli
giją, ir laisvosios. Pastarosios vyko taip: 
taboro vadas ties jaunųjų galva sudaužy
davo molinį puodą ir laimindavo juos, kad 
laimingai gyventų. Kas bebūtų kalbama 
apie čigonus, vis dėlto jų šeimos santykiai 
patvarūs ir vyro ar žmonos neištikimybė
— retas dalykas. Jei čigonė nusižengdavo 
dorovei, ji būdavo skaudžiai baudžiama. 
Kiekvienoje šalyje Čigonai prisitaikydavo 
prie vyraujančios rėlFgljos, todėl dažnai 
Turkijoje jie būdavo mahometonys, cari
nėje Rusijoje — pravoslavai, Vokietijoje
— liuteronys, Lenkijoje — katalikai. Šiaip 
jų papročiuose išliko senovės tikybos ele
mentų — tikėjimas saule, ugnimi, vande
niu, dvasiomis, burtais, įvairiais prieta
rais, daugelis nešiojo talismanus. Gana 
gajus buvo ir kraujo keršto paprotys.

Jie turėjo renkamą vyresnįjį, kuris bu
vo lyg ir tarpininkas tarp čigonų taborų ir 
krašto valdžios, ypač kai reikėdavo mo
kesčius surinkti.’ Vyresnysis buvo ir čigo
nų teisėfas.

ŠŪVIS VIDURDIENĮ

1909 m. sausio 8 d. Vilniaus miesto dū
mą svarstė klausimą, ar verta toliau šau
dyti iš patrankos nuo Gedimino pilies kal
no vidurdienį, 12 valandą. Šaudoma buvo 
kasdien, šovinius (žinoma, be sviedinių) 
pirko miestas, iš miesto kasos lėšų. Dūma 
tuo ir buvo daugiausia susirūpinusi, betgi 
į pirmą vietą kėlė kitus argumentus. Šovi
niai esą sudėti pilies bokšto rūsyje, jiems 
ten nėra saugu, nes pačiame bokšte veikia 
bufetas, yra virdulys, o nakties metu nuo 
bokšto, naudojamo kaip stebėjimo punkto, 
duodami gaisro signalai. Gali netyčia 
sprogti sukrautieji bokšte šoviniai.

Kada ir kodėl tas šaudymas buvo įves
tas? Pasirodo, kad vidurdienį nuo Gedi
mino pilies kalno buvo pradėta šaudyti 
apie 1831 m., kada kalno papėdėje buvo 
įrengti dideli kariniai sustiprinimai ir iš
dėstyti kariniai daliniai. XIX a. pradžioje 
laikrodžių buvo nedaug, o ir tie patys ne 
visada ėjo pakankamai teisingai. Dėl to 
buvo nemaža sunkumų keičiant sargybas, 
šaukiant pietų ir t.t. Patrankos šūvis turė
jo skelbti tikslų vidurdienio laiką. 1878 m. 
kariniai žemės įtvirtinimai buvo panai
kinti. o 1887 m. visa kalno teritorija per
duota miestui. Miestas įsipareigojo rūpin
tis ir šaudymu vidurdienį. 1909 m. sausio 
8 d. dūmos nutarimą užprotestavo Vil
niaus gubernatorius. Jis laikė, kad tai 
esanti gera priemonė skelbti tikslų vidur
dienio laiką. 1911 m. rugpiūčio 4 d. pakar
totinu nutarimu dūmą, nepaisant guberna
toriaus protesto, nutarė nutraukti šau
dymą.

— Jugoslavijos komunistų partija 1958- 
64 m. laikotarpiu yra išmetusi daugiau 
kaip 100.000 savo narių ir disciplinarinėm 
priemonėm bei įspėjimais nubaudusi apie 
94.000.

„Nuodinga“ istorija
XIV a. pasirodė Ambruazo Pare „Trak

tatas apie nuodus". Darbo tema buvo ak
tuali, nes nuodijimai buvo labai paplitęs 
reiškinys, ypač aukštuosiuose Italijos ir 
Prancūzijos sluoksniuose. Buvo prieita net 
ligi to, kad teismas tenagrinėjo masinių 
apnuodijimų bylas, o į tokias smulkme
nas, kaip vieno ar dviejų žmonių nunuo- 
dijimus, nekreipė dėmesio.

Pare darbas turėjo suteikti gydytojams 
ir mokslininkams teorinių žinių. Praktiš
kai nuodytojai-diletantai kur kas daugiau 
išmanė už jų mokytuosius kolegas. Tarp 
kita ko, ir Pare traktato mokslinė vertė 
taip pat buvo sąlyginė. Jame, pavyzdžiui, 
buvo aprašoma nuodingosios pasakų vie
naragio ragų savybės. Baisi toksinė jėga 
buvo priskiriama deimanto milteliams. Į 
nuodingųjų skyrių nežinia už ką pateko 
kai kurie visiškai nekalti augalai. Pavyz
džiui, nurodoma, kad viena saliero atmai
na turinti nuodų, sukeliančių juoką ir 
traukulius.

Seniau kiekvienas galėjo pardavinėti ir 
pirktis nuodus. XVI a. augalinės kilmės, 
drignių, durnaropių ir kt. nuodus pakeitė 
tokie, kaip arsenikas, sublimatas, ciano 
vandenilio rūgštis. Įžymusis „tofaninis 
vanduo“, taip pavadintas jo autoriaus tūlo 
Tofanijaus garbei, turėjo ištisą tuo metu 
žinomų nuodų kombinaciją. Populiarus 
buvo vadinamasis šeimyninis Bordžijų 
nuodas. To nuodo — „kantarelos“ — re
ceptą išaiškino imperatoriaus Karlo VI 
gydytojas. Paplautos kiaulės viduriai bu
vo apliejami arseno rūgšties tirpalu, ir ta 
masė laikoma keletą mėnesių.

Mūsų amžiuje buvo pareikšta nuomonė, 
kad tokiu būdu susidarydavo labai nuo
dingi arseno organiniai junginiai. Tačiau 
tikriau kita. Dar neseniai stipriausiai vei

NEPAPRASTA ŽVAIGŽDĖ

Centauro Alfos 3 žvaigždės masė ir spin 
dūlys penkis kartus didesni už mūsų Sau
lės. Šios žvaigždės paviršiaus temperatūra 
18000° — triskart aukštesnė negu Saulėje. 
Tačiau, skirtingai nuo visų karštųjų 
žvaigždžių, kurios sukasi aplink savo ašį, 
ši žvaigždė kažkodėl nejuda.

Spektrinė analizė, kurią padarė Kalifor
nijos technologijos instituto astronomai, 
atskleidė ir kitas neįprastas Trečiosios sa
vybes. Tai vienintelė žvaigždė, kurios su
dėtyje aptikta helio-3 (retas helio izoto- 
pas) ir kriptono — atominio skilimo pro
dukto.

žvaigždės atmosferoje dešimt tūkstan
čių kartų daugiau galio, negu jo paprastai 
būna žvaigždinėje medžiagoje, fosforo šim
tą kartų daugiau, azoto ir geležies 4-5 kar
tus daugiau. Tačiau deguonies ir helio 
šioje žvaigždėje mažiau, kaip paprastai 
būna.

Paslaptingoji žvaigždė yra maždaug 
dviejų šimtų įprastinių žvaigždžių telki
nyje. Ji yra maždaug 5600 trilijonų kilo
metrų nuo Žemės.

Iki šiol buvo manoma, kad žvaigždžių 
telkiniai sudaryti maždaug iš vienos che
minės sudėties šviesulių. Neįprastų Tre
čiosios savybių mokslininkai kol kas ne
gali išaiškinti.

MĖŠLUNGIS
Kartais žmogų iš miego pažadina stip

rūs skausmai blauzdoje — koja pritrauk
ta, blauzdos raumenys sukietėję. Tai — 
mėšlungis. Jis gali paliesti ne tik blauzdos, 
bet ir pilvo, tarpšonkaulinius bei kitus 
raumenis .Mėšlungis trunka keletą minu
čių. Jį galima nutraukti, energingai masa
žuojant raumenį, stengiantis pramankš
tinti jį. Panašūs traukuliai gali užeiti ir 
dienos metu.

Mėšlungį sukelia kraujagyslių susitrau
kimas, spazmas, medžiagų apykaitos su
trikimas raumenyje. Jam atsirasti padeda 
pervargimas, ypač tos raumenų grupės, 
kurią mėšlungis paliečia. Spazmas gali at
sirasti stipriau išalkus, staiga pasikeitus 
aplinkos temperatūrai, pavyzdžiui, mau
dantis šaltame vandenyje.

Didelę reikšmę mėšlungiams atsirasti 
turi nervų sistemos, kepenų, endokrininių 
liaukų bei pačių kraujagyslių susirgimai. 
Labai žalingai veikia rūkymas.

Dažniau kartojantis mėšlungiams, rei
kia kreiptis į gydytoją. Išaiškinus jų prie
žastis, galima pritaikyti atitinkamą gydy
mą. Gydantis, jeigu nerandama kito, pa
ruošiančio dirvą mėšlungiui, susirgimo, 
reikia tinkamai sutvarkyti darbo ir poil
sio režimą, masažuoti raumenis, vartoti 
kalcio druskas, medžiagų apykaitą tvar
kančius preparatus.

Jeigu dėl dažnų mėšlungių sunku ligo
niui, paprastai vyresnio amžiaus, vaikš
čioti, padeda kraujagysles plečiantys pre
paratai. Rūkantiesiems būtina mesti rūky
ti. Ypač sunkiais atvejais efektyviai pa
deda chirurginės operacijos.

Gyd. Z. Satkevičius („M. ir G.“)

— Garforthe, netoli Leeds, Britanijoje, 
dėl kol kas nežinomų priežasčių sugriuvo 
ką tik baigta statyti brangiai kainavusi ka 
talikų bažnyčia. 

kiančiu nuodu buvo laikomas kalio ciani
das, kurio mirtina dozė yra viena septin
toji gramo. Tačiau pasirodė, kad sugedu
sių dešrų konservų nuodas žymiai stipres
nis. Užmuša dešimttūkstantoji gramo da
lis. Ar ne tokią „nuostabią“ priemonę įsi
gudrino pasigaminti savo nusikalstamiems 
reikalams Bordžijos?..

Tarp kita ko, kuo nunuodyti — tai dar 
pusė reikalo. Svarbi problema būdavo, 
kaip nunuodyti. Su atsargiais ir įtariais 
karališkųjų rūmų asmenimis nuodytojams 
reikėdavo labai subtiliai ir atsargiai veik
ti. Numatytajai aukai būdavo, sakysim, 
padovanojamas žiedas su jo viduje esan
čiu nuodu. Praėjus kiek laiko po dovanos 
įteikimo, paslaptingasis nedraugas, susiti
kęs savo priešą, jausmingai spausdavo 
jam ranką. Į pirštą įdurdavo nepastebi
mas dygliukas, per kurį nuodas iš žiedo 
patekdavo į kraują. Dovana atlikdavo sa
vo vaidmenį. Galima padovanoti turtingai 
papuoštą skrynutę, kuri atidaroma, stip
rokai pasukus raktą. Suprantama, kad to
kios skrynutės rakte būdavo tokių pat 
mažiučiukų dygliukų su nuodais.

Karaliui Henrikui IV buvo pakišta ša
kutė su tuščiaviduriais, nuodų pripildy
tais dantimis. Klastingieji nuodytojai už
sisakydavo specialius peilius, kurio vieno
je pusėje būdavo uždedama nuodo. Daly
vaujant „brangiam svečiui“, kurį reikė
davo pasiųsti į aną pasaulį, piktadarys 
perplaudavo obuolį į dvi dalis: vieną iš jų 
paimdavo jis pats, o svečiui pasiūlydavo 
antrąją. Savo tikslui pasiekti žudikai nie
kuo nesibaimindavo. Popiežiui Urbonui 
VII nuodai, vietoj gydomųjų miltelių, bu
vo užpilti ant žaizdos. Popiežius Klemen
tas VII buvo nunuodytas fakelo dūmais, o 
karalius Henrikas VII — komunija.

PRANCŪZIŠKOJI ŠEIMA
Paryžiaus Statistikos institutas paskelbė 

šeimyninius duomenis. Pasirodo, kad kas 
ketvirtas Prancūzijos vyras tuokiasi vidu
tiniškai 24 metų amžiaus su dviem metais 
jaunesne moterimi (prieš karą tuokdavosi, 
turėdami apie 30 metų). Užkietėjusių sen
bernių yra nedaug. 1962 m. 173 vyrai, tu
rėdami po 70 metų, susituokė pirmą kartą. 
Prancūzai daugiausia tuokiasi balandžio, 
birželio ir liepos mėnesiais. Apie 3 poros iš 
1000 išsituokia tokiame amžiuje, kai dar 
gali sukurti naują šeimą. Kas šeštas gimęs 
vaikas yra nesantuokinis.

XVII a. liet, muzikas
Vienas iki šiol nežinomų XVII a. lietu

viškos kilmės muzikų yra liutnininkas ir 
kompozitorius Kazimieras Stanislovas Ru- 
domina, gimęs Dusetų dvare, seniūno šei
moje. Dėl to prie jo pavardės dažniausiai 
pridedama dar ir pravardė Dusetlškis 
(Dusiacki).

Nei jo gimimo, nei mirties metai kol kas 
nežinomi. Beveik neišliko ir. jokių žinių 
apie šio pagarsėjusio muziko-liutnės vir
tuozo gyvenimą.

Spėjama, kad K. Rudomina studijavo 
Bolonės universitete Italijoje, kur tuo me
tu neretai buvo galima sutikti lietuviškas 
pavardes. 1636 m. tame pat universitete 
studijavo Jonas Mykolas Rudomina Duse- 
tiškis, greičiausiai, Kazimiero Stanislovo 
brolis ar giminaitis.

šalia tiesioginių studijų, K. Rudomina 
mokėsi groti liutne bei kompozicijos pas 
garsų italų liutnininką Santiną Garsi da 
Parmą. Reikia manyti, kad bendravimas 
tarp lietuvio ir italo tęsėsi gana ilgą laiką, 
nes vėliau S. Garsis da Parma dedikavo 
Rudominai eilę savo kūrinių.

Liutnės instrumentą, turintį panašumo 
į gitarą, Europon atnešė arabai. Instru
mentas greitu laiku išpopuliarėjo. Liutnės 
grojimo menas Europoje ypač išsivystė 
XV-XVII a. a., kada įvairių kraštų kom
pozitoriai sukūrė gausybę kūrinių liutnel. 
Šie kūriniai pasidarė styginių instrumen
tų klasikinės kūrybos pagrindu, buvo su
kurta speciali notavijos sistema liutnės 
muzikai užrašyti, vadinama tabulatū
romis.

Grojimas liutne buvo paplitęs ir Lietu
voje. išimtinai diduomenės ir pasiturinčių 
miestiečių salonuose. Vilniuje vienu metu 
gyveno ir 1647 m. mirė Rudominos amži
ninkas, garsus prancūzų liutnininkas ir 
kompozitorius Antuanas Galo d’Anžeras, 
kurio grojimo menas buvo apdainuojamas 
XVII a. poetų eilėraščiuose.

Nežinoma, kur. būtent, — Lietuvoje, ar 
kuriame kitame krašte K. Rudomina užsi
iminėjo kūrybine-atlikėjiška veikla. Nieko 
konkretaus į šį klausimą negalėjo atsaky
ti ir Vokietijos Valstybinėje bibliotekoje 
Berlyne buvusi rankraštinė liutnės tabu
latūra, vadinama „Dusetiškio knyga“ 
(Dusiacki Buch). Antrojo pasaulinio karo 
metu šis rinkinys dingo ir iki šiol dar ne
surastas. Jį tyrinėjęs vokiečių muzikolo
gas dr. Helmutas Osthofas nustatė, kad 
tabulatūros sukurtos 1620-1621 m. m. Tuo 
būdu šiam vienam seniausių lietuvių mu
zikos paminklų sukako jau 340 metų.

