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EMIGRACIJOS TEMA
Neseniai okupuotoje Lietuvoje pasirodė 

K. Surblio knyga „Tarybų Lietuvos darbi
ninkų klasė“. Parašyta labai primityviu so 
vietinės propagandos juoda-balta piešimo 
metodu, prieš kurį jau kelia balsą net kiek 
inteligentiškesni komunistai. Tas metodas 
gali veikti tik visiškai tamsius žmones, bet 
ne galvojančius. Surbliui visa, kas buvo 
prieš sovietinę okupaciją, yra bloga, o ką 
yra padarę ar daro bolševikai — viskas 
gera. Tas juoda-balta piešimo metodas ir 
propagandiniai terminai verčia skaitytoją 
laikyti Surblio knygą ne rimtu moksliniu 
veikalu ar studija, bet pigia sovietinės pro 
pagandos brošiūra.

Kad ji tokia yra, patvirtina ir P. Miku- 
čionis, rašydamas zimaninėje „Tiesoje“ 
apie tą knygą. Jis sako, jog Surblys patei
kia „kaltinamąją medžiagą“ buržuazinei 
santvarkai. Gi ta „kaltinamoji medžiaga“, 
išlesiota iš statistinių leidinių ir net perio
dinės spaudos pripuolamų pasisakymų, pa
teikiama tokia sukta forma, kokia tik įgu
dę sovietinės propagandos rašeivos tesuge
ba rašyti. Pavyzdžiui, teigiama, kad „pas
kutiniaisiais buržuazijos valdymo metais 
Lietuvoje buvo 60.000 bedarbių. 100.000 gy 
ventojų emigravo į užsienį“. Tokiu skait
menų sustatymu Skaitytojas įtaigojamas 
manyti, kad 100.000 žmonių emigravo pas
kutiniaisiais nepriklausomos Lietuvos gy
venimo metais. Iš tikrųjų gi tais metais 
emigravimas buvo sumažėjęs iki paprasto 
gyventojų į užsienį išvykimo skaičiaus, 
koks paprastai būna kiekvienoje laisvoje 
valstybėje. Apie 100.000 žmonių išvyko per 
visą nepriklausomybės laikotarpį. Gyven
tojų judėjimo per sieną nežino tik šalys, 
kurios nuo laisvojo pasaulio yra užsisklen- 
dusios geležine uždanga. Jos ne emigran
tus skaičiuoja, bet žuvusius bebėgant į 
laisvę...

Nepriklausomoje Lietuvoje žmonės buvo 
laisvi. Niekam nebuvo draudžiama išvykti 
užsienin, o išvykusiems grįžti atgal, kada 
tik nori. Išvykimo ir svetimų kraštų įvažia 
vimo vizos gauti nereikėjo vykti į Maskvą, 
bet visi emigracijos ir kelionių dokumen
tai būdavo sutvarkomi Kaune. Čia buvo 
visų didžiųjų užsienio valstybių konsula
tai. Gi dabar, nors Vilnius ir yra vadina
mas Lietuvos sostine, jame nėra jokios už
sienio valstybės ne tik diplomatinės atsto
vybės, bet ir konsulato. Ne tik laisvieji, 
bet ir satelitiniai kraštai jokios konsulia- 

O kai tų atvažiuojančiųjų dar maža, tai rInės atstovybės Vilniuje neturi. Visi keliai 
čekistai turi susiieškoti kitokio darbo. Tai- iš Lietuvos ir į Lietuvą šiandien eina per 
gi Randakevičius ir sako šventą tiesą, kad Maskvą. Tai ir yra vienas iš šimto įrody- 
pastaraisiais metais jo valdiniai išaiškino i°8 Lietuva nūnai nėra laisva, bet so
il patraukė atsakomybėn „eilę stambių vietų okupuota.
karo nusikaltėlių“. Jeigu tie jo „nusikal- Kitas klausimas, kiek dabar iš okupuo- 
tėliai“ būtų tik eiliniai, tai čekistai nepa- tos Lietuvos žmonių emigruotų į užsienį, 
teisintų savo išpūstų etatų. Dėl to suima- hutų galima laisvai išvykti, kaip kad 
mieji padaromi stambiais nusikaltėliais, huvo galima nepriklausomybės metais, 
kad iš tiesų būtų už ko užsikabinti. O kad Klausimas tikrai įdomus. Apskritai mano- 
darbo čekistams reikia ieškoti, tai visiškai ma> kad veržimasis būtų nepaprastai dide- 
suprantama. Kol žmonės buvo gaudomi ir lis- Dau§ ka Pasako ir toks sąmojis, labai 
vežami, tai reikėjo vykdyti apklausinėji- paplitęs komunistų valdomuose kraštuose, 
mus, sudarinėti sąrašus. Darbo dar buvo ir Vienas žydas, komunistų pareigūno pa- 
kitokio, kol vyko lietuvių partizaninis ju- klaustas, ką jis darytų, jeigu staiga būtų 
dėjimas. Tada galėjo būti pateisinami di- atidaryta siena, vengdamas tiesioginio tei- 
džiausi čekistų būriai. Bet tie kruvini dar- sing° atsakymo, pareiškė: „Skubiai lipčiau 
bai jau seniai pasibaigė, o čekistų, aišku, i aukščiausią medį“. Matydamas, jog par- 
nesumažėjo. Va, tai jų veiklai pateisinti tinis nieko nesupranta, paaiškino: „Kiltų 
dabar vis ir suruošiamos protarpiais paro- toks bėgimas, kad nesaugu būtų pasilikti 
domosios bylos su kaltinimais, su pioji- “ 
mais, kaip teatre, ir sušaudymais.

Kalbėdami apie neseniai sušaudytuo
sius keturis lietuvius, mes anądien užsimi
nėme, kad Lietuvos čekistai, matyt, nebe
turi darbo, tai varto senus sąrašus, rankio
ja žmones ir likviduoja juos.

Atrodo, kad tokį spėjimą patvirtina vil
niškėje „Tiesoje“ išspausdintasis pasikal
bėjimas su vyriausiuoju Lietuvos čekistu 
— valstybės saugumo komiteto pirmininku 
Alfonsu Randakevičium. Jis juk pareiškė, 
kad dabar svarbiausias čekistų uždavinys 
yra kovoti su imperialistinių valstybių 
žvalgybomis ir laiku duoti joms atkirtį. 
Bet argi gali būti, kad tokia kova vyktų 
Lietuvoje? Negirdėjome, kad pastaraisiais 
metais būtų buvęs suimtas ir teisiamas 
koks nors užsienietis ar lietuvis, kaip įtar 
tinas agentavimu užsienių žvalgyboms. Va 
dinas, nors Randakevičius tvirtina, kad už 
sienių žvalgybų agentų gaudymas yra pats 
svarbiausias jo čekistų uždavinys, bet čia 
jie tikrai neturi darbo.

Gali būti, kad šiek tiek daugiau darbo 
yra sekti ar net ir provokuoti užsienyje gy 
venančius lietuvius. Jis juk mini, kad Ke- 
zys, Landsbergis, Rastenis ir Miklovas, 
girdi, turi kažkokius įtartinus uždavinius 
ir vis stengiasi susitikti su iš Lietuvos at
važiuojančiais asmenimis. Bet ir čia neat
rodo, kad vyriausiasis čekistas turėtų ko
kių nors ypač įdomių žinių. Matyt, jis pa
skaito užsieniuose leidžiamuosius lietuviš
kus laikraščius ir apklausinėj a iš svetur 
grįžtančius lietuvius, su kuo jie matėsi ir 
kalbėjosi. Bet jo žinios tuo čia ir baigiasi, 
nes jis nieko konkretaus neturi pasakyti, 
ką gi tie jo įtariamieji iš tiesų yra pada
rę. Matyt, to čekisto tik akys tokios dide
lės, jog jis tiesiog bijo, kad tik kas nors ne
prieitų ir nepakalbėtų su užsienin išvyks
tančiais lietuviais. Jei pakalbėjo, tai toks 
jau kaltinamas bendradarbiavimu su už
sienių žvalgybomis.

Bet tokių pasimatymų ir pasikalbėjimų 
juk nedaug tebūna, nes maža lietuvių teiš- 
leidžiama pavažinėti po užsienius. Taigi 
Radakevičiaus čekistams reikia darbo ieš
kotis kur kitur. O tų čekistų turi būti ne
maža. Dalis jų, žinoma, pristatoma lydėti 
į Lietuvą atvažiuojančių ekskursantų, tai 
tie jau šiaip taip užsidirba duoną. Dėl to 
Randakevičius ir reiškia pageidavimą, kad 
kuo daugiau lietuvių emigrantų atvažiuotų 
pasidairyti. Vadinas, tokie atvažiuojantieji 
duotų darbo didesniam būriui jo čekistų.

Karui pasibaigus buvo vykdoma repat
riacija į Lenkiją. Ji ir nūnai tęsiama. Bet 
tai yra tik persikėlimas iš vienos kalėjimo 
celės į kitą, nes Lenkija taip pat komunis
tų valdoma. Tačiau lenkų komunistų sau
gomoje celėje daugiau laisvės. Iš jos arti
mesnis kelias į Vakarus. Todėl ir juo pasu 
ko tūkstančiai lietuvių. Bet ne visi lenkų 
kilmės mūsų tautiečiai repatriacija pasi
naudojo. Dar daug jų paliko sovietų oku
puotoje Lietuvoje, nes bijojo, kad, bėgda
mi nuo meškos, nepatektų vilkui į nasrus. 
Jei Lenkija šiandien būtų laisva valstybė, 
kokia ji buvo prieš karą, žymiai daugiau 
lietuvių būtų pasinaudoję repatriacijos su
tartimi. Dabar okupuotoje Lietuvoje nebe
būtų nei lenkiškų mokyklų, nei'lenkų kal
ba leidžiamų laikraščių, kaip jų nėra vokie 
čių kalba.

Augustinas Upėnas

STRAIPSNIS APIE PABALTIJĮ
ŠVEICARŲ SPAUDOJE

Šveicarų Rytų Instituto Berne leidžia
masis leidinys „Der klare Blick“ 1965 m. 
gruodžio mėn. paskelbė ilgą, per du pus
lapius straipsnį apie Pabaltijo valstybes. 
Straipsnyje apžvelgiama, kokiomis aplin
kybėmis tos valstybės pateko sovietų oku- 
pacijon ir kaip ten įsigalėjo komunistiniai 
režimai.

Nagrinėdamas visų pavergtų tautų pa
stangas išsilaisvinti iš sovietų okupacijos, 
autorius išveda, kad sovietinis blokas toli 
gražu nebėra vienalytis ir kad jo galybė 
smunka. Tokiu būdu pabaltiečiai galį puo
selėti viltį, kad jie ateityje galėsią atgauti 
prarastąją laisvę.

žemėje“...
Aišku, jbg sąmojis nėra dar joks įrody

mas. Tačiau tuo sąmojumi pasakomą teisy 
bę patvirtino ir gyvenimo faktai. Antrojo 
pasaulinio karo metu buvo sugriautos 
maskvinę imperiją saugančios užtvaros va 
karuose. Tuo pasinaudojo šimtai tūkstan
čių žmonių. Kai sovietai vėl grįžo į jų val
dytąsias sritis, minios ukrainiečių, rusų, 
gruzinų, armėnų, lietuvių, latvių, estų ir

XX metai

TAUTOS VIENINGUMAS
LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO S. LOZORAIČIO KALBA, PASAKYTA

PER RADIJĄ
Lietuvos diplomatinės tarnybos vardu 

nuoširdžiai sveikinu mūsų tautą krašte ir 
užsienio lietuvius naujųjų metų proga.

Radijas yra vienintelis būdas, kuriuo 
laisvas lietuvis, gyvenąs laisvajame pa
saulyje, gali susisiekti su savo tautiečiais 
sovietų okupuotoje Lietuvoje ir atvirai iš
reikšti savo mintis bei jausmus. Užsienio 
lietuviai, bet kuriame krašte būdami, turi 
visišką laisvę bendrauti savo tarpe ir su 
svetimaisiais, važinėti kur nori, reikšti sa
vo nuomonę kiekvienu klausimu viešai ir 
privačiai. Tik nuo savo tautos krašte jie 
yra atskirti sovietų okupacinės valdžios 
vykdomosios kontrolės, kuri padaro nega
limą tikrą bendravimą su Lietuvos žmonė
mis, prižiūrėdama, kad susisiekiant su jais 
ypač nebūtų paliečiami rūpimi visiems lie
tuviams dalykai, k.a.: padėtis krašte, gyve
nimo sąlygos arba žmonių ir tautų teisė į 
laisvę, ši kontrolė liečia tiek koresponden
ciją, tiek knygų ir laikraščių siuntimą iš 
užsienio į Lietuvą, o taip pat tuos negau
sius užsienio lietuvius, kurie gauna leidi
mą atsilankyti Lietuvoje. Šitokiomis aplin 
kybėmis Lietuvos komunistų propaganda, 
raginanti užsienio lietuvius megzti ryšius 
su kraštu kultūros srity, tėra manevras, 
kurio tikslas yra pratinti mūsų ir svetimą 
viešąją nuomonę prie Lietuvos okupacijos 
akto. Ji neturi nieko bendra su kultūra, 
nes pirmasis kultūros pagrindas yra laisvė, 
kurią kaip tik komunistai tramdo ir nieki
na. Kokius kultūros ryšius gali siūlyti Lie
tuvos komunistai, kurie išniekino kultūrą, jauni žmonės suruošė lapkričio 13 d. di- 
švęsdami sovietų okupacijos sukaktį kaip džiausią iš ligšiol buvusių demonstracijų 
„išlaisvinimą“ ir mobilizuodami tam me- už Lietuvos laisvę susirinkimą * New 
nininkus, aktorius, rašytojus, jaunimą?