Tabulatūrų rinkinyje yra trys Rudomi
nos kūriniai: „Lenkų balius“, „Šokis" ir 
„Kazokėlis“. V. Jurkštas (M. ir,G.)
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ANTIKOMUNISTINIAI EMIGRANTAI Europos Taryba
(Elta) Politinių emigrantų veikla Vaka

ruose tebėra slogutis komunistams. Beveik 
kas savaitę Vilniaus spaudoje ar per radi
ją jie iš naujo puolami, jiems reiškiama 
neapykanta, pagieža persunkti kaltinimai 
ar ironiškos pastabos. Neseniai Vilniuje 
leidžiamoji „Komjaunimo Tiesa'1 (lapkr. 
14 d. Nr. 225) ilgame straipsnyje pripaži
no, kad „antikomunizmo šalininkų pla
nuose ne paskutinę vietą užima emigran
tai, pabėgę iš Lietuvos drauge su hitleri
ninkais ir dabar įsikūrę JAV, Vakarų Vo
kietijoje, Anglijoje, Švedijoje, Italijoje...“ 
Straipsnio autorius R. Kybartas aiškina, 
kad tie Vakaruose įsikūrę emigrantai vie
noje sueigoje (kurioje? — E.) buvę sufor
mulavę kovos prieš „mūsų respubliką“ už
davinį — juo sekdami jie turį „kuo dau
giau kenkti valdžiai Lietuvoje“.

Kybarto nuomone, .emigrantai tai kovai 
prieš „respubliką“ naudoja įvairias prie
mones. Jis čia nurodo tos „kovos“ pasi
reiškimo būdus ir ta proga puola kelis, 
sovietiniam režimui Lietuvoje tariamai 
kenkiančius asmenis, šį kartą prisimena
ma, palyginti, jau senokas įvykis — 1962 
m. Helsinkyje įvykęs tarptautinis komu
nistinio jaunimo festivalis. Kai ten atsi
dūrusi iš Lietuvos atvykusi jaunimo dele
gacija, tai ją, kaip teigiama „Komj. Tie
soje“, apspitusi „virtinė specialiai nacio
nalistinių organizacijų paruoštų agitato
rių, apsimetusių esamų ir nesamų buržua
zinių leidinių .korespondentais“, solidžiai 
prigrūdusių kišenes šmeižikiška antitary
bine literatūra“. Anuomet Helsinkyje tie 
Vakarų „agitatoriai" buvo susilaukę at
kirčio (buvo skelbta, kad Helsinkyje bu
vusius Vakarų lietuvius — jaunimo atsto
vus įžūliai išplūdo pats komjaunimo va
rovas okup. Lietuvoje A. česnavičius, o 
jaunimo delegacijos nariai viešai nevengę 
kalbėtis su jų tautiečiais Vakaruose — 
E.). Maža to. Panašūs korespondentai ata
kavę iš Lietuvos atvykusius sportininkus 
jų kelionės po JAV miestus metu 1962 ir 
1964 metais.

Kybartui užkliuvęs ypač Romas Kezys, 
skaitytojams pristatytas kaip „liguistos 
išvaizdos tipas, bet užtai laikomas solidžiu 
kelių nacionalistinių ir katalikų organiza
cijų nariu“. Jis turėjęs pasimatymus Hel
sinkyje, vėliau JAV su sportininkais ir 
spausdinęs savo įspūdžius Amerikos lietu
vių spaudoje. Dabar širstama: „antikomu- 
nistas“ Kezys pasipiktinęs, kad Vakaruose 
atsidūrę Lietuvos jaunuoliai buvo M pa
kvietę atvykti į „Tarybų Lietuvą, prižadė
dami pavaišinti kava su plakta grietinėle“.

Susidorojus su tariamai neigiama Kezio 
nuomone apie Lietuvą, toliau nurodoma į 
kitus tų nekenčiamų Vakarų „nacionalis
tų“ kovos būdus. „Dirvos“ laikraštyje 
(rugp. 1 d.) buvę teigta, kad rašant apie 

padėtį Lietuvoje pasiūlyta naudoti žodį 
„skurdas“, vėliau jį pakeitus į „pagerini-

R. Baranikas prisimena šv. Onos 
bažnyčios graciją

(E) „Lit. ir Meno“ savaitraštis (43 ur.) 
džiaugėsi New Yorko „Laisvės“ bendra
darbio dail. R. Baraniko aprašytais įspū
džiais iš Lietuvos, kurioje jis viešėjęs apie 
šešias savaites. Dabar, gyvendamas „šiukš 
lėtame New Yorke“, Baranikas prisiminė 
šv. Onos bažnyčios graciją, tyrą Neries 
vandenį Valakumpiuose, baravykus prie 
Druskininkų ir tai, kaip jis su vaikučiais 
— pionieriais traukę „Tykiai Nemunėlis 
teka“ ir „Pamaskvės vakarus“...

J. Ragauskas apie paplitusius „šv. Antano 
lenciūgėlius“

(E) Pavergtosios Lietuvos kaime paplitę 
„anoniminiai laiškai“, kaip teigia komu
nistinė spauda. „Komjaunimo Tiesa“ pa
skelbė (lapkr. 13 d. Nr. 224) gavusi iš Va
rėnos rajono kelių tokių laiškų pavyzdžius 
su pridėtais vadinamais „Šv. Antano len
ciūgėliais“. Į pagalbą pasikviestas eksku- 
nigis J. Ragauskas. Jis jaunimui skirtame 
laikraštyje, žinoma, puolė religiją ir pasi
skubino pranešti, kad „poterius kalbančių, 
škaplierius dėvinčių senukų ir senučių pas 
mus nuolat mažėja“. Vis dėlto ir Ragaus
kas verčiamas pripažinti, kad tariamai 
giedrą tikrovės paveikslą „aptemdo vie
nas kitas šešėlis: darnioje tarybinio gyve
nimo simfonijoje ima ir pasigirsta niūrus 
praeities laikų aidas“.

Kas tie pas Ragauską atsidūrę, „Komj. 
Tiesos“ redakcijai „pasipiktinusių gavėjų“ 
prisiųsti laiškai? Jis aiškina, kad tie laiš
kai kaimo vietovėse dar turi pasisekimo. 
Jie prasideda malda į šv. Antaną. Iš vai
kino ar merginos, gavusių tokį „anoniminį 
laišką“, reikalaujama jį perrašyti devynis, 
dvylika, trylika ar penkiolika kartų ir iš
siuntinėti atitinkamam skaičiui savo drau
gų bei pažįstamų. Toliau, pasak Ragausko, 
tuose laiškuose teigiama, kad taip pasielgę 
galį susilaukti laimės: išlošti loterijoje 
daug pinigų ar pralobti kitais būdais. Ra
gauskas dar pažymi, kad, jo nuomone, to
kie „lenciūgėliai“ kai kam ir patinka. Jei 
jie ir toliau plinta, tai rodą ne tiek lietu
viško jaunimo prietaringumą, kiek kom
jaunimo organizacijų apsileidimą. 

mą“. Toliau cituojami BALFo įstaigos at
sišaukimai spaudoje, o Lietuvoje gauną 
siuntinius laikomi pasiturinčiais, nes, esą, 
juos gavę jie čia pat viską parduoda, o 
pinigus „arba prageria, arba perka už juos 
kilimus, .Volgą“, namą — žiūrint, ko rei
kia“. Taigi „Komj. Tiesa“ ‘skelbia Lietu
vos gyventojams visiškai nepriimtiną ir 
keistą „tiesą“ — jiems siuntiniai neberei
kalingi, jie viskuo pertekę, ir jiems visiš
kai nėra reikalo pagerinti sau gyvenimą.

Dar viena tų „antisovietinių elementų 
Vakaruose“ kovos priemonė — turistų, 
Lietuvą aplankančių, tariamasis panaudo
jimas. Jie privalą šmeižti Lietuvą, ir čia 
pateikiamas Lietuvoje praėj. vasarą buvu
sios čikagiškės Janušaitytės pavyzdys. Ji 
vieno „reakcinio laikraštpalaikio“ kores
pondentui pareiškusi, kad už kambarį 
„Neringos“ viešbutyje Vilniuje sumokėju
si 25 dol. (22 rb. ir 50 kap.). Čia Kybartas 
paaiškina, kad brangiausias kambarys 
„Neringoje“ kaštuojąs 6 rublius, o tuo tar
pu Amerikoje už viešbučio kambarį tenka 
sumokėti dvigubai — trigubai daugiau. 
Laikraščio skaitytojai vėl sąmoningai klai 
dinami — iš į Lietuvą (ar aplamai į So- 
vietiją) vykstančių turistų iš tikrųjų rei
kalaujama 25-35 dol. parai (viešbutis,

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos,
Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VADOVAUTI — NE ROPĘ RAUTI
1.
Molėtų gamybinės valdybos ūkių vado

vai ir specialistai pernai dažnai sėdėdavo 
ilgai trunkančiuose pasitarimuose.

— Faktas
Už lango noksta vasara. Salėje noksta 

pasitarimo vaisiai.
PIRMININKAUJANTIS: Dabar karštas 

metas, draugai. Pati šienapiūtė. Todėl il
gai nesitarsim. Pakalbėsime tris-penkias 
valandas ir užteks. Žodis suteikiamas ag
ronomui draugui Dirsei.

PRANEŠĖJAS: Ilgai nekalbėsiu. Pusant 
ros valandos-dvi ir užteks. Kalbu apie šie
ną ir šienavimo reikšmę. Kas yra šienas, 
draugai? Šienas yra sausa žolė. Arba at
bulai: sausa žolė yra šienas. Šieną noriai 
ėda karvės, arkliai, avinai. Pastarųjų mū
sų valdyboje nėra... (Po valandos). Šieno 
naudą turi suprasti kiekvienas vadovas ir 
specialistas, šienas — tai pienas! (Prane
šimo pabaigoje, užkimęs). Susumuodamas 
pranešimo mintis, aš jus raginu: visas jė
gas šienapiūtei!

PIRMININKAUJANTIS: Dabar savo 
patirtį paskleis „Gražučių“ kolūkio pirmi
ninkas Auksaburnis.

AUKSABURNIS: Norint turėti daug šie 
no. reikia sėti kultūrinę pievą. Kai ji už
auga, nušienaujame. Paskui šienas džiovi
namas ir vežamas į kluonus, draugai!

PIRMININKAUJANTIS: Perimkite,
draugai, patyrimą. Puiku, draugas Auksa
burni! Kiek jūs kultūrinių pievų turite?

AUKSABURNIS (sumišęs): Tai kad... 
pasėti nebuvo kada. Vis pasitarimai ir pa
sitarimai...

2.
Inspektorių tarpe nemaža tokių, kurie... 

naudoja senus metodus — niukina žmo
nes, kišasi administraciniu atžvilgiu, pri
meta savo pažiūras planuojant gamybą.

(Iš N. Chruščiovo laiško „Apie kai ku
riuos klausimus, kaip vykdyti partijos 
numatytą žemės ūkio kursą“)
— Sėjate? Tai gerai. Bet kodėl sėjate 

šitame lauke?
— Anas dar nepradžiūvęs, inspektoriau.
— Sėkite aname. Man geriau matyti...
Kitą dieną inspektorius kolūkio pirmi

ninką randa kontoroje su brigadininkais 
šaškėm belošiantį.

— Siaubas! Darbai stovi, o jūs čia dy
kinėjate!..

— Laukiame jūsų nurodymų...

3.
Kadangi užpustė kelius, pieną vežkite 

arkliais.
(Viena Kaišiadorių gamybinės valdybos 
telefonogramų kolūkiams)
Radviliškio gamybinė valdyba, apart 

nustatytų statistikos ataskaitos formų 
paštu, reikalavo, kad ūkiai kasdien tiektų 
žinias telefonu apie pieno primelžimą, dir
bančių agregatų skaičių, prikultų grūdų 
kiekį ir pan.

(Iš skaitytojo S. Jonėno laiško)
Nuo ryto iki vakaro mergaitė šaukia į 

telefono ragelį.
— Alio! Kolūkis? Priimkite telefono

gramą: „Užtikrinti rugiapiūtę glaustais 
terminais“. 

maistas, Inturisto paslaugos, aišku, seki
mas ir kt.), ir tai tenka sumokėti iš anks
to. Už paprastą viešbučio kambarį net ir 
Vašingtone ar New Yorke teks sumokėti 
5-8 dol.

širšių lizdas veikia, kaip dabar skelbia
ma. Tie nacionalistai, esą, nepatenkinti 
turistų kelionėmis į Lietuvą, ir jau pasi
girdę balsų, reikalaujančių uždrausti emi
grantų keliones į tėvynę. Dar blogiau: pa
gal laikraštį, prieita net prie bauginimų ir 
grasinimų turistams, pasakojusiems ame
rikiečiams, ką jie matę ir girdėję Lietuvo
je. Esanti teisi buvusi mokytoja ir New 
Yorke gyvenanti Pranė Lapienė, nes, pa
gal „Komj. Tiesą“, ji davusi atsaką nacio
nalistams — Lapienės žodžiais, tariamieji 
Lietuvos ekspertai nuo 1944 m. „nieko ne
pamiršo ir nieko neišmoko“.

„Apie tuos, kurie nieko neišmoko“ — 
tokia Kybarto straipsnio antraštė. Ji ly
giai tinka ir komunistinei propagandai. 
Aukščiau pateiktasis pavyzdys ryškiai liu
dija, kaip komunistus stipriai veikia Va
karuose gyvenančiųjų veikla ir kaip ati
džiai jie ją seka ar panaudoja, dažnai iš
kreipdami, sujaukdami jiems naudingus 
teigimus.

kurios aiškios ir be aiškinimų)
— Atšipusius kertamųjų peilius reikia 

galąsti.
— Alio! Užtikrinkite darbo saugumą. 

Kad nė viena pėdų krovėja nenukristų 
nuo vežimo!

— Siųskite žinias apie karves puolan
čių bimbalų kiekį.

— Alio! Visiems ūkiams! Valdybos vir
šininko telefonograma: „Kadangi oro biu
ras giedrą pranašauja, artimiausiomis die
nomis į ūkius išvykstu AŠ PATS!“

A. Lukša
„Šluota“, 1964 m. Nr. 11

Kai neleidžiama pasireikšti
specialistams

(E) Okup. Lietuvoje dažnai giriamasi 
gausiais specialistais, bet ne rečiau nusi
skundžiama jų netinkamu panaudojimu. 
Specialistai siunčiami į kaimą, jie ten ne
randa reikiamų sąlygų, vyksta kitur. Pa
gal „Tiesą“ (nr. 256), agronomo ar zoo
techniko likimas priklausąs nuo to, kaip 
jam padedama žengti pirmuosius žings
nius.

Nesą gerai, kai vos iš specialios mokyk
los išleistas specialistas sodinamas į ūkio 
agronomo, zootechniko kėdę, nors jis kol
chozo fermos ar brigados net iš arti nėra 
matęs. Pateiktas toks pavyzdys: Zarasų ra 
jone yra Antalieptės žemės ūkio techniku
mas. Kasmet jis išleidžia būrį specialistų. 
Kiek jų pasilieka rajone? Pernai šį techni 
kurną baigė 27 jaunuoliai ir merginos, o ra 
jono ūkiuose pasiliko tik... trys. Tad, za- 
rasiškio V. Turausko nuomone, ir nėra ko 
stebėtis, kad į ūkius dažnai ateina atsitik
tiniai žmonės, specialistų kadrai nepasto
vūs, konkrečiai dirbančius agronomus bei 
zootechnikus galima suskaičiuoti pirštais.

Nesutaria, kiek kalbų paskelbti S. Nėries 
kūriniai

(E) Š. Kurliandčikas surinko duomenis, 
kuriomis kalbomis paskelbti Sal. Nėries 
kūriniai (plg. „Lit. ir Meną“, 46 nr.). So
vietiniu laikmečiu Lietuvoje pasirodė 38 
S. Nėries knygos (bendru 548.700 egz. ti
ražu). Žinoma, pasistengta nutylėti nepr. 
Lietuvos laikais išleistus poetės rinkinius.

Iš svetimų kalbų daugiausia S. Nėries 
kūrinių išleista rusų kalba — 8 knygos ir 
23 kolektyviniai leidiniai. Toliau seka uk
rainiečių kalba (du rinkiniai). Kitomis 
kalbomis daugiau kūrybos paskelbta įvai
riuose kolektyviniuose kūriniuose. Iš so
vietinių tautų paminėta gudų, kirgizų, 
gruzinų ir kt„ iš sovietinių satelitų — če
kų, lenkų (neseniai pasirodė rinkinys 
„Baltasis takelis“), bulgarų, rumunų, 
vengrų. Žinoma, poetės lyrika pasirodė 
dar estų (rinktinė ir kolektyviniai leidi
niai) ir latvių kalbomis. Dar paminėta ir 
kinų kalba, o iš Vakarų kalbų, esą, S. Nė
ries kūryba buvusi išversta į anglų, pran
cūzų, ispanų ir esperanto kalbas.

Pagal Kurliandčiką, nesą galutinai iš
tirta, į kiek kalbų išversti Nėries kūriniai. 
Pagal jį — į 23 kalbas, pagal „Komj. Tie
są“ (Nr. 227) — į 21 kalbą. Nurodyta so
vietų bei satelitų kalbomis išleistų rinki
nių ar kitų leidinių pavadinimai. Jų pasi
gendama, kai kalbama apie Vakarų kal
bas. Kai „Komj. Tiesa“ mini vokiečių kal
bą, tai Kurliandčiko pateiktoje statistikoje 
jos trūksta.

I.aisvu pagrindu sudaryta egzilinių ben
druomenių atstovų grupė prie vokiečių 
valdžios Stuttgarte, padedanti pabėgėlių 
problemas švelninti, yra vadinama „Aus- 
schuss fuer heimatlose Auslaender". Jai 
vadovauja dr. Maurer, Stuttgarto savival
dybės narys (Stadtrat). Lapkričio 5 d. ji 
atliko informacinę kelionę į Strassburgą, 
į Europos namus, kuriuose jau 10 metų 
dirba Europos Taryba, EUROPARAT. Ši 
taryba yra žmonių teisių gynėja. Tą dieną 
Tarybos posėdyje centrinį referatą skaitė 
Pierre Schneiteris, vyriausias komisaras 
tautinių pabėgėlių problemoms spręsti. 
Eilę praėjusių metų reikėjo daugelio žmo
nių pasišventimo ir vyriausybių paramos 
pabėgėliams nuo vargo ir bado gelbėti. Ši
tai gelbėjimo akcijai vadovavo Schneite
ris žodžiu, raštu ir pavyzdžiu. Jis įsteigė 
šalpos fondą prie Europos Tarybos ir su
teikė milijonines sumas pinigų pabėgėlių 
vargui šalinti. Rūpesčiai dėl pabėgėlių su
mažėjo, tačiau vėl atsirado naujų proble
mų: darbo jėgos paskirstymas ir darbinin
kų aprūpinimas vienuose kraštuose, žmo
nių perteklius kituose kraštuose ir pana
šiai. Nuo 1957 metų prie Europos Tarybos 
veikianti integravimo komisija pabėgė
liams ir atėjūnams padeda greičiau nor
malizuoti gyvenimą, išmokt krašto kalbą, 
įsijungti į krašto ūkį. Krašto ūkio supra- 
moninimas reikalauja didesnio ir specia
laus darbininkų paruošimo.

Po Schneiterio referato ir diskusinių pa
sisakymų ekskursantai nuėjo į mažesnę 
salę klausytis tolimesnių informacijų. Dr. 
Solfas, vokiečių komisijos prie Europos 
Tarybos narys, referavo apie darbus ko
misijos žmonių teisėms ir jų pagrindinėms 
laisvėms ginti. Tai yra komisija, kuri pri
ima skundus, pavyzdžiui, prieš žmogaus 
išdavimą kitai valstybei, prieš šeimos iš- 
draskymą, prieš kareivius, kurie su žmo
nėmis žiauriai elgiasi (pvz., Kipro saloje 
prieš keletą metų) ir panašiai. Komisijos 
sprendimo balso paklausė jau ne viena 
valstybė. Europoje palengva gerėja žmo
gaus traktavimas. Ši komisija padeda iš
spręsti ginčus: ji aiškina ir objektyviai 
nustato tiesos ir teisingumo reikalavimus 
žmogaus teisės ir pagrindinių laisvių švie
soje. Tokiu būdu ji išryškina ir sutvirtina 
pagrindus, kuriais remiasi tarpusavis žmo 
nių santykiavimas. Pagal komisijos spren
dimus net valstybių konstitucijose daromi

LAIMINGI VAGYS
KAUNE TOLIAU GROBSTOMA MĖSA

(Elta) Praėjusią vasarą buvo rašyta 
apie sukčiavimus Kauno mėsos kombina
te. Buvo nustatyta, kad per įvairias ma
chinacijas buvo nuslėpta daugiau kaip 50 
tonų neapskaitytos mėsos produkcijos. Iki 
patikrinimo dienos kombinatoriai jau su
skubę 26 tonas „realizuoti“. Taigi, kai bu
vęs grobstomas „socialistinis turtas“, tais 
faktais turėjo susidomėti atitinkamos 
įstaigos.

Pusmečiui nuo tų grobstymų praėjus, 
neseniai „Tiesa“ (spalio 30 d. Nr. 255) in
formavo, kad Liaudies ūkio taryba buvo

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. 

pakeitimai: Belgijoj neseniai pakeistas 
įstatymas, pagal kurį žurnalistui buvo ga
lima atimti darbą ir duoną visam jo gy
venimui; Norvegijoje įstatymas prieš jė
zuitus, Austrijoje pakeista baudos procesų 
eiga ir t.t.

Europos Taryba, kaip institucija teisi
niams klausimams aiškinti, yra labai svar 
bi moralinė jėga. Vieninga Europa laikosi 
savo bendrų dvasinių turtų jungiama. 
Valstybių parlamentarai tarpusavyje ne
retai pasidalija blokais, ir skilimo pavojus 
didėja. Europos Taryba tada pasiskubina 
nušviesti situaciją, ir tokiu būdu parla
mentarus vėl suveda draugėn tolimesnei 
Europos tautų gerovei kurti.

Europos Taryba remia visa, kas turi 
svarbos Europos ateičiai, pavyzdžiui, ak
ciją, kad Europos valstybėse bent dalis 
valstybinių įstatymų būtų suvienodinami, 
kad konstitucijose bendrinė žmonių teisė 
būtų harmonizuojama pagal tuos pačius 
žmoniškumo principus ir t.t. Tokiu būdu 
dedami tvirti teisiniai pagrindai Europos 
suvienytų tautų ateičiai.

A. Šildė, latvis, Unterausschusso pirmi
ninkas, visų ekskursantų vardu padėkojo 
referentams už žmoniškumu ir laisve dvel
kiantį orą iš Strassburgo; linkėjo, kad ir 
visi pabėgėliai-benamiai greitai galėtų 
naudotis visomis europiečių teisėmis ir 
lengvatomis, pvz., kad su latvių ir lietuvių 
pasu nereikėtų vizos ilgai laukti ir už ją 
brangiai mokėti. — Kur žmoniškumas, ten 
taika ir ramybė, ten galima ramiai eiti 
miegoti ir tikėti ramia rytojaus diena. 
(Šitokį žmoniškumą atnešė Kristus. Jį 
pagrindžia amžinieji principai).

Vyriausias pabėgėlių komisaras Schnei
teris džiaugėsi svečių iš Stuttgarto ir apy
linkės apsilankymu. Jis kreipiąs dėmesį į 
visas pabėgėlių problemas. Europos Tary
bos namuose visi turį jaustis europiečiais. 
— Keletą žodžių tardamas dėkojo dr. 
Ghidelis, romėnas, o baltgudis Kosmovi- 
čius priminė, kad ir kitos tautos rytuose 
priklauso prie Europos. Slapt. Europos 
Tarybos patarėjas dr. von Schmiedenas 
davė vilčių žmonėms už geležinės uždan
gos.

Informacinei ekskursijai vadovavo dr. 
Maureris. Lietuviams atstovavo kun. K. 
Senkus. (Iš biuletenio „Iš mūsų Apylinkės 
Baden-Wuerttemberg“ 1964 m. lapkritis).

pareiškusi papeikimus, o vienas asmuo, 
Kauno mėsos kombinato vyr. buhalteris, 
buvęs atleistas iš pareigų. Buvę padaryti 
ir kiti „svarbūs nutarimai“. Tačiau... pa
tys didieji kaltininkai, dokumentų klasto
tojai, patys pasitraukė iš pareigų. Kai ku
rie nusikaltėliai, kaip šaldytuvuose dirbąs 
meistras L. Zavirkinas, pastaruoju metu 
jau komanduojąs darbininkams. Atsirado 
ir daugiau netvarkos reiškinių: per pus
metį atšaldymo — sušaldymo kamerose 
nebuvo inventorizuojamos materialinės 
vertybės, nesutvarkyti pirminiai doku
mentai, užpajamuojama ne visa iš sker
dyklos gaunama mėsos produkcija ir kt.

Partinis laikraštis susirūpinęs nerūpes
tingumu ir ta pačia proga kelia kai ku
riuos grobstymo faktus. Pvz., ekspedito
rius J. Juvermanas sulaikytas, išvežant be 
dokumentų 100 kg. mėsos subproduktų, V. 
Dilevis — vežant bekoną, A. Kozuk — su 
100 kg. avienos. Buvo sulaikyti 72 kombi
nato darbuotojai, iš kurių buvo atimta be
veik pusė tonos pavogtų mėsos produktų.

Pusei metų praslinkus, tardymo organai 
dar beveik nieko nepadarę, kad kaltinin
kai, net ir nesiginą darę įvairias machina
cijas, būtų nubausti. Dabar kaltė verčia
ma ne tik tardymo organams, bet ir mili
cijos valdybai bei kitoms įstaigoms. Aiš
kiai pakilęs rūpestis per daug įsiveisusiais 
sukčiavimo reiškiniais. Vieni kaltina ki
tus, o mažiausiai kaltinama tikrovė. Juo 
labiau neliečiama pati santvarka, o juk ji, 
ne kas kitas, yra pati didžioji visokių suk
čiavimų bei machinacijų skatintoja ar 
įkvėpėja.

— Portugalijos kolonijoje Mozambikoje 
juoduke pagimdė penketuką —keturis ber 
niūkūs ir mergaitę.

Šventų Kalėdų proga 
sveikinam savo pažįstamus, 

draugus ir klientus 
ir linkime laimingų 1965 metų.
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Sjkaityt&ju laiškai
UŽ LIETUVĄ AR UŽ VOKIETIJĄ?

I atvirą Dr. Povilo Rėklaičio laišką 
atsiliepiant

Tauta negali būti gyva vien senais au
toritetais. Mirštančių vieton turi ateiti 
nauji, iki tol negirdėti asmenys.

Esu nemaža skaitęs kruopščiai pareng
tų Dr. Povilo Rėklaičio straipsnių, studijų 
Lietuvių Enciklopedijoje, periodikoje. 
Bent keli metai jisai kreipia dėmesį savo 
vertingais įnašais. Dr. P. Rėklaitis yra 
vienas iš naujųjų lietuvių mokslininkų, 
jau nemaža talkinęs Lietuvos istorijai 
pimiau pažinti. Tikėkime, jis dar daug 
naujų, lietuvių tautai brangių, svarbių 
duomenų paskelbs.

Istorikų kiekviena tauta stokoja. Juo la
biau jų trūksta lietuviams, turintiems vis 
dar neišryškintų įvairių mūsų tautos gy
venimo laikotarpių. Sakoma, kad negali
ma universitetuose paruošti rašytojų. Isto
rikai dar brangesni, retesni.

Todėl gododamas naują lietuvių istori
ką Dr. P. Rėklaitį, jaučiuosi pagerbtas jo 
viešai paskelbtu man skirtu laišku „Euro
pos Lietuvio“ Nr. 40 (831), 1964.X.6. I jį 
čia trumpai atsakau.

Dėmesys net sportui
Dr. P. Rėklaičio viešo laiško užvardini- 

mas „Lietuviai sportininkai ir naujas Lie
tuvos žemėlapis“ rodo jo domėjimąsi ne 
vien šimtametėmis dulkėmis aptrauktomis 
senienomis. Jisai perskaito rašinius apie 
lietuvius sportininkus Vokietijoje, JAV-se, 
atspausdintus lietuviškai ar vokiškai.

Malonu skaityti, kad vokiečiai patiksli
no jiems lietuvių suteiktas žinias apie lie
tuvius sportininkus. Ir kad „...priėjome 
išvados, kad vokiečių laikraštininkai ne 
iš blogos valios, bet iš nežinojimo...“ skel
bė klaidingas žinias. Ir kad „...ypač vokie
čių tremtinių leidiniuose rodomas supra
timas Pabaltijo tautų likimui ir aspiraci
joms“. „Visa tai čia rašau, nes p. Algirdas 
Gustaitis ir kai kurie kiti lietuviai-ameri- 
kiečiai į šiuos faktus nėra atkreipę dėme
sio, nes kai kurie jų pasireiškimai Ameri
koje rodo, kad jie nestebi Europoje vyks
tančio gyvenimo ir idėjų evoliucijos, ku
rios gal buvo teisingos prieš 30 metų“.

„...iš nežinojimo“
Kuo pateisinamas nežinojimas? Paimki

me paprastutį pavyzdį: mokinys gimnazi
joje nežinojo pamokos. Išvadoje mokyto
jas parašė dvejetą, kad kitą kartą žinotų.

Juo aukščiau lipsime, tuo nežinojimas 
skaudžiau baudžiamas. Universitete neži
nantis studentas kitą dieną negalės pasi
taisyti, o teks laukti gal kito semestro. 
Kas nors nežinojęs, kad ginklas užtaisytas, 
ilgiems metams gali atsisėsti už grotų, o 
gal ir niekad daugiau laisvo gyvenimo ne
pajusti. „Iš nežinojimo“ išplepėta paslap
tis gali pražudyti ištisus pulkus kariuome
nės. „Iš nežinojimo“ gali būti paskelbtas 
ultimatumas, okupuota valstybė.