Taip pat kaip nuo užsienio lietuvių oku 
pacinė valdžia izoliuoja mūsų tautą nuo 
tikro, nevaržomo bendravimo su Vakarais, 
nuo civilizuotojo pasaulio kultūros šalti
nių, įsileisdama tik jai tinkamus spaudi
nius ir aprėždama ligi minimumo, ligi retų 
išimčių Lietuvos žmonių lankymąsi Vaka
ruose. Visa tai daroma sukelti įspūdžiui 
krašte, kad lietuvių tauta nebepriklausan
ti Europai ir esanti visų užmiršta ir kad 
pasaulis esąs apsipratęs su sovietų okupa
cija Lietuvoje. Tačiau, nežiūrint visų šitų 
sovietinės akcijos pastangų, taip nėra. Lais 
vojo pasaulio lietuviai nenustoja rūpinęsi 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo by
la ir stengęsi palengvinti tautos padėtį, 
nuolat keldami viešai sovietų okupacijos 
neteisėtumą ir jų vykdomosios priespau
dos neleistinumą. Aš manau, kad nuo tų 
tolimų laikų, kada prasidėjo lietuvių emi
gracija, niekada užsienio lietuvių visuome 
nė nebuvo tokia vieninga, taip suvienyta 
bendros idėjos, kaip ji yra vieninga dabar, 
nepripažindama sovietų primestos Lietu
vai nelaisvės ir reikalaudama Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo. Tuo aš galėjau 
taip pat įsitikinti, lankydamasis Pietų ir 
Šiaurės Amerikoje ir matydamas visur pas 
tenykščius lietuvius prisirišimą prie mūsų 
tautos, susirūpinimą jos likimu, pasiryži
mą remti jos laisvės atgavimą. Šiais klausi 
mais nėra nuomonių skirtumų tarp senų 
emigrantų ir naujųjų, tarp senosios kartos 
ir jaunimo, išaugusio užsieny. Kaip tik

r Seįdųttios DIENOS -|
NEW YORKO STREIKAS

Kai tik naujai išrinktasis burmistras 
Lindsay perėmė pareigas, New Yorke pra
sidėjo viešąsias susisiekimo priemones (au 
tobusus, požeminius traukinius) aptarnau
jančių darbininkų streikas. Profesinės są
jungos reikalauja smarkiai padidinti atly
ginimus.

Prof, sąjungos vadovui Quill buvo įsaky 
ta atšaukti streiką. Jis nesutiko ir su ke
liais savo padėjėjais buvo areštuotas.

Šioje istorijoje, be kita ko, esama ir už
kulisių. Skelbiama, kad Quill seniai ne- 
apkenčiąs dabartinio burmistro Lindsay, 
kuris galėtų net kandidatuoti į preziden
tus, jei jam gerai sektųsi burmistrauti. Tai 
jis pasistengęs burmistrui jau iš pirmos 
dienos sudaryti didelių sunkumų.

BENDRI POTERIAI
Apie dvejus metus ginčijęs! ir taręsi, 

prancūzų visi krikščionys (katalikai, pro
testantai, ortodoksai) priėmė bendrą vi
siems „Tėve mūsų“ tėkštą.

Katalikai tą naująjį bendrą tekstą pra
dės vartoti nuo Velykų.

Yorke ir eiseną į Jungtines Tautas, kurio
se dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių.

Toks mūsų vieningumas veikia ir į sve 
timuosius. Po šiai dienai sovietų okupacija 
Lietuvoje yra laikoma ir atmenama pašau 
lyje.kaip ryškiausias sovietų smurto ir tau 
tų laisvės pažeidimo pavyzdys.

Taigi yra ryšių, jungiančių lietuvių tau- 
KOSYGINAS TAIKYTOJO tą su civilizuotuoju pasauliu, idėjinių —
VAIDMENYJE bendros krikščioniškos kultūros, žmonišku

Sovietų vyriausybės kviečiami, į Taš- mo jausmų, teisingumo dėsnių - ryšių, ku- 
kentą atvažiavo Indijos min. pirm. Šastris rie yra tvirtesni negu sovietų pastangos 
ir Pakistano prez. Chanas.

Ten Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas 
stengėsi juos sutaikyti.

Lietuvą izoliuoti. *
Testiprina jie mūsų tautą, atlaikant so

vietų priespaudą bei rusinimą, dirbant sa
vo gerovei pakelti, ugdant tautinę kultūrą 
ir belaukiant geresnės laisvos ateities.

Trokšdami ir laukdami Lietuvos laisvės, 
mes visi ne tik vaduojamos mūsų tautos 
teisėmis bei interesais, bet dvasiškai prisi-

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
delegacija pas Valstybės Pasekretoriaus 
Pavaduotoją Johnsoną

Gruodžio 14 d. Washingtone Valstybės dedame prie teisingos taikos atstatymo, ku 
Pasekrt. pavaduotojas U.A. Johnsonas pn- ri reikahnga mažoms tautoms. Kaii- 
eme Pavergtųjų Europos Tautų Seimo dele jos Respublikos Prezidentas Giuseppe Sa- 
gaciją, kurią sudarė Seimo pirmininkas V. ragati kalbėdamas šiomis dienomis aple tai 
Sidzikauskas (Lietuva), dr. G Dimitrov kos išiaikymą, pareiškė, kad tik taika lais- 
(Bulgarija), dr. J. pettnch (čekoslovaki- v^e yra taika, nes be laisvės ji ne- 

Korbonslci (Lenkija) ir F. Nagy gajėtų turėti atramos žmonių sąžinėje ir 
tebūtų apgaulingas pakaitalas.

Tokia — tikroji taika — laisvėje, tai

(Vengrija).
Delegacija taip pat lankėsi pas Valsty

bės Sekrt. padėjėjo pav. W.J. Stoesselį ir
Rytų Europos Skyriaus direktorių R. E. valstybinėje nepriklausomybėje,reika- 
Lesle.

Atviras ir draugiškas pasikeitimas nuo
monėmis Centro ir Rytų Europos opiau
siais šių dienų klausimais užtruko apie 3

linga kiekvienai mažai tautai, o ypač lietu
vių tautai, kurios taikingas, laisvas gyve
nimas yra svetimo smurto sutrukdytas. Aš 
linkiu, kad pasiryžimas dirbti Lietuvos ge 

PROTFSTAS Dėl I AIVTT valandas. Pasikalbėjimuose aiškėjo visiš- roYel lr nepriklausomybei visada vienytų
kas principinis JAV vyriausybės ir Paverg mus^ tautą krašte ir užsienio lietuvių vi- 

Sov. Sąjunga įspėjo JAV dėl amerikiečių tųjų Europos Tautų Seimo atstovų pažiūrų 
laivų pasirodymo Juodojoje jūroje, kaip sutapimas dėl dabartinės tarptautinės pa
rašo sovietinė „Raudonoji žvaigždė“. dėties raidos ir dėl Centro ir Rytų Europos

Juodojoje jūroje paskendęs sudužęs ame kraštų laisvės ir nepriklausomybės atsta- 
rikiečių bombonešis, o dabar pasirodę lai- tymo. (E)
vai, ir sovietai tvirtina, kad tai yra provo-  
kacija ir grėsmė taikai, ypač kad esanti 
panaudojama tam reikalui Turkijos terito
rija.

Sov. Sąjunga Juodąją jūrą laikanti savo vo atidarytas plentas Šiauliai - 
įtakos sferoje. Palanga, 112 km ilgio.

suomenę.

Premijos su kliūtimis
Dabar įėjo į madą pradėti plačiai kalbė

ti apie darbus tų autorių, kurie pristatomi 
Lenino premijai gauti. Rašo tada ir lietu
viška ir rusiška spauda apie tą darbą, ke
lia jo teigiamybes. Vadinas, spauda įrodi
nėja, kad darbas vertas premijos, šitaip kitų tautybių pabėgėlių pasileido į vaka- 
buvo 
tytas premijai už eilėraščių rinkinį „Žmo- kraštus, bet į karo nūniokiotą, kas dieną 
gus'......................................
Jie abu buvo pristatyti, jų darbai išgirti, tų buvę galima bėgti į laisvąsias šalis, ne-
ir jie gavo premijas. abejotina, kad bėgančiųjų banga būtų bu- atplaukė į Graikiją, ten iš kino išėjęs din'

O pernai buvo pristatytas Marcinkevi- vusi dar žymiai didesnė. t. ....................... ~ J .
čius. Pagal tą įsigaliojančią madą jo poe- Keliasdešimt tūkstančių lietuvių ir vo- visą Graikiją, kad surastų profesorių. dūktais ir iš toliau atvežtais vaisiais ir dar
ma „Kraujas ir pelenai“ taip pat buvo pla- kiečių 1941 metais pasinaudojo repatriaci- Bet Profesorius jau atsidūrė amerikiečių žovėmis. Taip pat griežtai suvaržytas au-

daroma, kai Mieželaitis buvo prista- rus. Jie traukėsi, deja, ne į laisvuosius

Naujas Žemaitijos plentas
Naujųjų metų išvakarėse Lietuvoje bu- 

Kuršėnai - 
(j)

PASAŪjL
— Rekordinį, skaičių — 9 milijonus — 

keleivinių automobilių JAV fabrikai šiais 
metais pagamino iki gruodžio mėn. vidu
rio (ligi šiol daugiausia buvo pagaminta 
1955 metais — 7.842.132).

— Kažkuriuo būdu išsilaisvino Sabenos 
lėktuvu gabenamos varlės, ir tūkstančiai 
jų pradėjo šokinėti apie lakūną, kai jis ruo 
Sėsi nusileisti Paryžiaus aerodrome.

— Amerikiečiai bando vaistus, kurie tu

PROFESORIUS GAVO PRIEGLOBSTĮ
Kai sovietų laivas su 249 atostogautojais Snukio ir nagų liga

į “ ’’ '/ 211* Lietuvos turgavietėse uždrausta
go prof. Maskolovičius. Sovietai sujudino kiauti augalinės bei gyvulinės kilmės pro- r* pagerinti atmintį.

— šventinių sveikinimų atviručių JAV 
šįmet išsiuntinėta apie 3 milijardai, Britą-*------- - — ——f Kirvių lllCKUO [Aiouiauuuju icyaiiiaųi- - ~ « --------------------------------------- c - - . *-- - «-   ------------- - ------ ... .

čiai apkalbėta ir labai teigiamai įvertinta. ja į Vokietiją. Jų nesulaikė nuo išvykimo į rankose, yra išgabentas iš Graikijos ir ga- tomobilių bei sunkvežimių išvažiavimas už nijoje apie b 15 milijonai.
Deja, Marcinkevičius premijos negavo. Trečiąjį Reichą nei žinojimas, kad ten jų vo Politinį prieglobstį. Lietuvos ribų. Priežastis ne politinė ir ne — Dar negalutiniais apskaičiavimais,
Vadinas, niekais nuėjo visos pastangos ne niekas išskėstomis rankomis nesutiks, kad . ūkinė, o gyvulių snukio ir nagų ligos epi- New Yorko pasaulinė paroda per pirmuo-
tik pačių lietuvių, kurie apie jo poemą ne- Vokietija yra įsivėlusi į sunkų karą, kad FILMAI KALTI demija, kuri ėmė plisti iš kažkurių „bro- sius metus davė 7.142.850 svarų nuostolių,
maža prirašė, bet ir kitų Sov. Sąjungos visko ima stigti, kad vyrai tuoj pat bus pa- Jau ir spaudą pasiekė nesusipratimas liškų respublikų“. Dėl to visoms autotrans — Charlestons Pietų Karolinoje (JAV),
tautų, nes rašė pagyrimus net ir rusai. imti į kariuomenę ir turės kovoti už kraš- dėl dviejų filmų, už kuriuos kaltinamas R. Porto priemonėms (išskyrus viešojo susi- areštuoti 26 vyrai, kurie kaltinami iš jūri-

Premiją gauti labai daug reiškia, nes ne tą, kuris jiems nėra tikroji tėvynė, kad bus Vokietijos kultūros ministro pavaduotojas, siekimo autobusus, vykstančius nustaty- nės bazės pavogę karinio turto už 25 mil.
tik tam kartui ateina krūva pinigo, bet ir priversti ginti režimą, kurio galo jie lau- Filmai, žinoma, nebus leidžiami į apy- tais maršrutais) uždrausta be specialaus dolerių.

--i-j - »>-* - — —Snukio ir nagų liga iš Šveicarijos per
simetė į Vakarų Vokietiją.

— 2 aštuoniolikamečiai Rytų Vokietijo-

ir Jokūbonis už skulptūrą „Motina", ir naktį bombarduojamą Vokietiją. Jei bu-

pre-

busimųjų to žmogaus darbų vertė automa- kia. Tačiau kito kelio pabėgti iš maskvinės vartą, bet vienas jų buvo pastatytas pagal patikrinimo ir leidimo iš Lietuvos išvykti,
tiškai pakyla. Bet Marcinkevičiui kažko- nelaisvės nebuvo. Po antrojo pasaulinio ka knygą, kurios nebuvo leista spausdinti. taiP Pat ir iš kitur atvykti.
dėl nepasisekė. Prisiminėme tą istoriją už- ro repatriacija iš Lietuvos į Vakarų Vokie- Abiejuose kritikuojamas stalinizmas. Geležinkelių stotyse ir aerodromuose ke- ___________________ _________ _
tikę žinią, kad dabar Lenino premijai gau- tąją buvo tęsiama. Ji vykdoma iki šios die- leiviai privalo dezinfekuoti batus tam tik- je buvo nuteisti kalėti, nes atsisakė moky
ti pristatomi dailininkas Mikėnas ir rašy- nos. Šimtai mūsų tautiečių pasinaudoja ir POPIEŽIAUS LAIŠKAI rose dezinfekcijos dėžėse. Tų priemonių tis mokykloje marksizmą-leninizmą.
tojas Sluckis. Vadinas, Marcinkevičius su dabar ja pasiekti laisvei. Popiežius Paulius išsiuntinėjo laiškus griebėsi nuo gruodžio 20 dfenos. (E) — Dvi anglės nuvažiavo į Veneciją rū-
anuo savo darbu visiškai iškrito ir, matyt, Sov. Sąjungos, Kinijos, šiaurės Vietnamo ---------------- pintis vietinėmis katėmis, kurių ten esama
nebegali kandidatuoti. Reikia parašyti ko- ir Pietų Vietnamo prezidentams, skatinda- Asfaltuojamos gatvės apie 35.000.
kį nors naują darbą ir juo patraukti visų niją padarytas. Tokio politinio aktualumo mas sustabdyti Vietnamo karą. Vilniaus mieste 1965 metais išasfaltavo — Jugoslavija išleido naujus bankno-
dėmesį. Marcinkevičiaus poema „Kraujas ir pele- JAV specialūs pasiuntiniai su tokia tai- 8,8 kilometrus gatvių. Iš viso Vilniuj esą tus, ir naujasis dinaras yra lygus 100 se-

Ir tas darbas, aišku, pirmoje eilėje turi nai“ turėjo, bet, matyt, kažkas pasakė ne, kos misija lanko pasaulio valstybių sosti- jau apie 100 kilometrų asfaltuotų gatvių. nųjų (35 naujieji dinarai lygūs 1 angliš-
būti politiškai šimtaprocentiškai pagal Ii- nepaisant visų gyrimų. nes. (E) kam svarui).

(E)

1
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ŠIRDIES PAGUODAI
Lietuviškos poezijos leidiniai dar pasi

rodo ir svetur. Vieni jų prabangiai išleisti, 
kiti kukliai skurdūs (išleidimo puošnumas 
ar skurdumas priklauso nuo to, kiek poe
tas turi organizuotų vienminčių už savo pe 
čių, pajėgiančių pristatyti skaitytojui jo 
poezijos rinkinius). Bet ir vieni ir kiti pa
tenka tik j didelių mėgėjų rankas. Eilinis 
skaitytojas, kuris dar sukramto iš tam tik
ros neaiškios pareigos romaną, poezijos 
kratosi abiem rankom. Dar jam šiaip taip 
Maironis, skambus ir patriotiškas, o ypač 
jei šviesus kaimynas paskolina paskaityti. 
Visa kita — niekai, baisūs niekai, neverti 
išmainyti j dvigubą viskės gurkšnį.

Toks galvojimas, žinoma, yra žemažiū- 
riškas, bet tuščia būtų įrodinėti, kad poe
zijos reikia, kad ji yra dalis mūsų kultūros 
arba kad garbinimas viskės gurkšnių žmo
gaus neiškelia. O jeigu poezijos reikia, tai 
ji ir eina. Štai D. Britanijos Lietuvių Są
junga ir dabar išleido Vlado Šlaito naują 
eilėraščių rinkinį širdies paguodai, kuklų, 
paprastais drabužiais aprengtą, bet išlei
do. DBLS neturi leidyklos nei komerciškai 
apsimokantiems leidiniams, nei neapsimo
kantiems, kaip šiuo atveju, bet jos vadovai 
puikiai supranta, kad poeziją reikia leisti. 
Ji išleidžia jau trečią VI. Šlaito rinkinį. V. 
Šlaitas juk iškilus poetas. Jo rinkinys „Ant 
saulėgrąžos vamzdžio“ juk susilaukė pre
mijos.

Šlaitas įsistiprino poezijos pozicijose jau 
su pirmuoju savo rinkiniu „Žmogiškosios 
psalmės“. Jis ten buvo maždaug dvejopas. 
Vienas visų vardu kalbėjo apie svetur atsi
dūrusio žmogaus dalią: jeigu jūs norit žmo 
gų nubausti, ištremkit jį svetiman kraštan, 
kur tūkstančiai svetimų akių jį šaudys, sve 
timi medžiai kasdien jį kars, svetimi na
mai ir svetimas gyvenimas bus jo kalėjimu 
iki gyvos širdies. Tai buvo mūsų tema, mū 
sų visų išgyvenimai, jausmai, ir V. šlaitas 
visa tai išreiškė savita forma.

Jis tada kartu su mumis visais tikėjo, 
kad simboliškai užpustyti mūsų kaimai 
miega ir miegos iki pavasario pirmos aud
ros. Jis su mumis svajojo apie tolimus na
mus. Jis kartu su mumis apgailėjo žaizdo
tą nežinomą kareivį, aplinkos tuščias gal
vas lygino su moliniais indais. Ak, tuomet 
nuskambėjo visu originalumu ne viena gai 
da, kuri palietė mūsų širdį.

Bet jau ir anuomet dalyje eilėraščių reiš 
kėši ir kitas Šlaitas, daugiau asmeniškas, 
rašąs sau, daugiau pro savo svajones žiū
rįs į pasaulį. Tas antrasis, asmeniškasis 
poetas Šlaitas prašė žolę, kad ji siūbuotų, 
kai jis atsiguls duobėn. Jis stebėjo, kaip 
sprogsta karklo katinukai, ir dainavo. Jis 
vaikščiojo vienišas ir liūdnas, kaip ir mes. 
Šitie jo troškimai, jo svajonės, žinoma, bu
vo artima ir mums. Vadinas, jo asmenišku 
mas buvo pajėgus ir mus užkrėsti, jaudin
ti, nukelti iš kasdienybės į svajonių, grožio 
ir poezijos pasaulį.

O kai po 10 metų pertraukos išėjo VI. 
Šlaito „Ant saulėgrąžos vamzdžio“, mes

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

Kaimas kryžkelėje
(57)

Verdenis su tuo nesutinka. Prisimena 
pirmuosius kolūkio gyvavimo metus. Daug 
kur nesuėję galai su galais. Reikėję staty
ti visuomeninius trobesius, siloso bokštus, 
įrengti vandentiekį. O medžiagų — trūku
mas. Kai ko už jokius pinigus nebuvę gali
ma gauti. Kad ir tas pats vandentiekis. 
Kiek privargo, prišalo, kiek turėjo nema
lonumų, kol pastatė vandens spaudimo 
bokštą! Naktimis, kaip kokie vagys, važinė 
ję prie geležinkelio, piaustę gabalais nuo 
bėgių nuvirtusias, subombarduotas degalų 
cisternas, vežę namo, ten suvirinę. Kažkas 
apskundęs. Apkaltinę valstybinio turto 
grobstymu. Liūdnai galėjo baigtis, bet raj- 
komas užstojęs, tad pavykę išsipirkti griež 
tu papeikimu.

— Nesmagu tokius dalykus prisiminti,
— baigia Verdenis, rūgščiai šypsodamasis.
— Norėjai žmonėms gero, o tau guzą. Ken
kėjas, nesusipratęs elementas... Bet jeigu 
žinai teisus esąs, jokie guzai nebaisūs. 
Kiek nori drumsk vandenį, teisybė kaip 
auksas, vis vien nusės ant dugno. Už teisy 
bę, jaunieji! Jums gal nebeteks piaustyti 
sudaužytų cisternų, bet nuo guzų neišsi
suksite, jeigu galvosite, degsite, o ne smilk 
site. Už tavo studijas, busimasis agronome!
— Verdenis stojasi, kelia stiklelį ir geria 
su niekuo nesusidaužęs. Ant siauros neiš
vaizdaus žmogelio krūtinės marguoja aukš 
to ordino juostelė.

— Birutė jau turi guzą — motina įsodi
no, — šūktelėjo kažkas iš ano galo.

— Sveikinu, sveikinu...
Sėdintieji arčiau durų užtraukia dainą. 

Iš pradžių ji skamba viename stalo gale, 
bet pamažu prisideda vis nauji ir nauji bal 
sai; daina plečiasi kaip girioje ugnis, per

jau susidūrėme su vien asmenišku juo. Pa
vasariais jazminų procesijos ėjo pro jo lan 
gus. Jis buvo įsimylėjęs mėnulį, kuris vil
ko kojų padus per tuščią miestelio aikštę, 
vaikščiojo tiltais. Jis mirusiai mylimajai 
rašė laiškus. Taip, jis buvo vienišas ir grau 
dus, bet mūsų vienišumu ir ilgesiu ir liū
desiu.

Vėlesniuose rinkiniuose (šis naujasis rin 
kinys yra penktasis) V. Šlaitas išlieka as
meniškas ir, atrodo, dar labiau suasmeniš- 
kėja.

V. Šlaito asmeniškumas paskutiniuose 
rinkiniuose darosi daugiau autobiografi
nis. Vietovardžių pirmajame rinkinyje tu
rėjome Aukštaičių žemę, iš kurios poetas 
yra kilęs, Hullio uostą, pro kurį jis yra at
keliavęs į Angliją, ir šiurkščias Škotijos 
kalvas, su kuriomis jam yra tekę susipa
žinti. Bet antrajame rinkinyje nesusidūrė
me nė su vienu geografiniu vietovardžiu. 
Vėliau į jo poeziją ateina ne tik Londonas, 
Britanija, bet ir Eccles miestelis, ir Žemait 
kiemis, ir Ukmergė. Be to, iš eilėraščių pra 
dedame susigaudyti, kiek metų amžiaus 
poetas turėjo tą ar kitą kūrinį rašydamas, 
o vienu atveju net gimimo mėnuo ir diena 
nurodyta.

Mums atrodo, kad tai siaurina poeziją. 
Tiesa, net ir Maironis Raseinius ir Dubysą 
ir kai kuriuos kitus vietovardžius yra įtrau 
kęs į poeziją, bet atrodytų, kad daug bend 
riau ir skaitytojui priimtiniau nuskamba 
jo „kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka“, 
nes tos upės jau yra lyg ir Lietuvos įvaiz
dis.

Tik poeto biografijai pažinti reikšmingi 
ir tokie eilėraščiai, kaip „Apie save“ (rin
kinyje „Antroje pusėje“), kur jis kalba 
apie savo buvusį išdidumą, kai viskas bu
vo: aš, mano, man. Arba jie autobiografi
niai, arba didaktiniai. Su šitokiu autobio
grafiniu jo gyvenimo apmąstymu susidu
riame ir naujajame rinkinyje, štai ir pir
majame to rinkinio eilėraštyje „Laiškas bi 
čiuliui“ poetas deklaruoja savo tikėjimą ir 
jo pagrindą. Tikiu, sako, nes visa, kas yra 
padaryta, turėjo būti kažkieno padaryta. 
Tai tikinčiojo credo. Bet poetas dar nepa
sitenkina ta teze. Jis dar smulkiau atlieka 
savo tikėjimo viešą išpažinimą, pasisaky
damas, kad jo tikėjimas yra paremtas bai
me ir išskaičiavimu.

Tvirtinama, kad šitoks credo yra arti
mas daugeliui tikinčiųjų. Vadinas, V. Šlai
to išpažįstamasis tikėjimas jiems turėtų 
būti artimas. Toks tik skirtumas, kad tie 
kiti nedrįsta prisipažinti, o Šlaitas nori bū
ti visiškai atviras. Bet mums atrodo, kad 
šitoks savo įsitikinimų skelbimas tolina 
poetą nuo poezijas. Nuo čia juk pereiname 
iš jausmų ir įspūdžių pasaulio į nuogas 
idėjas. Atvirai skelbti savo tikėjimą ar 
apskritai idėjų pasaulį, aišku, yra dorybė. 
Bet poetai, net ir idėjas skelbdami, pasi
duoda akimirksnio jausmams ir dėl to pra
deda net prieštarauti sau. Mėnuliai, tiltai, 
laiškai įnirusiems — tai poetų pasaulis.

šokdama nuo žmogaus ant žmogaus, nuo 
stalo prie stalo, ir štai jau visa troba gau
džia tarsi šimtabalsiai vargonai.