Gražu, kai vokiečių laikraštininkai ati
taiso jų „iš nežinojimo“ paskelbtuosius 
dalykus... apie lietuvius sportininkus, 
esančius Sovietų Sąjungos rinktinėje. Ar 
jie pataisė paskelbtuosius klaidingus, taigi 
„iš nežinojimo“, rašinius apie Prūsijos lie
tuvius? Ne vien rusų okupacijos metais, 
kai vadinamosios „Didžiosios Lietuvos“ 
lietuviai nuo bado ir gal maro išgelbėjo 
atvykusius gyventojus iš Prūsijos, dažnai 
jau tik vokiškai bekalbančius. Ar jie, vo
kiečių laikraštininkai, paskelbė teisingus 
rašinius apie lietuvius Prūsijoje, kai jie 
buvo vokiečių naikinami? Ar jie paskelbė, 
kaip vokiečiai išnaudojo lietuvius I Pa
saulinio karo metu? Ar jie paskelbė apie 
vokiečių norą išnaikinti lietuvius Lietuvo
je po II Pasaulinio karo? Ar jie paskelbė 
apie Prūsijos lietuvių dragūnų pulkų su
naikinimą I Pasaulinio karo metu? Ar jie 
paskelbė apie Prūsijos lietuvių persekioji
mą, trukusį ištisais šimtmečiais? Ar jie 
paskelbė apie naikinimą Prūsijos lietuvių, 
jų tarpe net mano universiteto kolegą, tos 
pačios „Jūros*“ korporacijos narį Jurgį 
Jagomastą su visa jų šeima? Galėčiau 
duoti daugybę kitų ta tema klausimų. Bet 
geriau pagalvokime, kodėl dabar vokiečių 
žurnalistai patikslina kai kurias jų pačių 
klaidas.

Trumpai: bendra kova prieš bolševizmą
Nereikia tolimų spėliojimų. Atsakymas 

jau paskelbtas šio skyrelio antgalvyje. Va
karų Vokietijos vokiečiai didžiąja dalimi 
yra bolševizmo priešai. Kiekviena talka 
kovoje prieš tą raudonąjį siaubą lengvai 
priimama.

Grįžtelėję į II Pasaulinio karo metus, vo 
kiečių okupaciją Lietuvoje, prisiminsime, 
kad jie priėmė lietuvių kovą prieš bolše
vizmą, nes tai buvo talka jų kovai. Bet 
vos tik. lietuviai kišteldavo savo lietuviš
ką nuomonę, lietuvišką aš, ir vokiečiai ne
gailestingai areštuodavo lietuvius univer
sitetuose, gatvėse, susirinkimų vietose. 
Vokiečiai tankais apstatydavo mūsų ka
riuomenę, norinčią turėti lietuviškų teisių, 
nebūti vien tik aklu vokiečių karo maši
nos ratuku. Narsūs lietuvių kariuomenės

daliniai, beveik be šovinių, su menkiau
siais ginklais, būdavo siunčiami ant besi
slapstančių slavų, kaip ne kartą nutiko 
susikirtus su lenkų kovos daliniais. Ir tų 
pačių vokiečių „iš nežinojimo“ tūkstan
čiai lietuvių buvo ne tik pasiųsti į kon
centracijos stovyklas Vokietijoje, bet ten 
dūmais sunyko naikinimo krosnyse.

„...ypač vokiečių tremtinių leidiniuose 
rodomas supratimas Pabaltijo tautų 
likimui ir aspiracijoms“.

Sutikčiau, jei būtų kalbama apie tremti
nius (vokiečius), siekiančius savo praras
tų žemių ne Lietuvoje, bet kitose valsty
bėse. Jiems lietuviai, ir vėl, yra geri talki
ninkai besipešant su komunizmu.

Dirstelkime į vokiečių tremtinius, arti
miausiai susijusius su lietuviais. Ką jie 
mano apie busimąją Lietuvą, apie jų vietą 
Lietuvoje?

Buvusių Lietuvos vokiečių tvarkomas 
„Merūeler Damfboot“, dabar jau Vakarų 
Vokietijoje, 1959 metų rudenį rašė apie 
„baisų lietuvių nusikaltimą“, nes tūlas 
Klaipėdos krašto vokietis J. Schirrmann 
kaip nekaltas kalinys miręs lietuviškam 
kalėjime. Ir ten primena, kad ir sovietų 
deportuotieji prarasdavo savo gyvybes ki
tur, net prie Baikalo ežero. Atseit, kurie 
geresni: lietuviai ar bolševikai?

Iš tiesų vokietis J. Schirrmann 1933 me
tais panoro atplėšti Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos, bet lietuvių buvo suimtas ir su 
kitais nusikaltėliais pakliuvo į kalėjimą. 
Ten jisai gavo staigų apendicito uždegimą 
ir dėl to nelaimingai pasimirė.

Tebūnie leista priminti, kad viduram
žiais lietuvius-prūsus skerdęs Kryžiuočių 
ordinas nebuvo vien tik „...iš nežinojimo“. 
Jo idėjos tebegyvos vokiečiuose. 1961 me
tais Reino krašte, Elsene, įvyko senojo 
Kryžiuočių ordino pasekėjų susirinkimas. 
Senoje, kryžiuočių ordino laikais statytoje 
bažnyčioje susibūrė aukšti vokiečių dvasi
ninkai, politikai, pramonininkai, veikėjai. 
Naujų narių priėmimo įšventinimą atliko 
Vienos vyskupas, dabartinių Kryžiuočių 
ordino vyriausias magistras, Dr. Marian 
Tumbler. Tuolaikinę Kryžiuočių ordino 
vadovybę sudarė 12 riterių. Iškilmėse jie 
dėvi baltą apsiaustą su juodu kryžiumi 
jame. Paprasti kryžeiviai dėvi juodus ap
siaustus su baltais skydais. Kiekvienas 
kryžeivis gali nešioti Kryžiuočių ordino 
kryžių. Tada (1961 metais) Kryžeivių or
dinas vien Vokietijoje turėjo 120 riterių, 
nepalyginamai daugiau eilinių kryžeivių. 
Tarp „garbingųjų“ esą tikrų Kryžiuočių 
ordino palikuonių, kaip didikas Fugger iš 
Augsburgo, Lichtenšteino kunigaikštis 
Franz Joseph, Wuertenbergo hercogas 
Phillip ir kt.

„Lietuvos Pajūris“ Nr. 3-4 (15-16) 1963 
metais rašo: „Oldenburge, Vokietijoje, lei
džiamas Klaipėdos krašto vokiečių pabėgę 
lių organas „Memeler Dampfboot“ nuolat 
šmeižia ir puldinėja esamus ir buvusius 
Maž. Lietuvos veikėjus. Savo laiku minė
tas laikraštis davė net tokį pasiūlymą: iš
mainyti Sovietų Sąjungoje pasilikusius 
vokiečius į Vakarų Vokietijoje gyvenan
čius pabaltiečius“. (!)

„Jaučiu pareigą priminti...“, 
toliau rašo Dr. Rėklaitis, „kad Vokietijos 
Federalinės Respublikos vyriausybė ir 
šiandien tebelaiko 1937 m. Vokietijos sie
nas legalinėmis ir dar nėra atsisakiusi 
nuo Rytprūsių, kurių bent pusę p. A. Gus
taitis nori priskirti prie ateities Lietuvos“.

„Soli es so bleiben? Nein! Niemals! 
Selbstbestimmungsrecht fuer alle Volker! 
Wiedervereiningung in Frieden und Frei
heit“, — sako vokiečiai. Su šiais šūkiais 
ir buvusios Vokietijos žemėlapiu, įskaity- 
tinai vadinamąjį Klaipėdos kraštą, plaka
tai, atvirukai iškabinę j ami mokyklose, net 
vokiečių įstaigose, nors... ir be jų vyriau
sybės antspaudų.

Tautų apsisprendimas visiems, tik ne 
lietuviams. Mums, lietuviams, didieji kai
mynai mano, turėtų užtekti, kas nuo jų at
liks. O nuo didžiųjų, jei jie dalysis, būki
me tikri, Lietuvos neliks. Mums nieko ne
duos, jei neimsime ar nepasiimsime, kas 
mums teisėtai turi priklausyti.

„...į šiuos faktus nėra atkreipę dėmesio“..
Atseit, aš ir kai kurie kiti lietuviai ame

rikiečiai... nestebime Europoje vykstan
čio gyvenimo ir idėjų evoliucijos, kurios 
gal buvo teisingos prieš 30 metų.

Kaip kiti „lietuviaį-amerikiečiai“ stebi 
gyvenimo vyksmą Europoje, nesiimu 
spręsti, spėlioti. Sutinku, gyvenant už 
tūkstančių mylių, nuolatos nesikalbant su 
europiečiais, neklausant jų radijo, nese
kant jų spaudos, negurkšnojant alaus ar 
kavos Frankfurt a. M. ar kitur, pilnutinai 
jausti Europos pulsą sunkoka.

Betgi aš tebesu europietis, o ne „lietu- 
vis-amerikietis“‘. Žinias apie lietuvius Eu
ropoje gaudau. Sutinku iš Europos atvy
kusią. Įvairių tautybių. Vieni būna tik ką 
sugrįžę ar atvykę. Kartais su jais smarkiai 
pasiginčiju, tikrindamas savo galvosenos 
teisingumą ar klaidingumą.

Yra idėjų, gyvenime išsilaikiusių kur

kas ilgiau, ne po keliasdešimt, bet po šim
tus metų. Gal ir ilgiau.

Grįžkime tuos 30 metų atgal, tai bus 
1934 metai. Arba pagalvokime bent 30 me
tų priekin. Ir pagalvokime apie idėjas,
šiuokart apie lietuviškas.

Ar jos daug pasikeis? Ar lietuviai tebe
sieks savo nepriklausomos valstybės, kaip 
siekė ir turėjo 1934 metais? Ar jie tebe- 
brangins lietuvišką istoriją, lietuvišką kul 
turą, lietuviškas tradicijas, papročius, tau
tinius rūbus, savo tautos įžymiuosius?

Tik išsigimusi tauta gali nesiekti tokių 
dalykų, ar vadinsime juos idėjomis, idėjų 
evoliucija ar kitaip.

Tauta, norinti būti savaiminga, tvirta 
kiekvienu savo piliečiu, privalo turėti sa
vo idėjas ir jų nepalaužiamai, šventai 
siekti. Taikydamiesi prie kaimynų, didelių 
ar mažų, pataikaudami jų dažniausiai ne
teisingiems norams lietuvių tautos atžvil
giu, pradėtume prarasti savo tautinį cha
rakterį, individualumą, pradėtume išsi
gimti ir darytumėmės trąša anų užma
čioms.

„...mūsų priešai gaus naują argumentą 
prieš mus*“

Tasai argumentas, Daktaro manymu, 
bus Lietuvos žemėlapis, prie kurio dirbu. 
„Didžiojo nusikaltimo“ esmė būtų lietu
viškas požiūris į lietuviškus reikalus. Pa
sisakymas, kurio per visą nepriklausomos 
gyvenimą niekas neišdrįso viešumon iš
kelti. Darbas grindžiamas moksliniu, isto
riniu, geografiniu pagrindu — tai kriti
kuojančiam Dr. Rėklaičiui atrodo tik nau
jas priešams argumentas pulti lietuvius.

Kiekvieną darbą galima suniekinti. 
Ypač lengva savųjų, lietuvių. Svetimieji 
kai kuriems lietuviams vis tebėra nelie
čiami. Kai anų darbai jau pasaulyje, teiš- 
drįstama trumpomis eilutėmis pasisakyti, 
jog ne taip buvę. Tokių skystučių priešta
ravimų svetimieji neišgirs, nesužinos. 
Klaidingos žinios bus persispausdinamos 
kitų. Gi saviesiems nenorima leisti nė pa
sisakyti.

Dr. Rėklaitis rašo: „Dėl objektyvaus ir 
rimto lituanistikos tiriamojo darbo net 
mūsų priešai negalės mums nieko prikiš
ti“. Skamba gražiai. Abejoju, ar mūsų 
priešai, patyrę lietuvius siekiančius dau
giau, nei jie leidžia siekti, nepradės pulti, 
ir dar smarkiai. Kur prasideda „lituanisti
kos tiriamasis darbas“ ir kur eina gryni 
duomenys, kartais sunku nustatyti liniją. 
Ruošiamuose Lietuvos žemėlapiuose aš su 
talkininkais panaudojome ne tik tirtus, 
bet ir ištirtus darbus. Darėme kiek galėjo
me tikriausiai ir tiksliausiai, naudodamie
si prieinama, mus naudinga medžiaga.

„O politinius-teritorinius klausimus tu
rės spręsti tik atsakingos politinės institu
cijos, išeidamos iš internacionalinės teisės 
principų, tikslingumo ir politinių pasek
mių apsvarstymo“, — drožia Dr. Rėklaitis.

Kokios atsakingos politinės institucijos? 
Jungtinės tautos? Kremliaus sojuzas? 
Jungtinės Arabų respublikos? NATO vals
tybės? Pietų Amerikos valstybės? Formo- 
zos Kinija? Kuri atsakinga politinė insti
tucija, daktaro Rėklaičio manymu, turėtų 
spręsti busimosios nepriklausomos Lietu
vos sienų reikalus?

Ir ne istorikai žino, kaip „atsakingos po
litinės institucijos“ sprendė buvusios ne
priklausomos Lietuvos sienų klausimus. 
Jiems besprendžiant lenkai Pilsudskio-Želi 
govskio kombinacijomis buvo okupavę 
trečdalį sutartimis pripažintos Lietuvos, 
„atsakingos politinės institucijos“ niekad 
neįvykdė Lietuvos-Sovietų Rusijos pasira
šytos taikos sutarties ir sienų 1920 metų 
sutartimi, niekad lietuviams nepadėjo at
gauti vadintąjį Klaipėdos kraštą, ir. nie
kas nei piršto nepajudino, kai vokiečiai 
vėl jį nuo Lietuvos atplėšė. Pasaulyje ne
atsirado nė vienos valstybės, norėjusios 
padėti Lietuvai, kai Lenkija, Vokietja, So
vietų Rusija mums grasino ultimatumais, 
ir galutinėje išvadoje mes praradome tau
tos nepriklausomybę. Tai apie kokias „at
sakingas politines institucijas“ kalba Dr.? 
Ir ne pranašas gali garantuoti, kad tokios 
ir Lietuvai naudingos institucijos nebuvo 
ir nebus. Mes gausime, ką išsikovosime.

GOETTINGENE PERRAŠOMA MAŽ.
LIETUVOS ISTORIJA

Pagrindinį savo rašinio svorį Dr. Povi
las Rėklaitis dėsto lyg ir moksliškai. Pa
minėdamas, kad Vokietijos archyvuose 
yra išlikę gan daug beveik netyrinėtų ar- 
chyvalijų, net pasidžiaugia: „Goettingene 
Karaliaučiaus archyve tuo tikslu buvo- 
jant, pats buv. jo direktorius, dabar pen
sininkas, prof. Dr. K. Forstreuteris man, 
kaip lietuviui, liepė atnešti ir parodyti 
XVIII a. ranka rašytus Prūsijos gyvento
jų sąrašus, kuriuose nurodyta kiekvieno 
valstiečio tautybė, taip kad galima nusta
tyti daugelio vietovių — Donelaičio laikų 
— lietuvių skaičių, jų pavardes; ten pat 
mačiau Karaliaučiaus lietuvių bažnyčios 
aktus ir kt.“

Lauksime tų dokumentų paskelbimo. 
Neseniai „Karyje“ paskelbtas vertingas 
Dr. Rėklaičio straipsnis apie senąjį Kara
liaučių (ar nevertėtų rašyti Tvankstė), 
jau cituotas ir kitos lietuviškos spaudos.

Savo atviro laiško pabaigoje Dr. Rėklai
tis pageidauja nurodyti sunaikintų uniku
mų signatūras ar bent sunaikintų veikalų 
metrikas ir vardus institucijų. Tai Dr.