Mūsų jaunie-e-eji, ko tokie surūgę, 
Mūsų jaunie-e-e-ji, ko tokie surūgę? 
Ko temsta veideliai, ko drumsčias akelės? 
Ar jaunystė-ė-lės gaila?

Mūsų Tadu-u-u-ukai, neverk, neraudoki, 
Mūsų Tadu-u-u-ukai, neverk, neraudoki: 
Išsirinkai žmo-o-o-oną iš milijo-o-o-ono. 
Geriausia melžėja, šauniausia šokėja. 
Ko jaunystė-ė-ė-ėlės gailėt?

Mūsų Biru-u-u-ute, neverk, neraudoki, — 
Mūsų Biru-u-u-ute, neverk neraudoki:
Gavai agrono-o-o-omą, vertą milijo-o-ono. 
Mokytas, ne paikas, gerų tėvų vaikas.
Ko jaunystė-ė-ė-ė-ėlės gailėt?

Šeimininkės dega lempas, neša į stalą 
šaltus valgius. Per dainos gaudimą negir
dėti, ką jos šūkčioja tarpusavyje. Visur 
prasižiojusios burnos, įkvėpimu spindį vei
dai ir vienas galingai gaudžiantis balsas.

Robinzono barzda švysčioja šen ir ten. 
Dabar jis, nešinas primusine lempa, kaip 
kometa skrieja per kiemą į daržinaitę. Ten 
irgi dainuoja. Užvedė Magdė Raudonikie- 
nė:

Abu Grigai sekretoriai.
Mūs kolūkio gaspadoriai.
Ta Birutė, ta Grigienė 
Bus dabar sekretorienė.
O jei gims po to vaikiukai,
Irgi bus sekretoriukai.

Bet prie kito stalo susimetęs jaunimas 
jos nepalaiko ir, trumpai pasitaręs, užtrau
kia savo dainą. Gražūs žodžiai, smagi mu
zika. Naujoviška daina. Kiekvienam žioja

Čia neįmanoma susipainioti. O kas kita te
zės. Pvz., šlaitas, kuris viešai prisipažino, 
kad jo tikėjimas yra paremtas baime ir iš
skaičiavimu, savo metu yra paskelbęs kitą, 
bet jau priešingai skambančią tezę: būk 
karštas arba būk šaltas, tik nebūki drung
nas, nes šitokį tave išspjausiu iš burnos. 
Abi tas tezes palyginus, išeitų, kad iš kitų 
reikalaujama laikytis tiesiai, bet ne iš sa
vęs. šitaip ir atsitinka eilėraščiams naudo
jant tezes. Tačiau kas gi čia dabar žino, ar 
tos ir panašios tezės yra tik poetinė poza, 
ar jos reiškia nuoširdų, bet momentinį poe 
to išsisakymą!

Dievo klausimas pastaraisiais metais vis 
stipriau užvaldo VI. Šlaito poeziją. Kai ku
riais atvejais jis čia tiek toli nueina, kad 
prie savo eilėraščių prisega šv. Rašto iš
traukas, kaip įrodymą savo tezių. Nauja
jame rinkinyje santykiai su Dievu irgi žy
mų vaidmenį vaidina. Jau minėjome, kaip 
jis yra čia išpažinęs savo tikėjimo pobūdį. 
Kitur (eilėraštyje „Iš Dievo malonės“) jis 
sveikina pasaulį, į kurį atėjęs iš Dievo ma
lonės. Šv. Povilas apaštalas jam yra auto
ritetas, kad po mirties pamatysim viską 
tikroj šviesoj arba veidu į veidą („Apie 
gyvenimą“). Kalbėdamasis pats su savim, 
jis jaučiasi kalbąs už save ir už Dievą, ku
ris esąs poeto širdy („Akhenatono paraš
tėj“). Poezija jam yra kelias į Dievo meilę 
ir į dievišką širdį („Mano liudininkės“). 
Dievą jis prašo leisti nežemiška meile my
lėti moterį („Mano prašymas“). Jis norėtų, 
kad ir Filka, kalė, būtų apdovanota nemirš 
tančia siela ir kad būtų galima su ja susi
tikti aname pasaulyje.

Visa tai rodytų, kad VI. šlaitas pamažu 
išvirsta į religinį poetą, asmeninės religi
jos reiškėją, nes jeigu nemažam skaitytojų 
Skaičiui bus priimtinas jo tikėjimas iš iš
skaičiavimo, tai šiaip jau retas norės pri
sipažinti, kad trokštų po mirties susitikti 
su vaikystėje pamiltais šunimis. Vadinas, 
jo religija yra asmeninė tuo, kad ji nesu
tampa su visuotinai priimtąja.

Apskritai VI. Šlaitas naujajame rinkiny
je stebi save ir gyvena tais įspūdžiais ar 
grįžta į prisiminimus. Vaikystėje jis sako
si bijojęs mirties, bet baisūs karo išgyveni
mai užgrūdino („Kitaip atrodo“). Jis jau
čiasi pusiau padalytas: gyvena Londone, o 
širdis — Ukmergėje („Pusiau padalintas“). 
Atitinkami upeliūkščiai, namai, turėklai 
yra ir čia palikimas ano Šlaito, kurio menu 
liai vaikščiojo sulūžusiais tiltais ir čerpių 
stogais ir kuris buvo asmeniškai neasme- 
niškas, užkrečiantis, kurios kaip poeto bio
grafija buvo ilgesys, liūdesys ir graudu
mas, bet nesusieti su jokiu konkrečiu, isto
rišku, geografišku daiktu ar asmeniu.

V. Šlaito poezijoje pradeda ryškėti ir 
dar vienas bruožas — pastangos žiūrėti į 
gyvenimą su ironiška šypsena. Jis dažnai 
jau prisimena, kad senstąs. Gali būti, kad 
metai leidžia ar verčia iš didesnio atokumo 
jau žiūrėti į gyvenimą. Pavyzdžiui, lietus 
kartais migdo ir verčia širdį sapnuoti pa-

ROMANAS
si burna pritarti, bet daug kas nežino žo
džių. Tad žiobčioja, sekdami iš paskos, o 
keli seniokai, prisiminę jaunystę, užrėkia 
kitame daržinaitės gale:

Kai jaunas buvau, visas mylė-ė-ja-jau, 
Pats mylimas bu-u-vauuuu...

...Irgi bus sekretoriukai.
Tra-li a-tr a-li a-li a-li a-li a!

— iš viso vieko šaukia Magdės choras, 
nenorėdamas nusileisti.

Bet štai jaunimas lyg susitaręs nutilo, at 
sistojo ir uždainavo:

Mūsų muzikantus pelės paplovė,
Mūsų muzikantus pelės paplovė...

Muzikantai, orumo dėlei padelsę, neno
riai keliasi nuo stalo ir eina į savo kampą 
tuščiajame daržinaitės gale. Petras Inteli
gentas ima į glėbį akordeoną, Paugiukas 
guldo ant smuiko smakrą, Burba Tinginys 
sėda prie būgno.

Gojelis, sunkiai pūkšdamas (vėl persi- 
valgė, po paraliais!), lenda į savo dūdą, 
kaip arklys į pavalkus.

Troboje sambrūzdis: Strazdų Vincė pa
siūlė išgerti už pirmininką. Pritarimo bal
sai, plojimai. Bet štai atsistojo Arvydas: 
norįs papildyti.

— Priimu garbę. Dėkoju. Bet turiu pa
sakyti, kad jeigu nebūtų kolūkio, nebūtų 
ir pirmininko. Pirmininkas, be gero kolek
tyvo, be žmonių, nieko nereiškia. Tad pa
kelkim stiklus už mūsų kolūkį, už geriau
sius jo žmones, kurie šiandien čia susirin
ko. — Arvydas lenda iš užstalės, su kiek
vienu daužiasi stikleliais ir, lydimas būre
lio svečių, eina į daržinaitę.

Vladas šlaitas

ŽIRNIS PRIE KELIO

Nueinu rytų pusėn, — 
bet ten niekas manęs nepasitinka; 
nukeliauju į vakarus, 
bet ten niekas manęs nepasigenda; 
nukeliauju į šiaurę arba į pietus, 
bet ir ten aš esu lygiai niekam nerelkalin- 

/gas.
Vienišas aš esu šitame pasaulyje, 
tartum žirnis prie kelio, 
ir užtai aš žinau, ką tai reiškia būti užsie- 

/niečiu, 
kai svetur nuolat spaudžia ir griaudžia ma- 

/no širdelę.
* • •

VASAROS SAPNAS

Idant mums būtų lengviau išsiskirti su 
/šiuo gyvenimu, 

mums yra duota senatvė, 
smegenų suminkštėjimas 
ir atminties užtemimas, 
taipgi jausmų atrofija 
ir impotencija džiaugtis.
Visa tai duota mums tam, kad šios žemės 

/kelionė 
pasibaigtų, kaip vienas trumpas vasaros 

/sapnas.
Idant įvyktų tai, kas pasakyta:
Pasirodo žmogus ir dingsta, ir jojo vietoje 
atminimo nelieka.

KAIP ŽIOGAI
Jie iš tikrųjų kaip žiogai atčirpina 
savo dainelę ir uždaro 
futliaro viršų. Tai poetai, 
apie kuriuos kiti poetai yra rašę.
Nors jau ruduo, tačiau jų vasaros dainelė 
ligšiol kartojasi ir virpa 
manoj širdy, kaip pavėlavusi dainelė.
Nors jau ruduo, bet aš vis sėdžiu ir smui- 

/kuoju, 
kaip pavėlavęs vasaros žiogelis.
Ir jeigu kartais nusmuikuoju ne į taktą, 
tai ką gi? Reiškia, jau ruduo. Vadinas, lai- 

/kas 
ir man padėti smuiką į futliarą.
Bet aš ligšiol vis sėdžiu ir smuikuoju, 
kaip pavėlavęs vasaros žiogelis. .

(Iš rinkinio ŠIRDIES PAGUODAI)

skandintų dienų pasaulį. Bet tas pats lietus 
kitais atvejais tik takš, takš ir takš, o ki
tais plepa sau per naktį, kaip sena moterė
lė. Šitos rūšies geriausiais pavyzdžiais rei
kėtų laikyti jo „Po žaliais lietsargiais“, 
„Žvirblis ant stogo", „Kaip žiogai“ ir kt.

V. Šlaitas rašė savo širdies paguodai, 
reiškė save. O kai knygą turime rankose, 
tai ji skirta jau mums paguodai. Kadangi 
mes esame įvairūs, tai skaitydami pasirink 
Sime, kas mums kiekvienam yra arčiausiai 
širdies ir kas teikia paguodą.

K. Abr.
awnac .................. "ir ■wnwgmgH

Muzikantai buvo bederiną instrumentus, 
tačiau, pamatę įeinant pirmininką su stik 
lėliu rankoje, klausiamai sužiuro vienas į 
kitą. Anas daržinaitės galas dar ūžia, bet 
arčiau durų susėdę jau nuščiuvo. Tyla 
kaip debesio šešėlis slenka stalais tolyn, 
kol apgaubia visą daržinaitę.

— Ko nusigandote? — klausia Arvydas. 
Nusilaistęs stiklelis truputį dreba rankoje. 
— Aš šiandien ne pirmininkas, bet piršlys, 
o jūs svečiai. Garbingi svečiai. Mūsų sekre 
torius sukvietė mus į savo sūnaus vestu
ves ne gimines vien, ne artimiausius kai
mynus, o geriausius kolūkiečius. Tarp jų, 
žinoma, yra... Bet apie tai nekalbėsime. — 
Arvydas atsikvėpė. Ranka su stikleliu kyla 
aukštyn. — Mums giminaitis kiekvienas, 
kas darbštus, doras, stengiasi savo kolū
kiui. Prisipilkite, mieli giminaičiai, šian
dien mums dviguba šventė. Tokią dieną, 
kaip seni žmonės sako, ne griekas ir pasi
linksminti, atidėjus visus darbus į šalį. Už 
darbščiųjų giminę! Už jūsų sveikatą, Liep- 
girių žmonės! Maironys, Kepaliai, Varnė
nai! Pakelkime stiklus ir už tuos, kurie ne 
nusipelnė garbės dalyvauti šioje puotoje. 
Mūsų kolūkyje kol kas dar mėgiama dai
nelė:

Kad vis taip būt, kad vis taip būt,
Kad visos dienos šventos būt,
Kad viena būtų dirbama
Ir ta pati išgeriama.
Tegu nuo šios dienos ji būna užmiršta. 

Gyvensime pagal naują dainą, kurią sukū
rė mūsų dūdoriaus Gojelio sūnus Simas:

Dirbti kiekvienam pritinka.
Darbas puošia darbininką.

Už darbą, draugai!
Kyla stikliukai, vyno taurės, alaus stik

linės. Triukšmo banga ritasi per stalus, 
skambėdama daužiamais stiklais ir balsų 
gaudesiu.

Orkestras groja maršą. Burba Tinginys 
raukydamasis muša būgną: na ir nukalbė
jo piršlys...

Arvydas eina aplink stalus, susidaužda
mas su kiekvienu.