Iki šiol net ne istorinėmis temomis disku
sijos būdavo vedamos prisilaikant tiesos 
ar bent neiškraipant minties. Minėtas Dr. 
P. R. teigimas yra bandymas iš nesamo 
piršto ištraukti prasimanymą, jo paskuti
nysis, didžiausias, svariausias argumentas, 
mane turintis galutinai pritrenkti. Todėl 
trumpai stabtelkime ties „liudijimais“, 
bandydami paspėlioti, kas jį sugundė to
kiems tvirtinimams.

Vladas Mingėla jau paskelbė tris raši
nius apie tuos mano su kitais rengiamus 
Lietuvos žemėlapius. Skaičiau Čikagos, 
Toronto ir Londono lietuvių spaudoje. 
Kiekvienas vis kitoks, nors pagrindinė 
mintis ta pati. VI. Mingėla, būdamas at
sargus spaudos vyras, štai kaip rašo, pra
dėdamas atpasakoti pasikalbėjimą:

„Į tuos klausimus Algirdas Gustaitis at
sako porą valandų trunkančiu aiškinimu. 
Tuos motyvus čia neįmanoma surašyti. 
Savaip atpasakosiu:“ Ir taip pradeda pa
sakoti. (Žiūr. „Europos Lietuvis“ nr. 40 
(831).

Kadangi Dr. Rėklaitis atskirai mini 
Goettingeno archyvą ir Dr. Forstreuterį, 
maždaug kaip lietuvių kultūros saugoto
jus ir nemažus draugus, tai tebūnie leista 
grįžti prie šio skyrelio antraštės. Atsivers
kime Čikagoje leidžiamųjų „Naujienų“ 
Nr. 141, 1964 birželio 15 d. Ten per atkar
pą pradėta leisti M. Gelžinio studija ant
rašte: Goettingene perrašoma Maž. Lietu
vos istorija.

Pradžioje nurodoma 33 leidiniai, litera
tūra. Štai, keletas jų:

Forstreuter. Dr. Kurt: Deutschland und 
Litauen im Mittelalter. Išleido Senatsko- 
mmission fuer das Studium dės Deutsch- 
tums im Osten an der Universitaet Bonn, 
1962.

Jahrbuch der Albertus Universitaet zu 
Koenigsberg. (Karaliaučiaus universiteto 
metraštis), t. 8 iki 14, išleido Goettinger 
Arbeitskreis, 1956-1964.

Ewald, Prof. Dr. phil. Albert Ludwig: 
Die Eroberung Preussens durch die Deut- 
schen. (Vokiečių Prūsijos užkariavimas), 
t. 1-4; Halle, 1872-1888.

Reinold, Dr. Anne-Marie: Die Siedlung- 
staetigkeit des Deutschers Ordens in 
Preussen. (Vokiečių ordino kolonizacinė 
veikla Prūsijoje). Schriftenreihe d. Goett. 
Arbeitskr; brošiūra Nr. 49; ketvirtoji lai
da, 1961.

Der Europaeische Osten. Heft 103, Octo
ber 1963, Muenchen.

Zachodnia Agencja Prasowa: Falsifica
tion beware. On the Methods used by 
„Goettinger Arbeitskreis“. 237 puslapių. 
Warszawa-Poznan, 1959.

Rubry L'evolution de la nationalite 
Allemande. 386 puslapių. Baden-Baden, 
1954.

Gerstenmaier, Dr. Eugene: Deutschland 
und die Zukunft. 28. December 1959. 
Staatszeitung und Herold, New York.

Sekančiame „Naujienų“ Nr. 142 (VI.16) 
autorius išvardina keletą organizacijų, 
ryškiai besirūpinančių minėtąja tema:

Senatskommission fuer das Studium dės 
Deutschtums im Osten. (Bonnoje).

Arbeitsgemeinschaft fuer Osten-Europa 
— Forschung. (Tuebingene).

Bericht dės Ost-Europainstituts and der 
Freien Universitaet Berlin. (V. Berlyne).

Ostdeutsche Akademie. (Luenburge).
Der Ostdeutsche Kulturrat in der Frein 

und Hansestadt Hamburg.
Wissenschaftliche Beitrage zur Ge- 

schichte und Landesunde Ostmitteleuro- 
pas. (Marburge).

„Naujienų“ Nr. 144, VI. 18, M. Gelžinis 
rašo:

„Į pensiją išėjęs valstybinio archyvo di
rektorius Dr. Forstreuteris parašė savo 
amžiuje 32 studijas lietuviškais klausi
mais. Nors paskutinė jo knyga „Deutsch
land und Litauen im Mittelarter“ nėra 
G.S. išleista, tačiau Forstreuteris yra vie
nas G.S. veikliausių autorių, ir minėta 
knyga atspindi ne tik jo vieno, bet ir viso 
Goettingeno sambūrio narių dvasinę ten
denciją apibūdinant kryžiuočius, prūsus ir 
kitus lietuvius. Panagrinėkime keletą min 
čių iš knygos pirmųjų puslapių (yra cita
tos vok. ir liet.). 3 psl.: „Hermano von 
Salco genialus žvilgsnis išvedė (ordiną) 
iš aukštosios Palestinos ir surado Prūsijo
je naujas kryžiaus karams erdves“. 4 psl.: 
„Jie (Šv. Marijos Vokiškos Špitolės Jeru
zalėje ordinas) yra riteriai ir parinkti ko
votojai, kurie įstatymo ir tėvynės meilės 
vedami naikina tikėjimo priešus stipria 
ranka. Iš pertekančios meilės jie globoja 
svečius, piligrimus ir vargstančius. Jie 
tarnauja liepsnojančia meile ligoniams, 
esantiems špitolėje“.

„Naujienų“ Nr. 145, 1964 birželio 19 d.:
„Krikščionybės galvos, karaliai ir po

piežiai nepriteisė Prūsijos ordinui dėl to, 
kad ordinas prieš lietuvius kariautų, bet 
dėl to, kad jis pačioje Prūsijoje pagonybę 
pergalėtų. Šio uždavinio įvykdymas yra 
nuosavybės teisės į kraštą pagrindas“.

M. Gelžinis „Naujienų“ Nr. 148, 1964. 
VI.23 rašo:

„Iš tūkstančių išleistų spaudos puslapių 
matosi, kad nuo 1954 m. įsteigimo dienos 
Goett. veikėjų sambūris, po mokslo prie

išskaitęs pasikalbėjimo rašinyje apie Lie
tuvos žemėlapius.

Istorikas Dr. P. Rėklaitis įneša naują 
„argumentą“. Jis rašo, kad aš esmi „uni
kumų naikinimo Vokietijoje liudininku“.

danga, ištisai perrašo visą Rytprūsių isto
riją. Ir tai daroma iš esmės: neliečiami 
Rytprūsiai vien vokiškų kunigaikščių ir 
karaliaus valdžioje (1525-1918), nesiekia
ma vien kryžiuočių (1230-1525 m.) laikų, 
bet kabinama atgal į senųjų prūsų gadynę, 
kuri nagrinėjama nepaprastai plačiai ir 
išsamiai. Naujai kuriamasis istorinis vaiz
das esminiai skiriasi nuo kitų vokiškų 
mokslininkų prieš kelis dešimtmečius to 
paties objekto apibūdinimo. Ypatingai 
jaučiama neobjektyvumo stoka: kas nepa
tinka — nutylima, kas neparanku — su
menkinama. Dešimčiai naujai publikuotų, 
Rytprūsijos istorinės tematikos knygų pa
rodė, kuriais pagrindiniais dėsniais šitos 
istorijos perstatymas vykdomas, būtent, 
kaip Goettingeno sambūrio rašytojai sten
giasi skaitytoją įtikinti, kad:

1. prūsai ir lietuviai buvę dvi atskiros 
savistovios tautos, kad

2. lietuviai esą 15 ir 16 a. į svetimą prū
sų žemę įkeliavę ir kad

3. todėl lietuviai neturį jokios teisės į 
Rytprūsius“.

„N“ Nr. 150, 1964.VI.25, autorius skelbia 
Goettingene išleistų knygų skaičių: 1956 
— 24, 1957 — 15, 1958 — 15, 1959 — 20, 
1960 — 17, 1961 — 17, 1962 — 16.

„Naujienų“ Nr. 153, VI.29 d„ M. Gelži
nis rašo: „G.S. nesitenkina vien prūsų is
torijos perrašymu, bet kėsinasi aiškiai re- 
vendikaciniais šūkiais ir į pačią Lietuvos 
teritoriją“.

Studija baigiama „Naujienų“ Nr. 154, 
1964 birželio 30 d.

Čia kai ką pacitavau iš lietuviams įsidė
mėtino M. Gelžinio rašinio. Nekenktų jį 
ištisai perskaityti ir Dr. P. Rėklaičiui...
Dr. P. Rėklaiti kviečiu talkon

Savo atvirame laiške Dr. Povilas Rėk
laitis, man atrodo, daugiau susirūpinęs 
taikiu, sklandžiu, neprieštaraujančiu su
gyvenimu su vokiečiais. O lietuviai? Lie
tuviški reikalai?

Aš į lietuviškus reikalus žiūriu štai 
kaip: lietuvio galvosena neturėtų keistis 
pagal gyvenamąją vietovę, šalį. Gyvenda
mi svetimuose kraštuose, nemaža ben
draujame su svetimaisiais. Lietuviškus 
reikalus turime visur lygiai ginti, ar gy
ventume Amerikoje, Vokietijoje, Argenti
noje, Sovietų Rusijoje ar okupuotoje Lie
tuvoje.

Už Lietuvą, lietuvių kultūrą, lietuviškus 
reikalus, Lietuvos ateitį kovoja tik lietu
viai. Labai retomis išimtimis pasitaiko 
svetimųjų talkininkų. Jiems atsidėkoja 
lietuvių tauta, gal daugiau kaip savo tau
tos veikėjams.

Ne vienas Amerikos lietuvis man yra 
drožęs į akis, kad aš esu per daug lietuviš
kas, nesiskaitau su Amerika ir t.t. Jiems 
tuoj pat atsakau.

Štai, laikraščio iškarpa TSančTara, Nr. 
29, 1964.VII.17). Ten rašoma: „Išeinanti 
Vilniuje paleckių „Tiesa“ praneša, jog už 
sovietinio režimo bei santvarkos kritikavi
mą tapo prašalintas iš Mokslų Akademi
jos Chemijos Instituto Juozas Jacevičius. 
O ką gi jis tokio blogo pasakė apie komu
nistinę santvarką?“ „...jis tvirtino, jog 
prie Lietuvos privalo būti prijungti istori
niai jos plotai, greičiausia Ašmenai Nau
gardukas, Gardinas ir kiti“.

Lietuvos reikalų neleidžiama ginti oku
puotoje Lietuvoje. Piestu stojama prieš 
Lietuvos reikalų gynimą, antai, Vokietijo
je iš Marburg a.d. Lahn ir kitur.

Nesileiskime į smulkmenas. Stokime 
vieningon lietuviškon talkon. Kuo kas 
galime.

Nuoširdžiai kviečiu Dr. Povilą Rėklaitį 
talkinti ruošiamiems Lietuvos žemėla
piams. Kuo? — Moksliniu, lietuvišku, ob
jektyviu darbu.

Mums baisiai stokoja žinių apie Prūsiją. 
Ne vien apie Tvankstę (Karaliaučių). 
Apie visą Prūsiją, kuri pilna mūsiškos is
torijos. Trūksta senųjų lietuviškų vietovių 
pavadinimų, vietovių kūrimosi lietuviškų 
duomenų, žinių apie Žalgirio kautynes, jo 
apylinkes, apie Merienverderį, Marienbur
gą. Elbingą, Herkų Mantą, lietuviškus tra
kėnus, lietuviškus dragūnus ir t.t. ir t.t. 
Rašytų ir iliustruotų faktų.

Talkinki, prašau, gerb. Dr. P. Rėklaiti!
Būsimais Lietuvos žemėlapiais nenoriu 

pakenkti nė vienam lietuviui, nesvarbu, 
kur gyvenančiam. Priešingai, broliams- 
sesėms lietuviams noriu padėti susidaryti 
aiškų savo tėvų, senolių krašto vaizdą, ži
noti, ko mes, lietuviai, siekiame. Ir to sie
kiu nekreipdamas dėmesio į mūsų tautos 
priešus.

P.S. Amerikos lietuvius pasiekia kalbos, 
kad lietuviai Vokietijoje vengia minėti va
dinamojo Klaipėdos krašto prisijungimą 
prie Lietuvos. Argi tai galėtų būti tiesa? 
Netgi šnekama, kad lietuviška Vasario 16 
gimnazija vengianti tojo lietuvių tautai 
garbingo minėjimo.

Netrukus bus sausio mėnuo: lauksime 
smagių pranešimų apie Klaipėdos prie 
Lietuvos prisijungimo minėjimus. Gal vie
name jų ir Dr. Rėklaitis turės paskaitą.

Algirdas Gustaitis

ADOMO VINGIO PARODA
Australijoje, Melbourne, Toorak galeri

joje, lapkričio 29 d. buvo atidaryta Adomo
Vingio grafikos ir piešinių paroda. Parodą 
oficialiai atidarė VI. Jakutis.

Jau pirmąją dieną buvo išparduota 
pusė darbų.
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KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Kalėdos, sako, gaspadoriams bėdos.

Bet mes jau nebe gaspadoriai. Mums 
nereikia nei pašaro gyvuliams taupyti, nei 
šeimynos samdyti. Pagrindinis rūpestis — 
žiūrėti, kad fabrikas ir toliau laikytų ir 
kad savaitgaliui artėjant įteiktų juo pil
nesnį vokelį su pinigais. Visa kita ateina 
savaime. Krautuvės gi pilnos ir duonos, ir 
mėsos, ir drabužių. Kad tik pilvas atlai
kytų visus kumpius, kad tik spėtum sune
šioti kostiumus ii- paltus!

Tačiau Kalėdos laikomos geros valios 
žmonių švente. Prisipusti kaip reikiant 
kalakutienos, vištienos, kumpio ar dešrų 
su kopūstais toli gražu nėra joks geros va
lios įrodymas. Greičiau geros sveikatos. 
Ypač dar ne tik prisipusti, bet ir užlieti 
tuos skanius ir sočius valgius tauriais gė
rimais, kad geriau virškintų.

Geros valios įrodymai kitaip reiškiasi.
Mes turime nemaža tautiečių, kuriuos 

likimas yra žiauriai nuskriaudęs. Arba jie 
neturėjo pakankamai sveikatos, kad galė
tų užsitikrinti sau sotesnę dabartį ir ateitį. 
Arba juos apniko ligos.

Jiems parodyti širdį ir reikštų gerą 
valią.

Tokių nelaimingųjų yra ir tarp tų gy
ventojų, kurių tarpe mes gyvename. Ta
čiau jų padėtis vis tiek yra šiek tiek kito
kia. Mums pirmoje eilėje reikėtų pasirū
pinti savaisiais.

• * •
Prisipažįstu be pagalio, kad nesu nei iš

rinktas, nei paskirtas ar kaip nors kitaip 
įgaliotas rūpintis socialiniais reikalais ir 
belstis į surambėjusias, taukais apaugu
sias širdis. Mano profesija ar luomas man 
irgi neuždeda pareigos verstis labdarybe 
ar skatinti ją.x

Prisipažįstu, nes nenoriu, kad manęs 
gailėtumėtės ar iš manęs juoktumėtės, 
valgydami ir gerdami Kalėdų metu. Vieni 
gal sakysite, grauždami save: matai, nors 
Jonas ir sakė, kad neužmirštume nelai
mingųjų, o dabar sėdime apsikrovę stalus, 
jau ir skilviai nebevirškina nuo persival
gymo, o kiti gal iš tiesų alksta.

Taip jums ir reikia! Iš manęs užuojau
tos nesusilauksite.

Nesijaudinu ir dėl tų, kurie norės pasi
juokti, kad aš juos raginau neužmiršti ne
laimingųjų. Matai, sakys, šitas kvailys Jo
nas ko dar užsinorės!

Tiems galėčiau pasakyti, kad sau aš nie
ko nenoriu ir neprašau. O jeigu net ir ne
įgaliotas prašau kitiems, tai tik dėl to, kad

Kaimas kryžkelėje
(Atkelta iš 2 psl.)

viniavo netoli Rimšos kerčioje, išsigandu
si, sausa kaip skiedrelė, susiėmusi raukš
lėtas rankas po purvina prikyšte. — Ir už
kąsti. Mikliau!

Atgijo visi. Vėl susėdo, ėmėsi kortų. O 
drauge su korta mėtė žodžius. Svečių kri
to du trys, o Lapino — dešimt. Ir ėjo, au- 
dėsi kalba kaip margas Rimšienės aštuo- 
nytis, gudriais raštais išgražintas. Šaudyk
lė tik lakstė, Motiejus tik mynė pakojas, o 
draugai vieną veleną atleido, kitą veržė, 
gėrėdamiesi audimo įmantrumu, ir katras 
nuo savęs po giją pridėjo. Kaipgi, šuo tas 
Tolefkis. žinomas... Bet vienas nieko ne
padarys, nieko... Valdyboje dar yra gerų 
žmonių: Šileika, Andrius — Vilimo brolis, 
ir pats Martynas... yra... Nepaduos... Ap
laužys ragus... Tik laikykimės Martyno, 
vyrai, laikykimės...

III
O antrame trobos gale Rimšienė audė. 

Sėdėjo staklėse kaip kokia karalienė soste 
ir tartum įsakinėjo rankų mostais, valdin
gu galvos linktelėjimu, pečių krypsniu, — 
taip jai lengvai ėjo, staklės tarsi pačios 
dirbo, judindamos primuštuvus. žaibiškai 
sukeisdamos nytis, rydamos šaudyklės pa
kištą siūlą po siūlo. Mat, buvo vikri mote
ris, visų apšaukta geriausia audėja aplin
kui. Ir ne be reikalo. Daug Liepgirių mo
terų jau rėdė vyrus fabrikiniais audeklais. 
Nebepokšėjo staklės, nesisuko mestuvai, 
posmuodami kragelių suvytas sruogas, ne- 
besipuošė sodybos baltais drobių takais, 
ištiestais palei kūdras anksti pavasarį. O 
Morta dar tvirčiau sėdėjo staklėse ir jau 
ne tik žiemą, pavasarį, bet ir per rugia- 
piūtę pyškino, apskritus metus mynė pa
kojas, retą dienelę praleisdama. Kad ir ne
šė jai iš visų kiemų! Nešė gijas vilnones 
— margoms gūnelėms ant lovos, nešė stal
tiesėms, rankšluosčiams, net bernai kak- 

K laraiščiams nešė, nes išaušdavo taip gra
žiai, kad kiekvienas lopinėlis buvo tarsi 
8Yvast — ir mirkčiojo, ir juokėsi, ir saldų 
graudulį žadino. Kerėtoja buvo! Tai ir

žmogus negali vienas gyventi ir su kitais 
niekuo nesidalyti. Karvė ragais nuo šieno 
ar net šiaudų kuokštos nustumia savo 
draugę.

Bet tie, kurie juoktųsi iš mano ragini
mų, nėra juk nei karvės, nei avys. Jie yra 
ir, svarbiausia, norėtų būti žmonės.

* * *
Pranašu nenoriu būti, bet manau, kad 

mano noras paieškoti geros valios žmonių 
neturės didesnio pasisekimo.

Savo tokį spėjimą remiu praktika.
Štai pakalbėk su žmonėmis, tai net ir 

blaivūs atrodo tikri patriotai. O kai užge
ria, tai, rodos, viską atiduotų lietuviškam 
reikalui. Jei paprašytum, tai gal ir pasku
tines kelnes nusimautų (girti, kaip visuo
tinai žinoma, jau tūkstančius kartų yra 
išvadavę Lietuvą...) ir atiduotų.

Tai to didžiojo patriotizmo sužavėtas 
anąkart ir pasiūliau: tautiečiai, sakau, ar
gi nebūtų gražiai pasitarnauta lietuviš
kam reikalui, jei Kalėdų proga, kas gali
me, padovanotume šviesiems savo pažįsta
miems po kokią lietuvišką knygą anglų 
kalba? Kad nereikėtų ieškoti, kokių čia tų 
knygų yra, daviau sąrašėlį. O Lietuvių 
Namų Akc. B-vės Administracija sutiko 
patarpininkauti tiems, kurie norėtų užsi
sakyti tokią knygą.

Kai jau atėjo Kalėdos, Tai tyčia pasitik
rinau, kiek gi tų knygų buvo užsakyta.

Nė vienos!
įdomu? Atrodo, kad labai įdomu. Bet 

tiek to.
O dabar linkiu linksmų Kalėdų ir lai

mingų N. Metų be išimties visiems, ar jie 
būtų geros valios, ar nekokios. Išimčių 
niekam nedarau, nes rūšiavimas labai 
sunkus ir rizikingas dalykas. Be to, kur gi 
dings tie su nekokia valia, jei juos at
stumsi?

Tavo Jonas

Visiems savo klientams ir 
pažįstamiems 

gražių šv. Kalėdų
ir laimingų Naujų 1965 Metų 

linki
TAURAS

Antanas Briedis

slinko su gijų maišais visi į Lapinų kiemą, 
prašydami greičiau padaryti, dar gražesnį 
raštą išvedžioti, negu ano, o, atbėgę atsi
imti, džiaugėsi, gyrė Mortos galvą, nešio
josi pakiemiui, rodė visiems, nes tokio 
puikumėlio niekam netekę matyti.

Bet šią žiemą, kai stojo nauji metai, 
Rimšienė atstūmė svetimus darbus į šalį: 
savi smaugė. Kam be paslaptis, kad pieni
ninkystės fermos vedėjo Antano Grigo sū
nus Tadas rėžia sparną apie Birutę? Rei
kia kraitį ruošti.

Todėl, vos parbėgusi iš bažnyčios, puolė 
į stakles, nes po sumos dirbti kunigas ne
bedraudė. Sūnelis Bitinas, vyriausias iš 
„antro dėjimo“, kuris pasipylė po karo, 
trynė šeivas, o dar bent ketvertas vaikų 
širšėjo aplinkui. Vienas prie stalo pieštu
ką žindo, žiūrėdamas į savo išpieštą arklį, 
panašų į Maironių Gaigalų lūšną, mažes
nieji žvingavo, jodinėdami ant lazdelių, 
dulkes ir triukšmą keldami, o pats ma
žiausias roplinėjo nuogu užpakaliu, vis 
lindo po staklėmis, graibstė purvinomis 
rankutėmis pakojas ir visa gerkle kriokė, 
kai motina nutraukdavo šalin, užplojusi 
delnu, kad geriau atsimintų, kur nereikia 
lįsti.

Iš kambario, kuris kadaise Lapinų buvo 
paskirtas svečiams miegoti, išėjo Birutė, 
— aštuoniolikmetė, liekna, dailaus veido, 
raudonplaukė mergina — tikras motinos 
paveikslas. Ji ir būdu netoli buvo kritusi 
nuo Mortos. Taip pat atkakli, valdinga, 
niekam nė per plauką nenusileidžianti, 
nors ne liežuvininkė, ne kokia pliuškė 
lakstūnė, kaip daugeliui iš pirmo žvilgsnio 
atrodė. Ji viena nepasidavė motinos val
džiai, kuri spaudė visus, pradedant tuo 
nuogalių šliaužiotoju ir baigiant pačia šei
mos galva — Luku.

Jai iš paskos, lyg pamergės paskui jau
nąją, ėjo trys seserys, viena už kitą me
tais jaunesnės. Jos dievino Birutę, kad ši 
nepabūgsta motinos, užtaria jas, tai visaip 
stengėsi jai įsiteikti, padėti kuo galėda
mos. Viena sušukavo plaukus, kita nešė 
kaspinėlius, parinkusi gražiausius, trečia 
supynė kasas, kurios storos kaip svogūnų

(Atkelta iš 2 psl.)
naujus talentus — išleisti jaunų rašytojų 
pirmąsias knygas. Ar Nidos Knygų Klu
bas gali čia džiaugtis? Padėtis, žinoma, 
galėtų būti visiškai kita, jei gyventume ir 
knygas leistume Lietuvoje. Svetur tie nau
jieji talentai ant pirštų suskaičiuojami. 
Dėl to ligi šiol Nidos Knygų Klubas pir
mąsias knygas yra išleidęs Irenos Joerg ir 
Albino Baranausko, o trečioji bus netru
kus išleidžiamoji Kazio Almeno „Bėgiai“.

Šalia knygų, Nidos Knygų Klubas ligi 
šiol buvo metęsis dar į du nuotykius. Vie
nas jų — „Rinktinė“, į kurią parenkama 
iš mūsų lietuviškos spaudos lituanistinių 
dalykų. Ligi šiol jos išėjo 14 sąsiuvinių.

Kitas nuotykis — tie sieniniai kasdien 
nuplėšiamieji kalendoriai su pasiskaity
mais. Aišku, daugelis lietuvių visiškai nė
ra matę jų. Nežinia, ką jie sakytų, jeigu 
pamatytų. Bet nėra būdų to kalendoriaus 
parodyti jiems. Tačiau yra apie porą tūks
tančių tokių, kurie pamatė ir dabar nebe- 
persiskiria su juo.

Leidėjų mintis ir pirmuoju ir antruoju 
atveju buvo duoti lietuviams ką nors pa
skaityti lietuviška lituanistika. Kalendo
riaus atveju šitoks noras turėtų vykti kas
dien, kai nuplėšiamas lapelis.

Taip jau reikalai supuolė, kad tik su 
šia sukaktim tegalima bus įgyvendinti 
trečią išskirtinį Nidos Knygų Klubo nuo
tykį. Gal būtų ir per drąsu dar sakyti: 
įgyvendinti, kol dar tai nėra padaryta, kol 
žengiamas pirmasis žingsnis į tą nuotykį. 
Čia turime galvoje literatūros metraštį 
„Pirmąją pradalgę“, kuri dabar spausdi
nama. Tą nuotykį paversti tikrove, arba 
įgyvendinti, reikštų tokius metraščius iš
leisti kasmet, kad po šių metų „Pirmosios 
pradalgės“ 1965 m. išeitų „Antroji pradal
gė“, 1966 m. „Trečioji pradalgė“ ir t.t. Va
dinas, pasiseks, jei šitą nuotykį rems ra
šytojai ir skaitytojai.

Žinoma, pats Nidos Knygų Klubas yra 
tikras nuotykis. Gerai, kad buvo įsteigta 
Lietuvių Namų Bendrovė, kuri perėmė ne 
tik „Europos Lietuvio“' leidimą, bet dar 
pradėjo ir šitą knygų leidimo nuotykį. 
Gerai, kad ta Bendrovė į šį nuotykį iš pat 
pradžių žiūrėjo, kaip į savo darbų šaką, 
kuri gali duoti net ir nuostolių ir kurie 
tuo atveju turėtų būti dengiami iš kitų 
šakų pelno. Pagaliau labai gerai, kad ta 
Lietuvių Namų Akc. Bendrovė jau gyvena 
šviesesnes dienas ir kad Nidos Knygų 
Klubas jai yra didesnių rūpesčių nebeke- 
liąs nuotykis.

Dėl to, jei tas nuotykis vyksta ir žada 
toliau vykti, minėdami pirmąjį Nidos 
Knygų Klubo dešimtmetį, nuoširdų valio 
šaukiame tiems, kurie pritarė šito nuoty
kio minčai ir kurie ligi šiol palankiai žiū
ri į li

pynės sviro iki juosmens. Ir batukus išva
lė, ir kojinei akytes surinko, ir suknelę iš
lygino; buvo pasiruošusios paskutinį kuk
lų parėdą sesutei atiduoti, kad tik ši būtų 
patenkinta, laiminga, kad tik už visas gra
žiau atrodytų saviveiklos vakare, kuriame 
turėjo atlikti svarbią rolę. Betrūko vyres
niųjų — Jurgino su Mirta ir Luko, kurių 
pirmasis mokėsi Kauno Politechnikos ins
titute, o antroji pedagoginėje mokykloje, 
trečiasis, Lukas, pats vyriausias, dirbo 
MTS mechaniku. Tačiau ir be jų gryčia 
net cypė, kaip buvo prisikimšusi.

— Zyliojate paskui tą drimbą, kaip vel
nio apsėstos, — užsipuolė jaunesniąsias 
Morta. — Danguole, paimk vaiką, apšluos- 
tyk. Matai, visas išsidirbęs. Rūta, gryčią 
peršluok. Žmogus užeitų, neturėtume kur 
akių dėti. Mergų kaip dūmų iki lubų, c 
per šiukšles negali perlipti.

— Rūpiniesi, lyg pati lauktum jaunikio, 
— burbtelėjo Birutė.

— Kas tave už liežuvio traukia? Ko bir
bi, kaip avis, į uodegą įkirpta? Gal nori 
per vožtuvus? — grasiai paklausė, dar 
pikčiau trankydamasi staklėse.

— Nei noriu, nei gausiu.
— Tai duktė, tai paguoda! Motina žo

džio negali pasakyti; ūdyja kaip kokią 
kalę.

Joms besibarant, iš Lapino grįžo Lukas. 
Prisiglaudė prie stalo kampučio, parėmė 
smakrą ranka ir pro atitirpusį langą žiū
rėjo į žąsų pulkelį kieme. Lapino žąsys... 
Savų viena belikusi. Veislei.

Ir vėl ėmė bėgti mintys lyg kokie užpuo
likai priešais.

...Iš Raudonikio šimtus rublių, ką pečių 
įmūrijo. Šileika dar neužmokėjo už tvar
telio stogo perdengimą. Iki kito pirmadie
nio gal pasiseks padirbti antrą statinaitę. 
Pridės kelias poras klumpių, tuziną šaukš
tų. Susitaupys pinigo, kad tik turgus būtų 
žmoniškas. Beveik antra tiek šį mėnesį už- 
judėjo Morta staklėse. Kai iš šalies žiūri, 
juk užtektų? Tvarte dvi karvės, telyčia. 
Rudenį šešis avinus papiovė. Dėkų Dievui, 
daržas neblogai paaugo. Užteko bulvių pe
niukšliams, kurių paskutinį nuvertė kokį 
dvylikos pūdų. O skalsos kaip nėra, taip 
nėra. Ir kaip bus, jeigu tuzinas burnų val
go, o tik pustrečios poros rankų dirba?.. 
Ė-ė, kam sakyti, ko užsipulti. Dirba sten
giasi mergaitės. Danguolė prie pašarų iš-

Viengungiams!
Esama nemaža jaunų vyrų, kurie vien

gungiškai sensta ir nesusiranda sau žmo
nos. Lietuvaičių, sako, nėra, o kitatautės 
jiems ne prie širdies.

Tačiau Kanadoje ir kitur lietuviai jau 
ruošia vestuves su lietuvaitėmis, kurios 
iškviečiamos iš Lenkijai dabar priklau
sančio vadinamojo Suvalkų trikampio. Su
sipažįstama laiškais, o jeigu reikalas pa
suka vedybų kryptim, tai merginos gauna 
leidimus išvažiuoti ir ištekėti. Tokių atve
jų vis daugėja.