— Gerai pasakei, pirmininke. Tik gyvu
lys nedirba. Bet už tai jis ir gyvulys.

— ...Giminės, kaipgi... Aišku, giminės. 
Kartais svetimi žmonės geriau sugyvena, 
negu artimiausi kaimynai.

RAŠYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS

Gruodžio 13-14 d.d. Vilniuje įvyko rašy
tojų suvažiavimas. Viešumon tuo tarpu iš
leistas tik pirmininko E. Mieželaičio prane 
Šimas — išsami pastarųjų septynerių me
tų kompartijai priimtinosios literatūros ap 
žvalga, maždaug atpasakota bibliografija, 
autorių pavardžių ir išleistų knygų pava
dinimų sąrašas ir rašytojų pasisakymai.

Pačioje kalbos įžangoje E. Mieželaitis pa 
reiškė, kad dabartinės lietuvių literatūros 
kūrybinės minties svarbiausias šaltinis bu 
vęs komunistų partijos XXII suvažiavi
mas, o naujuosius rašytojų horizontus nu
brėžę „labai svarbūs TSKP CK spalio ple
numo nutarimai“... Nauji uždaviniai Lie
tuvos rašytojams, anot Mieželaičio — Le
nino 100 metų sukaktis ir Rusijos revoliu
cijos 50 metų sukaktis. Klausimų, kuriuos 
prieš suvažiavimą spaudoje kėlė kai kurie 
literatūros kritikai, rašytojai ir inteligen
tiški skaitytojai, E. Mieželaitis visiškai ne
palietė, arba tai bent nepateko į beveik 
pusantro puslapio laikraščiuose užėmusią, 
nors ir sutrumpintą, stenogramą.

Rytojaus dieną po suvažiavimo Vilniaus 
laikraščiai pranešė, kad suvažiavimas iš
rinko delegatus į Maskvoje įvyksiantį so
vietinių rašytojų suvažiavimą (atseit, Lie
tuvos rašytojų sąjunga nėra pati sau orga
nizacija, o rusų dominuojamos sovietinių 
rašytojų sąjungos padalinys), ir išrinkta 
nauja Lietuvos rašytojų valdyba. Nei dele
gatų, nei naujos valdybos narių pavardžių 
tuose pranešimuose dar nebuvo: lyg išrin
kimas būtų negalutinis ir dar reikalingas 
kur nors patvirtinti prieš skelbiant. (E)

SKULPT. A. ALEKSANDRAVIČIUI 80 M.
Skulptorius Antanas Aleksandravičius 

gruodžio 3 d. susilaukė 80 metų amžiaus. 
Dailininkų Sąjungos Kauno skyrius suren 
gė pagerbtuves. Vilniuje apie sukaktį susi
griebta viešai pranešti tik po to, gruodžio 
9 d.

A. Aleksandravičius per 65 metus skulp 
toriaus kūrybinio darbo esąs sukūręs jau 
daugiau kaip 800 bareljefų, reljefų ir bius 
tų. Anksčiau buvo plačiai žinomi jo sukur
ti Lietuvos kunigaikščių ir mūsų laikų įžy
miųjų Lietuvos asmenų biustai. Dalis jų 
puošė Neo-Lithuania namus, kuriuose 
skulptorius Lietuvos nepriklausomybės lai 
kais gyveno. Tarp vėlesniųjų A. Aleksan
dravičiaus darbų dabar minimi K. Markso 
ir keturių lietuvių komunistų portretai, 
Kapsuko ir Angariečio portretai, J. Jano
nio skulptūra, bet ir A. Strazdelio pamink
las Kamajuose. M. Valančiaus paminklas 
Varniuose. (E)

POEZIJOS MĖGĖJU ŠIRDIES 
PAGUODAI

DBLS išleido Vlado Šlaito naują eilėraš
čių rinkini

ŠIRDIES PAGUODAI.
Kaina 5 šil.
Kas jautria poetija nori pats paguosti 

savo širdį, prašom užsisakyti šį rinkinį.
Rašyti: DBLS, 1 Ladbroke Gardens, Lon

don, W.ll.

— ...Pagerbei mus, pirmininke, pager
bei, nėra ko sakyti...

— ...Toleikis!.. O aš maniau — išgerti 
nemoka...

— Toks ir turi būti tikras žmogus. Kada 
geriama, gerk, kada dirbama, dirbk. O 
mes saiko neturime...

— Nepasididžiavo, atėjo pasakyti gero 
žodžio. Supranta žmogų...

— ...Karanauskas išeina Grigui lyg ir gi 
minaitis, bet prie stalo nematyti.

— Netikęs žmogus.
— O mane pakvietė.
— Taigi, menkas smagumas tiems, ku

rie liko už durų.
— ...Toleikis... Oho!
— O ką anksčiau kalbėjai?
— ...Ir po teisybei... Jeigu visi dirbtų 

kaip sau...
— Taigi, patys žmonės kalti.
— Šen, šen, pirmininke! Prisėskit, 

Kur ten su visais...
— Bet tavo stiklelis ne pilnas, pirminin

ke...
Skamba šauksmai, tiesiasi į Arvydą ran 

kos su stiklais. Kažkas tapnoja per petį, 
bruka alaus stiklinę, kiša į burną užkan
dos. Piršlys sukasi tirštėjančiame žmonių 
verpete, atmušinėdamas taurių ir stiklinių 
ataką, surasdamas kiekvienam keletą šiltų 
žodžių, rankos paspaudimu atsakydamas i 
paspausdimą. Tarp besigrumdančių maty
ti ir Raudonikis. Akimirkai jo galva dings
ta garmančioje kamšalynėje.

— Valio! — Baubiantis kalvio balsas ap 
kurtino Arvydą. Stiprios rankos sugriebė 
iš užpakalio per juosmenį, atplėšė nuo že
mės. Pirmininkas išlėkė kaip linų pundelis 
virš minios ir, prilaikomas rankų miško, 
nuplaukė su ūžiančiu žmonių srautu į dar
žinaitės- gilumą.

— Sodinkite čia!
— Pas mus pirmininką!
— Tarp moterų, tarp moterų!
Arvydas juokiasi kaip kutenamas vai

kas, silpnai gindamasis. Pirmą kartą Liep- 
giriuose į jį tiek nukreiptų žvilgsnių, tiek 
daug jį palaikančių rankų. Džiugus grau
dulys užlieja krūtinę, kyla gerkle aukštyn, 
veržiasi į akis.

— Piršlį pavogė! — lekia per kiemą bal
sai.

(Bus daugiau)
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SKULPTORIUS 
ANTANAS 
BRAZŪYS

Meno pasauly iš Lietuvos kilusių žvaigž
džių turime apsčiai, ir tai, žinoma, šildo 
lietuvių širdis. Net ir tie nelietuviai, kurie 
svetur pasiekia tarptautinio garso. O 
mums šildo širdį jų garsas ne šiaip sau 
tuščiai. Žiūrėkite, vieni tų pagarsėjusiųjų 
nuolat ir atvirai pasisako, kad juos užaugi
no Lietuva. Užaugino ir įkvėpė ir paleido 
į platųjį pasaulį garsintis ir garsinti.

O ypač šildo širdį, kai lietuvis kopia į 
aukštumas.

Šitos mintys lydi ir lankant jaunojo 
Skulptoriaus Antano Brazdžio parodą, ku
ri dabar vyksta Londone, Hamilton gale
rijoje.

Tiesa, Antanas Brazdys savo darbuose, 
tur būt, niekuo jau nebėra lietuviškas. Jis 
yra modernistas beveik iki kaulų smegenų, 
dėl to gal ir tuščia būtų ieškoti jame to lie
tuviškumo. Jo rūšies modernizmą reikėtų,
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Antanas Brazdys. Vedybos

tur būt, laikyti tarptautiniu, jeigu ne ame 
rikonišku, nes Amerika šiais laikais tie
siog serga tuo išradingojo modernizmo dre 
buliu, visomis išgalėmis remia jį ir beveik 
būtų linkusi laikyti jį savo tautiniu menu. 
O A. Brazdys nemaža savo neilgo amžiaus 
metų juk yra praleidęs Amerikoje ir kaip 
tik tų metų, kurie jį iš viso suartino su me 
nu — mokyklinių, studijoms skirtų metų. 
Vadinas, Amerika suformavo jo pažiūras į 
meną.

Gimęs 1939 m. Lietuvoje, jis, penkiame
tis vaikas, atsidūrė svetur ir į mokslus ki- 
bosi jau Anglijoje. Paskui su tėvais nusi
kėlė į JAV ir meno studijas išėjo Chicagos

S&attyto-ju tat&kai
LIETUVIŲ SODYBA KAIP 

PRIEGLAUDA

Prieš kiek laiko skaitėme E. L., kad Lie
tuvių Sodyba palaipsniui pereis iš atosto- 
gininkų vietovės į senelių prieglaudą su 
maža išimtimi, kad tik vien lietuviai bega
lės atostogauti, su kartu ten veikiančiu 
Šaudymo Sporto Klubo, na, gal būt, dar 
kas nors.

Norėčiau pasisakyti, kad senelių prie
glaudai Sodyba nelabai tinka prie dabar
tinių sąlygų. Ir štai kodėl.

Sakysime, Sodyboje apsigyvena kokie 
30 senelių-pensininkų virš 65 metų am
žiaus. Gerai žinome, kad sulaukus šio am
žiaus žmogaus gyvenimas slenka į vakarą. 
Vienų greičiau, kitų lėčiau, bet slenka. Iš 
pradžių, gal būt, daugumai senelių Sody
bos laukai bus malonūs pasivaikščioti, bet 
vėliau jiems to jau nebereikės. Ilgainiui 
nevienas pasidarys senatvės ligonis, nebe
galės atsikelti iš lovos ir bus reikalingas 
žmogiško su meile aptarnavimo — slaugy
mo: reikės valgydinti, apiprausti, perrengti 
ir net gal vaistų įduoti ir gal budėti prie 

Meno Institute. Baigdamas studijas, jis pa
sirodė toks originaliai talentingas, kad ta
sai Institutas paskyrė jam stipendiją - pre
miją studijoms tęsti Londone, ir A. Braz
dys 1962-1964 metais tobulinosi Karališka
jame Meno Koledže (Royal College of 
Art). Parinktas jis buvo iš daugelio toks 
laimingasis talentas. Londone jis dar gavo 
papildomą stipendiją iš anglų!

Iš viso premijomis ir stipendijomis jį 
yra atžymėję Edward L. Ryerson — kelio
nine stipendija, Chicagos Meno Institutas 
ir Sainsbury.

Jo darbus yra įsigiję sir Philip Hendy, 
miss Jane Drew, Harlow Arts Trust ir Roy 
al College of Art.

Ligi šiol jis su kitais yra dalyvavęs šio
se parodose: 1960 m. Art Institute of Chi
cago, 1960 ir 1961 m. — New Horizon in 
Sculpture Chicagoje, 1962 m. dviejų meni
ninkų parodoje Chicagos universitete, 1963 
m. — A.I.A. Londone, 1965 m. — Meno 
Tarybos parodoje Londone.

Ši paroda jau skirta po vieno darbams, 
ir tai reiškia, kad mūsų skulptorius visiš
kai įsitvirtina tame meno pasaulyje, ku
riam jis ruošėsi. Sausio mėn. numeryje me 
no reikalams skirtasis žurnalas „Studio In 
temational“ jo darbams pristatyti ir ap
tarti skiria net 4 didžiulius puslapius! Kas 
gi iš lietuvių buvo susilaukę šitokio pri
statymo? Tur būt, labai retas kas, ir dar, 
atrodo, niekas ligi šiol Londone, kuris la
bai atsargiai, iki gramo sverdamas svars
to, kai eina kalba apie kitatautį. Žinoma,

Brazdžio atveju yra viena švelninanti ap
linkybė: jis, nors lietuviškos kilmės, ang
lams jau yra amerikietis. Be to, dėl jo dar
bų pasisakė ir žurnalas „Arts Review“.

Parodoje yra išstatyta 12 jo skulptūros 
darbų, didesnių ir mažesnių. Jie atlikti li
tavimo būdu iš plieno. Nors formos mums, 
neįkandantiems kraštutinio modernizmo, 
dažnai atrodo neįprastos ir nesuprantamos 
(dar nebūsime išmokę tos naujos kalbos), 
bet mintį atsekti šiek tiek padeda pavadi
nimai. Pavyzdžiui, čia turime darbus to
kiais pavadinimais: „Žemė ir dangus“, „Ve 
dybos", „Paukštis", „Plieninis mitas“, 
„Juokingas paukštis“.

lovos, kad savo gyvenimą užbaigtų kaip 
tikroje lietuviškoje prieglaudoje.

Seneliai - pensininkai, kaip ir mes visi, 
nori sau turėti atskirus kambarius, o mūsų 
Sodybos namas su savo kambariais nelabai 
tinkamas. Tie, kurie geriau jaučiasi, neno
rės kartu gyventi su visiškai susenusiais 
ir sergančiais, o sugrupavimas stipresnių 
ir ligotų atskirais kambariais taip pat ne
labai priimtinas, nes kai kurie kambariai 
daugiau atrodys kaip ligoninė.

O svarbiausia, ar Sodyba, paversta į se
nelių - pensininkų prieglaudą, galės gauti 
ir išlaikyti aptarnaujamąjį personalą atlik 
ti tokiems darbams, kaip slaugymas sene
lių, kurie bus reikalingi slaugymo? Esu įsi
tikinęs, kad dabartinis Sodybos personalas 
nesutiks atlikti tų darbų, kurie turės būti 
atliekami.

Be to, seneliai - pensininkai nori ir turi 
būti dažnai aptarnaujami religiškai savo 
tikybos kunigų. Sodyba ir tuo atveju nėra 
geroje padėtyje, nes Londono kunigui į sa
vaitę kokį porą kartų važinėti sudarytų sa 
votiškus sunkumus.

Mums reikalinga senelių prieglauda, bet

LIETUVA DABAR
KALĖDOS PAVERGTOJE TĖVYNĖJE
Mūsų tauta yra giliai tikinti jau nuo ži

los senovės. Lietuvis, prislėgtas vargų ir 
nelaimių, visada ieško pagalbos prie Aukš 
čiausiojo kojų suklupęs. Kalėdas lietuviai 
švenčia nuo krikščionybės Lietuvon įvedi
mo. Juk Kristaus gimimas tai ne paprastas 
įvykis. Tą naktį ir gyvulėliai šnekasi, tą 
naktį atsiveria dangaus skliautai, ir juose 
pasirodo pulkai angelų, šaukiančių: „Gar
bė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje ge 
ros valios žmonėms“. Bet dabar mūsų pa
vergtoje tėvynėje nėra ramybės ir taikos. 
Apie Ariogalą, Skuodą ir Rokiškį ir dabar 
dar teisiami ir šaudomi mūsų broliai. Ir 
dabar dar tėvynės laukų pusnynus raudo
nu purpuru nudažė nekaltai pralietas bu
vusių partizanų kraujas.

Tarybinė valdžia panaikino Lietuvoje re 
Ilgines šventes. Prieš šventes dar labiau 
puolamas tikėjimas. Kalėdų proga katali
kų religija puolama sustiprintai. Per radi
ją ir mokyklose skaitoma antireliginės pa
skaitos. Kalėdų proga pasieniais daugiau 
šnipelių slampinėja. Reikia gi sužinoti, kas 
iš mokytojų, mokinių, valstybės tarnauto
jų ir darbininkų valgė Kūčių vakarienę ir 
šventė Kalėdas.

Kūčios mūsų tautoje yra tradicinė šei
mos šventė. Visi šeimos nariai, plačiai iš- 
klydę po margąjį svietą, stengiasi suva

O vienas tų darbų net ir angliškame ka
taloge įrašytas lietuviškai: „Žaislas“:

Pirmomis parodos dienomis keli darbai 
buvo parduoti (vienas už 600 svarų) — iš
ėjo į meno kolekcionierių rankas.

Dirbdamas bent dviejuose meno institu
tuose dėstytojo darbą, A. Brazdys kuria ir 
toliau. Po kokių metų jis tikisi vėl suruošti 
naujų darbų parodą. Be to, jis, nors dau
giausia atsidėjęs skulptūrai, šalia to dar ir 
piešia ir galvoja suruošti paveikslų paro
dą.

Džiaugdamiesi A. Brazdžio pasisekimu, 
linkime jam daug kūrybinės ugnelės.

K. Abr.

būtų geriau, kad ji būtų vadovaujama ko
kio nors religinio ordino - vienuolijos, nes 
jų ir tikslas yra artimo meilė ir pagalba 
jam.

Prieš porą metų Britanijoje lankėsi Ne
kaltai Pradėtosios švč. Mergelės Marijos 
seserys ir turėjo su savimi spalvotą filmą 
iš savo gyvenimo. Dalis tos filmos buvo 
apie „Vilią Maria Rest Home Thompson, 
Conn“. Londone mes ja grožėjomės ir 
džiaugėmės jų nuoširdžiu senelių aptarna
vimu. Jos labai domėjosi, kaip mes galvo
jame ar planuojame globoti savo busimuo
sius senelius.

Mano ir kai kurių kitų galvojimu, reika
lai turėtų būti sprendžiami maždaug ši
taip:

a) Senelių prieglauda turi būti mieste ar 
prie miesto, kur galimas visoks greitas pa
tarnavimas, nes dažnu atveju bus labai 
reikalingas daktaras, ligoninė, kunigas;

b) Panaudojant Sodybą, ją pervesti Ne
kaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos 
seselėms;

c) Palikti• Sodybą tokią, kaip dabar ji 
yra, atostogininkams, stovyklautojams, su
važiavimams ir įvairiems sporto klubams.

Seneliai - pensininkai visai nesiderina su 
:sau malonumų ieškančiais.

St. Kasparas

St. Rūkienė, 
buv. Sibiro tremtinė

žiuoti Kūčioms pas savo senąją mamą. Lau 
kia žmonės Kalėdų, laukia vaikai Kalėdų 
eglutės ir senelio su dovanomis.

Mūsų tautos atgimimo dainius Maironis 
posmavo:

Neša vargo užmiršimą
Kūčių vakaras brangus, 
Žemei skelbia atpirkimą 
Įsikūnijęs dangus.

Poetas troško, kad Kristui gimus išnyk
tų mūsų tėvynėje vargas ir skurdas, kad 
lietuvis savajam būtų tikras brolis, o ne 
priešas ir išdavikas. Laisvės laikais poeto 
nonai virto realybe. Bet dabar Lietuvoje 
vargelis bujoja, šakoja ir lapoja. Lietuvis, 
parsidavęs svetimiesiems, eina savosios 
tautos budelio pareigas ir keliaklūpščiauja 
prieš okupantus.

Visais laikais Kūčių vakarą Lietuvoje 
buvo jaučiama pakili nuotaika. Lietuvis sa 
vajam buvo tikras brolis. Kūčiose lietuvio 
sodybos durys buvo atviros visiems pake
leiviams ir vargšams. Prie Kūčių stalo at
sirasdavo vietos ir nepažįstamam praeiviui 
ir dažnai svetimasis pasijusdavo tos pa
čios šeimos nariu. Kaimynai pasidalindavo 
turimais maisto kąsneliais. Tą patvirtina 
ir viena sena mūsų tautos daina:

Nebūk šykštus, bičiulėli,
Kūčių vakarėlį, 
Atnešk medaus po stiklinę
Savo kaimynėliam.

Ir Aukštaitijoje dainos patarimo buvo 
paisoma. Kiekvienas bitininkas Kūčiose 
apdalindavo savo kaimynus medumi. Buvo 
sakoma, kad kas prasižengs šiam papro
čiui, tam nesiseks bitininkavimas. Išmirs 
bitelės pas šykštuolį šeimininką.

Lietuviai ir dabar turi tradicinį Kūčių 
stalą, nors kiek sunkiau būna su jo paruo 
Šimu. Krautuvėse negausi silkių ir alie
jaus, nes tyčia Kūčioms artinantis šios pre 
kės paslepiama sandėliuose. Bet, nežiūrint 
sunkumų, lietuvės šeimininkės savo apsuk 
rumu sugeba parengti turtingą Kūčių va
karienę.

Dabar Lietuvoje Kūčių vakarienė valgo
ma užsidarius ir net langus užsidangsčius 
ir tik su savo šeimos nariais arba jau labai 
patikimais prieteliais. Juk pasieniais durp- 
lioja šuneliai, ir bijoma provokacijos.

Ir šiemt prie Kūčių stalo Lietuvoje bus 
tuščių vietų. Juk beveik kas antra šeima 
yra netekusi savo artimųjų. Dažnoje šei
moje prie Kūčių stalo sėdės tik sena mo
tina su palinkusiu nuo sunkios gyvenimo 
naštos tėvu, o trys kėdės bus tuščios. Juk 
vienas sūnelis už vandenynų, antrasis toli
moj, šiaurėj,'' o pats jauniausias ir myli
miausias žaliam pušyne miega.

Tie komunistai, kurie jais tapo iš reika
lo, švenčia Kalėdas ir Kūčioms nuvažiuoja 
pas savo tėvus ar senelius. Nuvažiuoja ten, 
kur svetimos akys nematys, šnipelių ausys 
negirdės ir šilo kalaitė nesulos apie jų 
viešnagę.

DIEVO KARALYSTĖS ŽINIOS
15)

Tyrinėdami Šventąjį Raštą, mes sužino
jom, kad Biblijos pragaras yra mirties sto
vis, kad Senajame Testamente šeolis ir 
Naujame Testamente hades yra tokie žo
džiai, kurie reiškia visišką nesužinomą 
(Mokyt. 9:10). Kadangi Jėzus mirė kaip at 
pirkimas arba atvadavimas už tėvą Adomą 
ir jo ainiją, taip užimdamas nusidėjėlio 
vietą, dėl to reikėjo, kad jis nueitų į šitą 
mirties stovį, t.y. į Biblijos pragarą.

Kalbėdamas apie Jėzų, pranašas pasakė: 
„Savo kapą jis padarė su bedieviais“ (Iza. 
53:9). Visa, ką šventasis Dievo Žodis pasa
ko toliau apie tai, kur Jėzus buvo po to, 
kai jis numirė ant kryžiaus, iki prisikėli
mo trečią dieną, turi sutikti su pagrindiniu 
Biblijos mokslu.

Norint aiškiai suprasti, kaip Jėzus tuo 
tarpu galėjo „skelbti kalėjime esančioms 
dvasioms“, kai kitos Rašto vietos parodo, 
kad jis buvo miręs ir be nuovokos, reikia 
visų pirma nuspręsti, kas buvo „dvasios“, 
kurioms jis skelbė. Šitą informaciją patei
kia Apaštalo Petro žodžiai: „kurios kadai
se buvo nepaklusnios, kai Dievo kantru
mas laukė Noės dienose“.

Antrame savo laiške Petras dar aiškiau 
pasako, kas yra anos dvasios. Štai jo žo
džiai: „Nes jei Dievas nusidėjusių angelų 
nesigailėjo, bet nustūmė į pragarą, padavė 

'juos į tamsiąsias duobes, kad jie būtų pa
laikomi teismui; jei jis nesigailėjo senovi
nio pasaulio, bet tik teisybės skelbėją Noę 
išlaikė patį aštuntą, kai jis užleido tvaną 
ant bedievių pasaulio“. — 2 Pet. 2:4, 5.

Priemonės, kokias naudojo piktos dva
sios, Endoros burtininkei tarpininkaujant, 
yra panašios į šių laikų priemones. Jos per 
statė anai raganai protinį vaizdą, panašų į 
senąjį pranašą, apsivilkusį, kaip paprasta, 
ilgu ploščiumi. Kai ji pasakė, kokį paveiks 
lą ji matė savo apsvaigintu protu, Saulius 
tuojau suprato, kad tai buvo Samuelio iš
vaizda. Jis pats gi nieko nematė, o tik „su
prato“ iš burtininkės apibūdinimo, kad tai 
buvo Samuelis.

Aukščiau paminėtasis tekstas parodo, 
kad „dvasios“, kurioms Jėzus skelbė, buvo 
viena grupė „angelų“, kurie buvo pasirodę 
nepaklusnūs Dievui tvano laikais. Apašta

Viena mano pažįstama mokytoja dirbo 
rusų mokykloje—dėstė lietuvių kalbą mas 
koliukams. Viena rusė mokytoja pradėjo 
ją klausinėti, ar ji šiemet ruošianti Kūčias. 
Lietuvė, bijodama provokacijos, pradėjo 
išsisukinėti. Girdi, kam tos Kūčios švęsti, 
jei tu netiki. Tuomet „vyresnioji sesuo“ jai 
atsakė: „Nesvarbu, kad aš netikiu, bet „Ja 
pridu pažrat“. Tai reiškia: aš ateisiu paėst. 
Norom nenorom lietuvei mokytojai reikėjo 
aną rusę Kūčioms pasikviesti. Žinoma, ji 
su malonumu atėjo ir prisirijo, bet vis tiek 
vaišingos šeimininkės neišdavė.

Taip, daug maskolių privažiavo mūsų 
tėvynėn paryt. Ir ryja jie lietuvio prakaitu 
išaugintą duonelę. Daug Lietuvos duonu
tės išvežama „plačiojon tėvynėn“, o šeimi
ninkui lieka pasturlakos ir reikia badmi- 
riaut.

Kalėdas Lietuvoje dar švenčia beveik 
visi žmonės. Ši šventė būna darbo diena, 
todėl giliau tikintieji į bažnyčią užbėga 
anksti rytą ir tuojau skuba darban.

Liūdna darosi prisiminus laisvės laikus. 
Juk anais laikais ankstų Kalėdų rytą po 
plačias apylinkes galingai gaudė bažnyčių 
varpai ir šaukė tikinčiuosius Piemenėlių 
mišioms. O minios žmonių plaukė vieške
liais ir paprastais keleliais į miestelius ir 
bažnytkaimius nusilenkti tik ką gimusiam 
Kūdikėliui ir Jį pagarbinti.