Jeigu kas iš Britanijoje ar Europoje gy
venančių lietuvių svajotų bandyti šitokiu 
būdu sudaryti šeimą, tai pažintį galėtų

DIEVO KARALYSTĖS 
ŽINIOS

(11)

Evangelijos skelbimo gadynei pasibai
gus, įvyksta antrasis Kristaus atėjimas ir 
Dievo Karalystės įkūrimas, po kurio pra
sideda visų dalykų atnaujinimo laikai, 
apie kuriuos Dievas buvo kalbėjęs visų 
šventųjų pranašų burna. Tais laikais 
įvyks visa eilė brangių Dievo pažadėjimų, 
žadančių visokeriopai laiminti žmonijos 
nuolankiuosius, kurie ieško ramybės, tei
sybės ir meilės Dievui ir artimui. Vienas 
tokių brangių pažadėjimų, liečiančių žmo
gaus busimąjį gyvenimą, yra toks: „Štai 
aš uždengsiu jų žaizdą ir teiksiu sveikatos, 
pagydysiu juos ir atversiu jiems jų prašo
mąją ramybę ir tiesą.“ (Jer. 33:6). Bet 
pastebėkite, kad bus reikalingas tikras pa
žinimas tiesos ir laikymasis ramybės, ki
taip sakant, vykdymas Dievo įsakymų. 
Kurie bus paklusnūs Viešpačiui, tiems bus 
suteikta ne viena sveikata ir stiprumas, 
bet ir amžinasis gyvenimas, kuris yra 
brangi Dievo dovana.

„Visų Dalykų Atnaujinimo Laikai“ reiš
kia tą patį, ką ir Dievo Karalystė, dėl ku
rios Viešpats Jėzus liepė melstis, tariant: 
„Teateinie Tavo Karalystė, tebūnie Tavo 
valia kaip danguje, taip ir žemėje“, šitoje 
Karalystėje kiekvienam bus duota proga 
paklusnumu išmintingiems ir teisingiems 
Dievo, Didžiojo Geradario įstatymams, įsi
gyti sveikatą, laimę, laisvę, gerovę ir am
žinąjį gyvenimą tinkamose aplinkybėse. 
Ligos ir mirtis buvo žmogaus amžinųjų 
namų ir laimingo gyvenimo naikintojais, 
ir dėl to meilingasis Tvėrėjas yra pasiren
gęs tuos dalykus pašalinti.

Rašydamas apie Ramybės Kunigaikščio 
Tūkstantmetinį karaliavimą, įkvėptasis 

davimo, sandėlininkė. Nuo tamsos iki tam
sos ant kojų. O Birutė melžėja. Ar tai juo
kas šitiek karvių apeiti? Kruta mergai
tės... Darbadienių beveik dvigubai tiek, 
kiek numatyta valdybos, išdirbo. Bet kas 
iš to? Ėjo, tempė klupdamos, kaip tas ark
lys manieže, o metų gale visą atlyginimą 
parsivežė nepilnomis rogėmis.

— Ko rymai kaip marti, vakar vesta? 
— šūktelėjo Morta per petį. — Ar Motie
jus privaišino, kad nuo valgio suki nosį 
j šalį?

Iš tiesų priešais stovėjo bulvinių blynų 
dubenėlis, grietinės puodynė ir stiklinė 
arbatos, į kurią Rūta įdėjo gerą pusšaukš- 
tį bruknių uogienės.

— Valgyk, tėveli, valgyk.
Paglostė dukterį meiliu žvilgsniu. Grei

tai ir ta bus darbininkė, greitai... O Morta 
lyg atspėjo jo mintį. Pasilenkusi ant pri- 
muštuvų, rišo nutrūkusią giją ir kalbėjo:

— Grigas kalbino Rūtą eiti prie vištų. 
Geradėjas! Verčiau aš mergaitę išleisiu 
prie vaikų pas kokį tarnautoją į miestą. 
O jiems savo valgyk, drabužį piešk, ir sva
ras neišeina už darbadienį.

— Ponai atsirado. Be samdinių nebeap- 
sieina, — įsiterpė Birutė. — Aš geriau už 
svarą dirbsiu visiems, negu už ėdalą prieš 
vieną lankstysiuos.

'— Kaip nesilankstysi, dukrele, kaip, 
vaikeli... — suskubo tėvas, nes pamatė, 
kad Morta sujudėjo lyg ant adatų, pasi
ruošusi šokti dukteriai į akis. — Pati ma
tai, kokie mūsų aruodai.

— Tai kam Jurginui su Mirta kišate? 
Jie gauna stipendiją. Užtenka valgiui ap
simokėti.

— Jiems mažiau sukišame, negu tau, — 
atrėžė motina. — Kolūkyje sausai duonai 
neužsidirbi, o punti apteptą už tris.

— Inteligentai, kaipgi... Jiems reikia į 
kiną nueiti. Mirtai — saldainių, Jurginui 
—cigarečių. Gal nerūko, sakysit? Siųskit 
daugiau: užsirūkius, sočiai pavalgius, no
risi alaus atsigerti...

— Eik lauk! Gult, šuo, nelojęs! — Mor
ta pasistojo staklėse.

Birutė plykstelėjo rudomis akimis ir at- 
lėžo, susidūrusi su maldaujančiu tėvo 
žvilgsniu.

— Galėjai daugiau prisišienauti. — 
Morta šliūkštelėjo pykčio likučius ant vy-

KURIAMOS ŠEIMOS
SU LIETUVAITĖMIS NUO PUNSKO

padėti užmegzti Kostas Žeimys, Headley 
Park, Headley, nr. Bordon, Hants.

K. Žeimys siuntinėja surinkęs dėvėtų 
drabužių siuntinius į Punsko apylinkes, 
veda platų susirašinėjimą ir galėtų čia pa
tarpininkauti užmegzti ryšiui.

ONA ir JONAS RAMONIAI 
sveikina visus draugus ir pažįstamus 

lietuvius šv. Kalėdų ir Naujųjų 1965 Metų 
proga ir vietoje sveikinimų kortelėmis 

aukoja 3 svarus seneliams, gyvenantiems 
Lietuvių Sodyboje, ir 2 svarus „Europos 
Lietuvio“ prenumeratai nežinomam lietu

viui ligoniui, esančiam ligoninėje.

Dievo liudytojas Šv. Povilas sako: „Jis 
(Kristus) tūri karaliauti, iki nepadės visų 
savo neprietelių po savo kojomis. Pasku
čiausieji neprietelė bus sunaikinta mirtis“ 
(1 Kor. 15:25,26.). O kas yra tie nepriete
liai, kurie bus sunaikinti Kristui karaliau
jant? Prie jų priskaitoma visa, kas kenkia 
žmogaus gerovei ir laimei — Nežinojimas, 
skurdas, nesveikata, išnaudojimas, prie
varta, karas ir panašiai.

Kai kurie tų suminėtųjų dalykų, kurie 
bus sunaikinti kaip žmogaus amžini prie
šai, yra taip įsišakniję, kad žmogui atrodo
visai nebegalima jų išrauti arba nugalėti.
Visai kitaip yra Visagalinčiam Dievui. Jo 
valiai niekas negali pasipriešinti, ir jo nu
tarimai turi įvykti ir paskirtu laiku tikrai 
įvyks.

Kai mūsų dienraščiai skelbia, kad vien 
tik Jungtinėse Valstybėse kasdien ligoni
nėse gydosi daugiau kai milijonas žmonių, 
labai sunku įsivaizduoti, kaip gali būti pa
šalintos ligos. Kai pasaulyje kasdien mirš
ta po 50.000 arba daugiau žmonių, nepigu 
tikėti, kad mirtis kada nors bus pašalinta. 
Suprantama, kad žmogus neturi galios pa
šalinti šitų savo kankintojų ir naikintojų. 
Bet Dievas yra davęs priesaika patvirtin
tus pažadus, kad jis pats pasidarys žmo
gaus Išgelbėtoju ir išgelbės jį iš visų šitų 
neprietelių.

Perskaitysiu dar porą brangių ir širdį 
palinksminančių pažadėjimų:- „Dievas nu
šluostys nuo jų akių visas ašaras, mirties 
daugiau nebebus, nei dejavimo, nei šauks
mo, nei skausmo nebebus daugiau, nes kas 
buvo pirma, išnyko“. — Apr. 21:4.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite knygų 
katalogo. Neturtingiems siunčiam nemo
kamai mažas knygeles ir traktatus.

Pareikalavimus siųskite šiuo adresu: 
L.B.S.A.

212 East 3rd Street
Spring Valley, Illinois 61362.

(Skelbimas)

ro. — Kas netingėjo, po pustuzinį vežimų 
parsigrūdo iš kolūkio pievų.

— Taigi, kad... ir mano panašiai... 
bus... Nesnaudžiau... — teisinosi. — Ko 
benorėti — čia pat kovas. Visiems šienas 
baigiasi. Gaigalas jau vežimą iš turgaus 
parsivarė... praėjusį pirmadienį.

— Gaigalas vienkiemyje, ant pliko lau
ko tupi, o tau Lapino daržinė panosėje.

— Kaip nors ištempsime iki pavasario, 
kaip nors... — pakėlė balsą, skubėdamas 
užbėgti už akių Birutei, kuri buvo vėl be- 
užšokanti ant motinos. — Kas žino... Gal 
to paties šieno nebereikės... Gal... — Nu
lenkė dar žemiau galvą, žiaunoje, rijo di
deliais kąsniais, tartum norėdamas nu
stumti pro gomurį naują rūpestį.

— O kas? Ar mirti ruošies? — drėbė 
Morta, įerzinta vyro tylėjimo.

— Taigi, kad šneka, karves atims... La
pinas... — sušnibždėjo. »

— Kas? Lapinas atims? Kalbėk aiškiai, 
nemėgliojęs iš antro galo. Net gėda žmo
nių, jei girdėtų. Kokias karves? Kas 
atims?

— Toleikis atvažiavo. Sako, daugiau 
kaip po vieną neleis laikyti...

— O kur jis antras dės? Suvalgys?
— Be dviejų karvių mums sausystė... 

Tokia krūva... — Lukas apvedė akimis 
vaikus.

— Degtuko nepakišo, jis jau gaisrą ge
sinti šaukia, — suniekino Rimšienė. — 
Nėra tokio įstatymo atimti.

— Žinoma, — įsiterpė Birutė. — Niekas 
neatims. Patys parduosite.

— Taigi, kad...
— Kai bus per daug, tada parduosime, 

— nukirto Luką Morta. — Na, visi prie 
savo darbo! Gana tuščiai ambryti! — su
komandavo, iššokdama iš staklių, nes sau
lutė jau leidosi, ir nuvargusios akys sun
kiai beįžiūrėjo nutrūkusią giją. — Lelija, 
atnešk žabų! Rūta, bėk karvių pamelžti, o 
tu, Danguole, prie kiaulių, kol nesutemę.

(Bus daugiau)

Lukai!
— Nagi...
— Karvėms burokų pamėtyk. — Prišo

kusi užtrenkė duris, kurias Birutė su Dan
guole išlėkdamos buvo palikusios pravi
ras, ir nubėgo į virtuvę kaisti vakarienės.
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D.B.L.B. KRAŠTO VALDYBOS 

SVEIKINIMAS
Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo

menės Krašto Valdyba sveikina visų orga
nizacijų, draugijų bei sambūrių valdybas, 
jų narius ir visus Didž. Britanijos lietu
vius, linkėdama linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų bei sėkmingų Naujųjų 1965 m.

J. A kis, Z. Juras,
S. Kasparas, B. Daunorienė, V. Jokūbaitis

PADĖKA UŽ AUKAS ŠULINIAMS
Skautų stovykloje pradėjęs akciją su

rinkti pinigų drėkinimo šuliniams Indijo
je, kun. P. Urbaitis surinko tam reikalui 
125 svarus.

Dabar jis atsiuntė kun. A. Revalico pa
dėką skautams ir visiems aukomis prisi- 
dėjusiems lietuviams, kartu pranešdamas, 
kad iš tų aukų 120 svarų paskirta iškasti 
šuliniui Manipure, Assame, Indijoje. Li
kusioji 5 svarų auka paskirta išlaidoms to 
šulinio, kuris kasamas Mawlai, Šillonge.

Kun. P. Urbaitis ta proga rašo, kad lie
tuviai, žinoma, pirmoje eilėje turi pasirū
pinti savaisiais Lietuvoje, Sibire ir kitur, 
bet vis tiek negali gyventi izoliavęsi. Ne
gali būti užmiršta laimingesnio pasaulio 
mintis, nes be duonos nėra taikos ir vi
siems turi būti pakankamai ryžių. Dėl to 
jis sudėtąsias aukas laikytų trupinėliu, 
kuris nubyrėjo be savo kaltės badu mirš
tantiems Indijos broliams.

Jis taip pat nurodo, kad tų šulinių gra
nite bus įamžintas lietuvių vardas.

IEŠKOMAS ESPERANTO KALBOS 
LIETUVIŠKAS VADOVĖLIS

Jį turintieji ir galintieji paskolinti, pa
dovanoti ar parduoti prašomi kreiptis:

Kun. Petras M. Urbaitis,
Istituto Salesiano Lituano, 

Castelnuovo D. Bosco (Asti), ITALY.

AR KALENDORIŲ GAVOTE?
Tie, kurie visada jį gauna, tikriausia, 

jau gavo tą skirtąjį 1965 metams. Jei ga
vo, tai ir gerai.

Bet dar yra truputis likusių tiems, kurie, 
jo negauna, o norėtų susipažinti, visiems ' 
metams sienoje pasikabinti ir kasdien 
skaitinėti po lapuką.

Tai taip pat graži dovanėlė, jei kas turi 
jo negavusį bičiulį. Pigi ir graži, pras
minga.

Kaina su persiuntimu 6 šil.
Rašyti: Lithuanian House Ltd. 1 Lad- 

broke Gardens, Lęndon, W.ll.

LONDONAS
KALĖDOSE

Lietuvių bažnyčioje Kūčių naktį nuo 11 
valandos bus klausoma išpažinčių, 24 vai. 
šv. Mišios. Kalėdų I d. Mišios 9 ir 11 vai., 
o Kalėdų II d. tik 11 vai. Per Šventes bus 
tik vienas kunigas.

Kas Komuniją priima vidurnakčio Mi
šiose, gali priimti ir antrą kartą Kalėdų 
dieną. Pasninkas prieš šv. Komuniją su
trumpintas iki vienos valandos. Svaigina
miesiems gėrimams pasilieka 3 valandos.

LIET. MOKYKLOJE
Po Kalėdų liet, mokykla prie savos baž

nyčios tęsiama nuo sausio 10 d., Sumai 
pasibaigus.

VISIEMS LONDONIEČIAMS

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

SPORTO IR SOCIALINIS KLUBAS 
KALĖDOSE

Kūčių dieną uždarytas visą dieną. Ka
lėdų pirmąją dieną bus atidarytas nuo 12 
vai. iki 11 vai. vakaro; baras veiks sekma
dieniui nustatytomis valandomis, šeštadie
nį, sekmadienį, pirmadienį ir antradienį 
veiks normaliomis savaitgalio valandomis.
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Tuos, kuriems galėjo pasitarnauti, aprūpindama 
artimuosius Lietuvoje, ir visus kitus lietuvius

šv. Kalėdų ir N. Metų proga sveikina ir laimės linki

TAZAB & Co. Ltd.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.