Dabar Kalėdų rytą Lietuvoje nyku ir gū 
džiai tylu. Tą rytą lietuvė senutė motina', 
kutendama bažnyčion, aplanko žuvusio sū
naus kapą, ir jos gailios ir skaidrios aša
ros perlais sustingsta kalėdiniam šaltyje.

Po darbo dauguma lietuvių šeimų valgo 
kalėdinę’ vakarienę, kuriai šeimininkės 
jau iš anksto ruošėsi. Turi pyrago ir mėsos 
patiekalų. Degtinės krautuvėse yra pakan
kamai, tik reikia turėti pinigų. Tauriųjų 
gėrimų, be „blato“, jau negausi. Tartas 
jau retai matomas ant kalėdinio stalo. Jei 
kantais gausi nusipirkti savo keturkampį 
gabalėlį, tai jau bus labai gerai. Bus gali
ma ir svečiui pakišti to skanumyno gaba
lėlį. Kartais nueini konditerijos krautuvėn 
ir randi iškeptą didelį bulvinį tarkainį. Nu 
siperki svarą, atsinešęs namo, pasišildai: 
ir skanu, ir gerai.

Taigi mūsų tėvų žemėje dar švenčiama 
Kalėdos. Vieni jas švenčia gan kukliai ir 
pasitenkina tik tarkainiu, o kiti — triukš
mingai, su svečiais ir šumniais nugėrimais.

Valgo lietuvis Kūčių vakarienę ir gyve
na prisiminimais. Prisimena brolius ir kai
mynus, gyvenančius laisvajame pasaulyje, 
ir niekaip negali pamiršti „senų laikų“. 
Skaito laikraštį ir iš eilučių tarpelių spėlio 
ja ateitį, tiesia rankas į Ameriką ir laukia 
iš jos pagalbos, o jaunimas klausosi, kokie 
šuneliai ir kur loja...

Apkarto vergija, ir visi laukia laisvės 
sau ir savai tautai.

O čia, kaip matau ir girdžiu, jau ir buvę 
D.P. gerokai padykę. Dažnas skundžiasi, 
kad nėra iš ko paruošti švenčių stalą, o tas 
stalas lūžta nuo valgių įvairumo, tortų, sal 
durnynų ir gėrimų. Ir ką gi paruošti šven
tėms, jei čia kasdien Kalėdos!

las Judas ir kalba apie tas pačias esybes, 
pavadindamas jas „angelais“. Jis toliau 
aiškina, kad ypatingas jų nusidėjimas bu
vo tas, jog jie „nepalaikė savo pirmykštės 
aukštos vietos“. Judas taip pat, kaip ir Pet 
ras, aiškina, kad šitie „angelai“ yra kalėj! 
me. Judas dar priduria, kad jie yra sukaus 
tyti „tamsybės pančiais“ ir laikomi didžio
sios dienos teismui. — Judo 6.

šitos „kalėjime esančios dvasios“ nėra 
mirusiųjų žmonių „dvasios“ arba „sielos", 
bet yra dvasiniai sutvėrimai angeliškame 
gyvenimo laipsnyje, šią svarbią tiesą turi
me visuomet atsiminti.

Mes visi žinome, kad žemiškame Dievo 
sutvėrimų laipsnyje turime matomų ir 
mums žinomų sutvėrimų, vienus aukštes
niame gyvenimo laipsnyje, kitus žemes
niame; nuo žemiausios rūšies lukštgyvio 
iki žmogaus, kuris savo tobulame stovyje 
buvo materialės arba žemiškos karalystės 
karalius. Šventasis Raštas parodo, kad tok
sai pat Dievo sutvėrimų įvairumas siekia 
aukštesnio laipsnio sutvėrimus, daug aukš
čiau negu mes galime matyti. Yra taip pat 
dvasinis pasaulis, toli aukštesnis už žmogiš 
kąjį, ir šitame dvasių pasaulyje, taip pat 
kaip ir natūraliame, gyvena įvairių laips
nių esybės, tokios kaip angelai, kerubai ir 
t.t.

Apie žmogų psalmininkas sako: „Tu pa
darei jį maža kuo žemesnį už angelus“ 
(Psa. 8:5). Kai Jėzus atėjo į žemę numirti 
kaip Atpirkėjas, jis buvo „padarytas kū
nu“ ir mirė kaip žmogus; kai gi prisikėlė, 
jis buvo „aukščiau visų kunigaikščių, val
džių, galybių, viešpatysčių ir visokio var
do, kurs minimas ne tik šiame pasaulyje, 
bet ir būsimame“ (Efez. 1:21). Tokiu bū
du Šventasis Raštas parodo aiškų skirtu
mą tarp žemiško ir tarp dvasinio gyveni
mo laipsnių.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite (nemo

kamai) spaudos, knygelių ir traktatų šiuo 
adresu:

L.B.S.A.
212 E. Third St., Spring Valley, Ill.

U.S.A. (61362)

Apmokamo skelbimo teisėm
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D.S.

BALIUS
Sąjūdžio Londono

PIRMASIS „SŪKURIO“ PASIRODYMAS

Sausio 22 d., 6 vai. p.p., Klubo patalpose 
DBLS Manchesterio skyriaus valdyba šau
kia visuotinį skyriaus narių susirinkimą.

Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba

ASTUONI APIE IŠKILMES 
GIMNAZIJOJE

IŠRINKTA NAUJA PLB VOKIETIJOS 
KRAŠTO TARYBA

KALĖDŲ EGLUTĖ VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

„E. Lietuvio“ Nr. 1 žinioje 
„Skautiškuoju keliu“ buvo išspausdinta, 
kad loterija davė 7.1.6 svarus pelno.

Turėjo būti: 1.11.6 sv.

JEI KAM BŪTŲ PATOGIAU
Bradfordo ir apylinkės lietuviai,

Europos lietuviu kronikų

LONDONAS
DIDIEJI LAIKRAŠČIAI APIE A. BRAZDI 
Be jau mūsų suminėtųjų žurnalų ir „New 

York Times“, apie Antano Brazdžio skulp
tūros darbus, kurių paroda vyksta Hamil
ton galerijoje Londone, gražiai parašė Ni
gel Gosling britų „The Observer“ savait
raštyje sausio 2 d., Norbert Lynton sausio 
3 d. „The Guardian“ ir nepasirašytu pasi
sakymu „The Times“.

Be to, turime žinių, kad apie parodą ra
šė ir amerikiečių „The N.Y. Herald Tribū
ne“.

Vadinas, į A. Brazdžio darbus dėmesį at 
kreipė ir rašė patys didieji britų ir ameri
kiečių laikraščiai, kai kurie straipsnius pa
iliustruodami jo darbo „Vedybos“ fotogra
fija (to darbo iš Hamilton galerijos pasi
skolinta kliše naudojasi ir „Europos Lietu 
vis“ šiame numeryje).

Galerijos žiniomis, parodą aplankė visi 
žinomi britų skulptoriai.

Parodoje yra belikę neparduoti tik 3 dar 
bai.

Paskutinėmis žiniomis, dar gražų straips 
nį apie parodoje išstatytuosius A. Brazdžio 
darbus išsispausdino

KAUKIŲ
Lietuvos Atgimimo

Skyrius, kaip ir kiekvienais metais, rengia 
Šaunų Kaukių Balių,

kuris visuomet yra mėgiamas ir gausiai 
lankomas, todėl ir šį kartą bus stengiamasi 
atsilankiusių neapvilti.

Geriausios kaukės bus premijuojamos, 
veiks baras su užkandžiais ir gros gera ka
pela.

Balius įvyks 1966 m. sausio 15 d., šešta
dienį, Parapijos salėje.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Rengėjai

SPAUDOS BALIUS
Tradicinis Spaudos Balius Londono Lie

tuvių Namuose šiemet ruošiamas sausio 
29 d., šeštadienį. Pradžia 7 vai.

įėjimas 5 šil.
Baliuje gros geras orkestras, bus bufe

tas, loterija ir dar kitokių įvairybių.
Staliukus prašom iš anksto užsisakyti 

Lietuvių Namuose (1 Ladbroke Gardens, 
W.11). Galima telefonu PAR 2470.

LIET. SODYBA
Su Naujais Metais atėjo laikas pagalvoti 

apie atostogas. Jei sąlygos nepasikeis, So
dyba šią vasarą vargiai galės sutalpinti 
daugiau, kaip 20-25 savaitinius atostogau
tojus. Svarbu, kad tie atostogautojai būtų 
lietuviai. Neskelbiama šiais metais lietuvių 
savaitės, nes tikima, kad visos savaitės bus 
lietuviškos...

Atostogų užsakymai jau pradėjo plaukti, kam patogiau, už ,*,Europos Lietuvį“ ir Ni- 
Vidurvasario savaitės greitai bus užpildy- dos Knygų Klubo leidinius gali atsiskai- 
tos. O tada priekaištausime, kad saviš- tyti per mūsų atstovą V. Ignaitį, kurio ad- 
kiams neliko vietos. Kad taip neatsitiktų, resas yra: 2 Russell Terr., L.Horton, Brad- 
reikia užsisakyti atostogas dabar, nelau- ford 5, Yorks.’ 
kiant pavasario.

Šiais metais atostogos bus paįvairintos ________
dar viena naujove — šaudymo sportu. Įdo
mus užsiėmimas ore labiau išvilios žmones 
į gamtą ir sudarys sveiką varžybų atmo
sferą.

Nepalikime Sodybos patogumais naudo
tis vien tik svetimiesiems — paatostogau
kime nors retkarčiais ir mes patys.

AUKSO VERTAS SIUNTINYS NR. 38
3 jardai moteriškam paltui grynos vilnos 

Velour medžiagos 23-24 unc., ar vyriškam 
lygios ar eglute 28-30 unc.;

34 jard. bostono su ALL WOOL MADE 
IN ENGLAND jaudintu kraštuose, 20-23 
oz.;

2 jrd. Double Jersey, vienos spalvos ar 
su blizgučiais, 62-66", 14-16 unc., tinkan
čios kostiumui ar suknelei ir labai madin
gos Lietuvoje;

2x24 jrd. vilnos - dirbtinio šilko (66 proc. 
vilnos, 34 proc. šilko), 55", suknelėms me
džiagos;

3 jrd. dirbtinio šilko suknelei;
2 nailoniniai lietpalčiai, kurie labai ver

tinami Lietuvoje;
2 poros vyriškų ir moteriškų nailoninių 

kojinių, crepe nylon, 3 mėn. garantija (vy
riškos spalvotos);

vyriški balti ar spalvoti marškiniai, nai
loniniai.

Visas tas siuntinys kainuoja 38 svarus.
Padorios išsimoikėjimo sąlygos. Prie to 

siuntinio, jei norite, iki pilno svorio dar 
galite pridėti 4 svarus svorio jūsų pasi
rinktų prekių.

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

Gruodžio 27 d. Wolverhamptone staiga 
mirė širdies liga Jonas Musteikis, gimęs 
1922. VII.13 Šėlos kaime, Utenos apskr.

Laidotuvės, kurios įvyko sausio 4 d., su
traukė visus tautiečius, kurie savo dalyva 
vimu ir gėlėmis įrodė Jonuko populiarumą 
lietuvių tarpe. Atsisveikinimo žodį kapinė 
se tarė D. Narbutas.

Laidotuvės buvo baigtos „Viešpaties an
gelu“.

Laidotuvėmis rūpinosi A.A. Jono brolis 
Kazys.

Wolverhamptono lietuviai liūdi, netekę 
brangaus tautiečio, ir kartu užjaučia brolį 
Kazį.

Brangus Jonai, tebūnie Tau lengva sve
čios šalies žemelė.

N. Metų dieną į Liet. Marijonų Jaunimo 
Židinį atvyko vysk. P. Brazys ir Marijonų 
vyriausias vadovas vysk. Č. Sipovičius.

Abudu vyskupai išreiškė pasitenkinimą 
Židinio atliekamu liet, jaunimo mokslini
mo ir auklėjimo darbu ir laimino tolimes
nę veiklą. Ganytojai čia buvo 3 dienas. 
Vysk. P. Brazys pasakė lietuviams du pa
mokslus ir laikė Mišias.

Nottingham© vysk. E. Ellis Liet. Jauni
mo Židiniui rodo daug simpatijų. Artimiau' 
šioje ateityje žada jis atvykti į Židinį pa
maldoms ir būstinės pašventinimui. Data 
bus pranešta.

Sausio 22 d., šeštadienį, Vyties Klubo sa
lėje pirmą kartą pasirodys nauja dainos 
ir žodžio meno grupė „Sūkury s“.

Programoje naujos dainos ir dialogai.
Atidarymas 7.30 v.v. punktualiai.

Vadovybė

Sausio 23 d., sekmadienį, 3.30 vai. p.p., 
Vyties Klubo salėje kviečiamas savišalpos 
kasos narių ir norinčių joje dalyvauti 

SUSIRINKIMAS.
Bus priimami įstatai ir sprendžiami 

reikalai.