MUSŲ RĖMĖJAI
Atsiskaitydami už „Europos Lietuvį", 

kalendorių ir kitus Nidos Knygų Klubo 
leidinius, aukų lietuviško spausdinto žo
džio reikalams yra pridėję šie tautiečiai: 
21 šilingą J. Strumskis, 16.6 šil. J. Klevinis, 
po 14 šil. K. Norkaitė, A. Stankevičius ir 
D. Kaniauskas, po 8 šil. S. Kastauskas ir 
K. Mažylis, po 4 šil. A. Varkalaitė, D. Per
minąs, V. Bakys, V. Kraučiūnas. A. Masiu- 
lionis, A. Pupelis, P. Vasis, V. Dankis, A. 
Mažeika, P. Čeponis, F. Kupstys, J. Biels
kis, J. Tamulaitis, N. Žvirblis, K. Kairys ir 
J. Baukys, 3.9 šil. S. Jackūnas. 3 šil. E. 
Lauraitis, po 2 šil. P. Kaminskas ir A. 
Gaidelis, 1 šil. V. Songaila.

N. METŲ SUTIKIMAS LIET. NAMUOSE
Lietuvių Namuose Londone (1 Ladbro- 

ke Gardens, W.ll) gruodžio 31 d. ruošia
mas smagus Naujųjų Metų sutikimas.

Pradžia 7 vai.
Bus šokiai. Baras atdaras iki vėlumos.

VISI Į LONDONĄ
Londono Jaunimas ruošia ypatingą šo

kių vakarą sausio 9 d., 7 v.v., Lietuvių 
Namuose (1 Ladbroke Gardens, W.ll).

Kviečiamas visas Anglijos lietuvių jau
nimas gausiai dalyvauti.

Bus renkama grožio karalienė.
Bufetas veiks iki 11.30 v. vakaro.

Londono Jaunimas

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. Įėjimas 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

JAUNIMUI RŪPINTIS KOMITETAS
Gruodžio 6 d. Ukrainiečių Klubo patal

pose įvyko Nottinghamo lietuvių organiza
cijų ir partijų atstovų bendras posėdis. Su 
darytas komitetas rūpintis Nottinghamo 
lietuvių jaunimu. Komitetas pareigomis pa 
siskirstė šitaip: pirmininkas — K. Bivai- 
nis, sekretorius — V. Aleknavičius, kasi
ninkas — F. Jasiulis, nariai — Br. Oželie- 
nė, J. Damosevičius.

Nutarta ateityje kviesti į posėdžius skau 
tų vadovę E. Zaveckienę, jaunimo vadovę 
E. Vainorienę, tautinių šokių vadovus V. 
Gasparienę ir Br. Čiudiškį. Taip pat bus 
prašomas jaunimo komitetas deleguoti į 
posėdžius porą savo narių. K. B.

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. Damauską, 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

METINIS KLUBO SUSIRINKIMAS
Pranešame Klubo nariams, kad gruodžio 

20 d., 4 v.p.p., įvyksta metinis visuotinis 
Klubo narių susirinkimas.

Dienotvarkėje: valdybos rinkimai ir vi
sokie kitokie su tuo susiję ir nariams žino
tini reikalai.

Todėl kviečiame visus Klubo narius ko 
gausiau atsilankyti.

ŠOKIAI IR N. METŲ SUTIKIMAS
Manchesterio Lietuvių Social. Klubo pa

talpose Kalėdų antrąją dieną, t.y. gruodžio 
26 d., 6 v.p.p., įvyksta linksmas šokių va
karas.

Gruodžio 31 d., 8 v.v., Klubo patalpose 
įvyksta Naujųjų Metų sutikimas. Svečiai 
galės užimti atskirus staliukus ir vaišintis 
savais,kepsniais. Pavieniai asmenys galės 
jungtis prie bendrojo valdybos parengto 
stalo. Baras veiks iki 2 vai. ryto. Gros pui
ki muzika, abiem progom veiks centralinis 
šildymas. Gėrimais svečius aptarnaus 
linksmi ir malonūs barmanai.

Kviečiame svečius iš tolimų ir artimų 
apylinkių ko gausiau atsilankyti į šiuos 
parengimus.

Klubo Valdyba

N. METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d., 7 vai. vakaro, Manches

terio Liet. Soc. Klubo patalpose rengiamas 
Naujųjų 1965 metų sutikimas.

Programoje šokių kepuraitės, loterija. 
Gros lietuviška kapela. Veiks bufetas su 
užkandžiais iki 1 vai. nakties.

Prašome Manchesterio ir apylinkės lie
tuvius ir iš toliau šiame Naujųjų Metų 
sutikime dalyvauti.

Rengėjai: L. V. S-ga.
„Ramovės“ Manchesterio Skyriaus 

Valdyba

PADĖKA
Mūsų surengtojo Kariuomenės šventės 

minėjimo mielam paskaitininkui p. V. 
Andruškevičiui už išsamią ir patriotišką 
paskaitą, DBLS Tarybos nariui p. D. Ba
naičiui, Britų atsargos karių organ, atsto
vui Mr. R. Martin, DBLS Manchesterio 
skyr. p-kui VI. Kupsčiui, choristams ir 
p-lei S. Jokubaitytei ir šeimininkei L. Na- 
viskienei už paruoštą gražų stalą ir vi
siems atsilankiusiems reiškiame didžią 
padėką.
L.V. S. „Ramovės“ Manchesterio Sk. V-ba

WOLVERHAMPTONAS
JAUNIAI REIŠKIASI

Sporto Klubo Vilties jaunieji krepšinin
kai jau pasiekė savo pirmą laimėjimą. Jie 
supliekė W-tono Technical College II ko
mandą 38:18. Technical College treneris 
stebėjosi jų geru pasavimus! ir metimų 
tikslumu.

Mūsų jauniai pralaimėjo prieš pirmąją
Technical College komandą 54:36. Ši ko
manda žaidžia W-tono lygos I-moje divizi
joje.

Vilties jaunių komandoj žaidžia: E. Kar 
nilavičius, A. Bondonis, V. Bondonis, J. 
Pitkevičius, P. Pitkevičius, V. Skviderskis 
— lietuviai; anglai ir škotai — L. Lewis, 
R. Thorley, J. ir N. McGregor'iai, P. May- 
bury.

Gaila, kad ne visi tėvai leidžia savo sū
nus lankyti treniruotes. Gautas Švietimo 
ministerijos laiškas, kuriame nurodyta, 
kad galima gauti salę mūsų jauniesiems 
krepšininkams, bet reikia sudaryti specia
lų suaugusių komitetą. Tam reikalui gruo
džio 20 d., 1 vai., Molineux viešbučio salė
je šaukiamas susirinkimas. Visų Sporto 
klubo narių ir suinteresuotųjų klubo gyva
vimu asmenų dalyvavimas būtinas.

Sporto klubo valdyba sveikina visus na
rius ir bendruomenės susipratusius lietu
vius ir linki linksmų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų. V.K.

LIET. SODYBA
— Primenama, kad Lietuvių Sodyboje 

organizuojamos bendros lietuviškos Kū
čios ir Kalėdos. Kas norėtų dalyvauti, 
kviečiame nedelsiant apie tai pranešti.

— Vienas kitas tautietis artėjančių 
švenčių proga jau prisiminė Sodybos ne
darbinguosius. Turima vilties, kad geros 
širdies lietuvių atsiras ir daugiau. Auko
tojų sąrašas bus paskelbtas po N. Metų.

— Prieš pat Kalėdas atvyksta į Sodybą 
pastoviai apsigyventi V. Jurevičius iš Bi- 
cister, Oxon. Esama ir daugiau kandidatų. 
Ilgesnį laiką buvęs ligoninėje P. Žilinskas 
taip pat numato sugrįžti Kalėdoms.

— Tuoj po N. Metų, sausio 9 d., apylin
kės gyventojų sudarytas specialus komite
tas Sodybos Klubo patalpose rengia pobū
vį ir šokius. Numatoma apie trejetą šimtų 
dalyvių. Vakaro pelnas skiriamas Guild- 
fordo Katedros Statybos Fondui.

Panašūs pobūviai gerokai išpopuliarino- 
Sodybą vietinių gyventojų tarpe.

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 
šventes 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

HALIFAXAS
JUOZAPAVIČIUS IŠLYDINT

Halifaxo nedidelė kolonija vėl sumažė
ja. Šį kartą ,pas dukrą ir žentą, gerai ži
nomus Balsius, išvažiuoja Juozapavičiai.

Kartais žmonės dingsta iš tos vietos, 
kur gyveno, ir niekas to nepastebi, lyg jų 
negyventa ir nebūta. Tačiau Juozapavičių 
išnykimas iš Halifaxo bus tartum drūto 
ąžuolo išrovimas iš plačiai žinomos vietos.

Tiek vietiniai, tiek apylinkės lietuviai 
pasiges jų, nes tai buvo žmonės, kaip sa
koma, ir prie tanciaus ir prie rožančiaus. 
Namai svetingi — atdari visiems.. Ir lietu
vių vyskupas glaudėsi jų pastogėje ir kiek 
vienas kitas, kuriam staiga dėl kurios nors 
priežasties pritrūko vietos kitur.

Nepaprastas darbštumas, jaunatviška, 
pilna energijos dvasia nenulaikė šios nuo
stabios poros vienoje vietoje. Jų buvo pil
na visur. Priklausė ir Lietuvių Sąjungai ir 
Bradfordo „Vyties“ klubui, lankėsi ir So
dyboje, ir Lurde, ir kitur. Limuzinu ne
važinėjo, bet už siuntinius, kuriuos išsiun
tė į Lietuvą, būtų galėję įsigyti dvi ma
šinas.

Todėl, susirinkę „Vyties“ klube, tautie
čiai nenoromis ir liūdėdami išleis šią porą, 
linkėdami jai sveikatos ir laimės naujoje 
žemėje.

R. Giedraitis

F SefilųnioS
PAKEITIMAI KAZACHSTANE

Atleisti iš pareigų Kazachstano partijos 
pirmasis sekretorius Jusupovas ir antrasis 
sekretorius Solomentcevas.

Pirmuoju sekretorium paskirtas Kuna- 
jevas, kurį prieš porą metų Chruščiovas 
buvo atleidęs iš tų pareigų dėl menko der
liaus Kazachstane.

Nuo 1954 m., kai buvo pradėtas vykdyti 
Chruščiovo plėšinių planas, Kazachstane 
buvo pakeisti 6 pirmieji sekretoriai, vis 
dėl blogo derliaus. Tik vienas jų buvo pa
aukštintas — tai Brežniovas, kuris ten bu
vo pirmuoju sekretorium, vienerius metus 
ir kaip tik tais metais, kai buvo geras der
lius (jis dabar yra visos S. Sąjungos par
tijos pirmasis sekretorius).

PO KELIONĖS Į J.A.V.
Grįžęs iš pasitarimų su J.A.V. prez. 

Johnsonu, Britanijos min. pirmininkas 
Wilsonas sausio mėn. važiuos į V. Vokie
tiją.

V. Vokietijos užsienių reikalų ministeris 
Schroederis jau buvo atvykęs į Londoną 
tartis su Britanijos užs. reik, ministeriu 
Walkeriu.

BE REIKALO PAMINĖTAS VARDAS
Kritikuojant Chruščiovą, ligi šiol buvo 

vis pasisakoma bendrybėmis, neminint jo 
vardo.

Tačiau vadinamosios aukščiausiosios ta
rybos posėdyje sritinės ekonominės tary
bos pirmininkas Konstantinas Beliakas 
neišlaikė ir pareiškė, kad Chruščiovas lai
kėsi tokios praktikos, pagal kurią noras 
buvo laikomas ūkine realybe.

Suslovas ligi tol sekęs iš rašto išcenzū
ruotą Beliako kalbą, bet kai tas nukrypęs, 
tai padėjęs popierių ir pradėjęs atidžiai 
klausytis nepaklusnaus pareigūno.

VOKIETIJA
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS 

LUEBECKE
PLB Luebecko apylinkės lietuviai, nors 

ir negausiai susirinkę, bet nuoširdžiai pa
minėjo Lietuvos kariuomenės įsikūrimo 
šventę. Minėjimas įvyko lapkričio 28 d. 
Mamaičio svetainėje.

Apylinkės valdybos pirmininkas minė
jime pasakė trumpą kalbą ir perskaitė 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos Informa
cijose išspausdintąjį kpt. A. Mariūno 
straipsnį tai progai. Apylinkė neturi jo
kių meninių jėgų, tai tą vakarą buvo 
stengtasi praleisti šiaip lietuviškai nuošir
džiai. Kaip didelė šeima, dalijomės tauti
nėmis mintimis, kurios mus vedė į numy
lėtą tėvų žemę. Patys dainavome savo pa
mėgtas ir gražiai išmoktas lietuviškas dai
nas, patys deklamavome kūdikystėje iš
moktus eilėraščius, kuriuos tėvynės gar
bei sukūrė mūsų tautos dainiai. Didžiuo
damies minėjome ir gerbėme karius, kurie 
kovojo ir kovoja už Lietuvos nepriklauso
mybę, ir su pagarba tylos minutę lenkėme 
galvas tiems, kurie krito nelygioje kovoje.

Baigę minėjimą, skirstėmės į namus gi
liai įsitikinę, kad Laisvės Varpas Lietuvos 
Karo Muziejaus bokšte ir mūsų širdyse 
niekuomet nenustos aidėjęs ir visuomet 
primins tuos žodžius:

„O, skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas, 
kas negina jos.

LIETUVIAI LATVIŲ MINĖJIME
Lapkričio 21d. Rendsburge buvo praves 

tas to krašto latvių centrinis Latvijos Ne
priklausomybės minėjimas. Programoje 
gražiai pasirodė jungtinis latvių choras, 
kuriame dainavo Hamburgo, Pinnebergo 
ir Luebecko latvių chorai. Pagrindinę pa
skaitą skaitė Dr. M. Kohz, vokiečių Po
meranijos pabėgėlių organizacijos atsto
vas. Čia tektų pasakyti, kad ir toliau vokle 
čių galvosena dėl prūsiškosios Lietuvos nė 
ra pasikeitusi, nes ir šioje paskaitoje aiš 
kiai buvo pabrėžta, kad prūsų kraštą jiems 
dovanojo prieš 700 metų anuometinis po
piežius. Vadinas, į pagonių kraštą buvo nu 
nešta krikščioniškoji civilizacija ir kultū
ra.

Lietuvių vardu latvius sveikino šio kraš 
to PLB Kr. V-bos įgaliotinis ir PLB Lue
becko apylinkės pirmininkas. Tarp raštiš
kų sveikinimų buvo ir 3 Hamburgo lietu
vių. Pr. Liegus

DIENOS -|
AZIJOS ANTIKOMUNISTAI

1965 m. pradžioje ruošiasi susitikti Azi
jos antikomunistinių kraštų užsienių rei
kalų ministerial ir tartis dėl bendro fronto 
prieš komunizmą, kuris gresia Azijai.

Greičiausia, dalyvaus Pietų Korėja, na
cionalistinė Kinija, Pietų Vietnamas, Fili
pinai ir Siamas.

Busimaisiais pasitarimais domisi Aust
ralija ir N. Zelandija.

JIE NORI GLOBOTI PERONĄ
Buvusio Argentinos prezidento Perono 

draugai tvirtina, kad Peronui politinį prie 
globstį yra pasiūlę Egipto prez. Nasseras 
ir Alžyro prez. Ben Bella.

Kubos Castro irgi pareiškęs, kad jis 
mielai priimtų Peroną.
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