KALĖDŲ EGLUTĖ
DBLS Leigh skyriaus ruoštoji vaikams 

eglutė įvyko gruodžio 18 d. Susirinkus gra 
žiam būriui vaikučių prie paruoštų stalų, 
atvykęs iš Manchesterio kun. V. Kamaitis 
tarė žodį vaikams ir palaimino stalus. Ma
žieji buvo pavaišinti užkandžiais ir minera
liniais gėrimais ir apdovanoti Kalėdų se
nelio dovanomis. Buvo užsakyta muzika, 
kuri paskutiniu momentu atkrito. Iš bėdos 
išgelbėjo Snabaičių atvykimas: Bernadeta 
Navickaitė-Snabaitienė paskambino piani
nu.

Pagrindiniai vaikų eglutės organizato
riai buvo J. Arbačiauškas ir Dilijonas, Ka 
ledų senelis — R. Dielininkaitis.

Suaugusiems sumuštinius paruošė E. 
Ūsienė su J. Dilijonienė ir jos dukterim. 
Baranauskas ir A. Dilijonas pravedė lote 
riją, kuri davė gražaus pelno.

J. Arbačiauskas, daug pasitarnavęs ruo
šiant vaikams eglutę, paskutiniu metu sun 
kiai susirgo ir negalėjo dalyvauti. Jo mo
tina gruodžio 9 d. iš Vilniaus per Maskvą 
atskrido lėktuvu į Londoną. J. Arbačiaus- 
ko motina pirmą kartą dalyvavo mūsų su 
buvime, buvo susitikusi su kun. V. Kamai- 
čiu ir kitais mūsų tautiečiais.

Skyriaus pirmininkas Domas Norkus 
prieš pačias Kalėdas grįžo į namus, 
sveiksta ir laukia pagaminant 
kojai specialaus bato.

DERBY — sausio 16 d„ 11 v., Bridge Gate. 
NOTTINGHAM — sausio 16 d., 11 vai., 

Liet. Jaunimo Židinyje, 16, Hound Rd.
CORBY — sausio 23 d., 12 vai., šv. Patriko 

bažn., Gainsborough Rd.
BRADFORD — sausio 16 d., 12.30 vai.
ROCHDALE — sausio 23 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 30 d., 1 v. p.p.

LVS „Ramovės" Manchesterio Skyriaus 
Valdyba sausio 15 d., šeštadienį, punktua
liai 5 vai., Lietuvių Klubo patalpose šaukia 

Metinį narių susirinkimą.
Prašom visus narius atsilankyti. Bus 

renkama Valdyba 1966 metams.
Skyriaus Valdyba

Vokietijos LB Krašto Tarybos rinkimai 
įvyko 1965 m. gruodžio 12 d. Rinkimuose 
dalyvavo 27 apylinkės su 1071 pilnateisiu 
nariu. Rinkėjo teise pasinaudojo 865 as
menys.

Išrinkti: kun. V. Šarka, kun. Dr. J. Avi
ža, kun. A. Bernatonis, J.' Valiūnas, kun. A. 
Keleris, prof. Dr. J. Grinius, kun. A. Bun- 
ga, E. Simonaitis, J. Barasas, A. Lingė, F. 
Skėrys, S. Vykintas, Dr. L. Pašaitienė, Dr. 
P. Karvelis, J. Stankaitis.

Tėvas Alfonsas Bernatonis, O.F.M. Cap. 
— Lietuvių Sielovados Vyriausias Tvar
kytojas, dėl susilpnėjusios sveikatos ir ki
tų gausių pareigų vienuolyne ir sielovado
je pasitraukė į dimisiją.

Jis 15 metų gražiai vadovavo Lietuvių 
Sielovadai Vokietijoje ir Austrijoje, nuo- grojama, 
lat rūpinosi Vasario 16-tos Gimnazijos rei
kalais — rūmų užpirkimu, gimnazijos per
sonalo parinkimu bei padidinimu, gimna
zijos išlaikymu, organizuojant aukų vajų, 
gimnazijai mokinių parūpinimu, gimnazi
jos orumu bei giedrumu.

Kiekvieni metai organizavo jaunimo va
saros stovyklas. Uoliai platino lietuviškus 
laikraščius, žurnalus ir knygas. Rėmė vi
sas lietuviškas organizacijas, organizavo 
suvažiavimus. Stengėsi gražiai atstovauti 
lietuvius ir lietuvių tautą tarptautiniuose 
sąskrydžiuose. Rėmė mūsų senukus, lankė 
ligonius, nelaiminguosius kalėjimuose ir 
laisvėje su dovanomis; visur nešė pagalbą.

Jo darbas buvo platus, labai įvairus, ne
paprastai naudingas.

Šv. Kongregacija jo atsistatydinimo pra
šymą priėmė ir jo įpėdiniu paskyrė žymų 
ir garbingą kunigą Dr. Joną Avižą. Nomi
nacijos dokumentą gavo per J.E. Vyskupą 
Dr. Praną Brazį, MIC., Romoje.

Naujasis Sielovados Tvarkytojas pradės 
eiti savo pareigas nuo naujų 1966 metų. 
Jo adresas: Kun. Dr. Jonas Aviža, 8000 
Muenchen 2 Tel. 241570. Unterer Anger 
17/11.

Lietuviai seneliai prieglaudoje šeimyniš
kai atšventė Kūčių vakarą prie gražiai pa
puoštos eglutės. Susirinkus dalyviams į 
valgomąją salę, kun. P. Girčius atgiedojo 
Kūčių evangeliją ir bendrai su visais pasi
meldė. Po giesmės „Sveikas Jėzau gimu- 
sis“ buvo pradėta valgyti Kūčių vakarie
nė su plotkelės laužymu.

Vakarienės metu Milda Flinderytė jaus
mingai padeklamavo du eilėraščius. Vieš
paties Jėzaus užgimimo šventės rytą aidint 
giesmėms, kurioms vadovavo Uršulė Linar 
tienė, klebonas atnašavo šv. Mišias ir per
skaitė ta proga vyskupų laišką.

Po pamaldų vieni kitus svekindami ir 
lankydami džiaugėsi sulaukę šv. Kalėdų.

Už visokią globą ir dovanas seneliai yra 
labai dėkingi St. Hedwigs-Stift vienuolėms 
seselėms. Pažymėtina, kad šventės proga 
seneliai dosniai aukojo „Adveniat“, Pietų 
Amerikos vargšams ir lietuviams salezie
čiams.

KALĖDŲ EGLUTĖ OSNABRIUKE
Antrą Kalėdų dieną Osnabriuko lietu

viai po pamaldų popietiniu laiku susirin
ko i Damano svetainę Vehrtėje bendrai at
švęsti šv. Kalėdų. Pobūvį atidarė apyl. pir
mininkas VI. Žaliukas, kviesdamas visus 
sugiedoti tautos himną. Po to žodį tarė kle
bonas. Po to, V. Rudžiui vadovaujant, se
kė vargo mokyklos pasirodymas. Progra
moje dalyvavo šie vaikai: J. Rudys, A. Ža
liukas, K. ir Z. Biržinytės, R. Vėgneris, T. 
ir M. Vėgnerytės ir kt. Pasibaigus meninei 
parengimo daliai, Kalėdų senelis išdalijo 
vaikams dovanas ir su visais nusifotogra
favo.

Pobūvio metu ta pačia proga buvo išrink 
ta nauja Osnabriuko apylinkės valdyba, 

kurią dabar sudaro: pirm. VI. žaliukas, 
sekr. A. Alminauskas, ižd. V. Zelionka ir 
kand. K. Štaras. Revizijos komisijon išrink 
ti: V. Martinaitis, V. Rudys, P. Biržinis ir 
kand. K. Vaitiekūnas. Pasibaigus rinki
mams, buvo pravesta rinkliava lietuviams 
saleziečiams.

Osnabriuko apylinkė yra gerai organi
zuota, ir jos vadovai sąžiningai atlieka sa
vo pareigas. Visi tautiečiai gauna parengi
mų pranešimus ir kvietimus. Pagal apyl. 
pirm. VI. žaliuko pranešimą PLB Vokieti
jos Kr. Apylinkės pirmininkų posėdyje, Os 
nabriuko apylinkėje yra 137 nariai, o ne 
virš 200, kaip apie tai buvo rašoma E.L. 
Nr. 47 (1965 m.) „Dėl kultūrinių dienų Os 
nabriuke“ korespondento. Nauja valdyba 
yra pasiryžusi pagal esamas sąlygas ir sa
vo išgales dirbti Dievo ir tėvynės labui ir 
toliau. K.

Lietuviška mokykla prie Liet. Moterų 
Draugijos Hamburge turėjo nemaža vargo, 
kol kūrėsi, ir dėl to daugiausia kalti savie
ji. Ypač trūko tinkamų patalpų. Bet pama
žu pasisekė nugalėti kai kuriuos sunku
mus. Svarbiausia, kad stud. R. Baliulis ga
vo teisę tam tikromis dienomis naudotis 
patalpomis „Haus der Jugend“. Tas atski
ras 3 aukštų namas yra miesto centre ir 
turi keliolika didelių gražių kambarių, sa
lę, žaidimų salę, plačius koridorius, virtu
vę su visais reikalingais indais ir net spe
cialų lėlių kambarį mergaitėms.

LMD Hamburgo pirmininkės Dr. L. Pa- 
šaitienės dėka suorganizuotas vaikų trans 
portas. Speciali automašina suvežą vaikus 
šeštadieniais į mokyklą. R. Baliulis moko 
juos lietuvių kalbos ir dirba su jais. Be to, 
viena vokiečių muzikos mokytoja moko 
vaikus groti dūdelėmis.

Gruodžio 22 d. mokytojas filologijos stu
dentas R. Baliulis suruošė vaikams pirmą
ją Kalėdų eglutę. Prie didelio, eglutės šako 
mis ir degančiomis žvakutėmis papuošto 
stalo susėdo visa krūva vaikučių, o prie ki
to, mažesnio, kai kurios mamytės.

R. Baliulis tarė įžangos žodį. Po to vaiku 
čiai pradėjo rodyti savo žinias. Eilėraščius 
deklamavo Kristina ir Monika Navickai
tės, Aurelija Lipšiūtė, Sabina ir Bernar
das Henfleriai, Ariana Smailiūtė. Akordeo 
nu pagrojo Anatolis Brokšas. Vaišinantis 
kakava ir pyragu, E. Baliulienė paskaitė 
apysaką „Mano pirmosios Kalėdos“. Pas
kui vėl buvo deklamuojama, dainuojama, 

Visi kartu sugiedojo „Tyliąją 
naktį“ ir kitas giesmes. Pirmą kartą pasi
rodė trio —Th. Lipšienė su savo dukrele 
Aurelija pagrojo dūdelėmis, o Anatolis 
Brokšas akordeonu. Vaikai ir tėvai buvo 
patenkinti ir nesigailėjo programos daly
viams katučių. Vėliau J. Čekauskas per
ėmė Kalėdų senio pareigas, pakalbėdamas 
vaikams apie Lietuvą. Vaikai gavo po dide 
lį margą kalėdinį maišiuką, pilną įvairių 
skanumynų.

Išdalijus dovanas, atskirai dar buvo at
žymėtos dvi geriausios mokinės: Kristina 
Navickaitė ir Krista Kerpaitė. Deja, Ker
psite tuo metu sirgo ir negalėjo dalyvauti 
šioje vaikų eglutėje, bet jai dovanos buvo 
perduotos.

Gražioje, linksmoje nuotaikoje pasibaigė 
pirmoji mūsų vaikų eglutė.

V. Čekausklenė

Vasario 16 Gimnazijoje bet kokios dides
nės iškilmės tuojau plačiu aidu nuskamba 
vokiečių spaudoje, šitaip atsitinka, be abe
jo, ir dėl to, kad vokiečių spauda stengia
si pamatyti ne vien tik tai, kas savųjų pa
daroma, o, be to, Gimnazija turi puikų ry
šininką, kuris palaiko gerus santykius su 
vokiečių spauda. Tas ryšininkas yra mok. 
F. Skėrys.

Va, ir dabar, kai gruodžio 22 d. jis Vasa
rio 16 Gimnazijoje pravedė Kalėdų eglutę, 
tai didžiulius reportažus apie tą įvykį išsi
spausdino, dar fotografijomis pailiustruo
dami, šie aštuoni vokiečių laikraščiai:

Mannheimer Morgen, Allgemeine Zei- 
tung, Badische Volkszeitung, Weinheimer 
Nachrichten, Odenwaelder Zeitung, Lam- 
pertheimer Zeitung, Darmstaedter Echo 
ir Frankfurter Neue Presse.

Tradicinis prieškalėdinis vakaras Vasa
rio 16 Gimnazijoje sutraukė daug įvairių 
tautų svečių. Į susirinkusius pirmiausia 
prabilo rengėjų, katalikų ir evangelikų jau 
nimo vadovų, vardu Gimnazijos kapelio
nas kun. Jonas Riaubūnas.

Pradžioje lietuviškai nesuprantantiems 
svečiams vokiškai ir angliškai buvo prista 
tytas kalėdinio vaidinimo turinys. Veika
las yra sukurtas pagal šv. Rašto tekstus 
Gimnazijos direktoriaus kun. Br. Liubinp, 
kuris jau ketvirtos Kalėdos duoda šitokią 
dvasinę dovaną savo mokiniams ir visuo
menei. Trijų paveikslų veikalas vadinasi 
„Bausmė ir pažadas“. Išraiškos šokio prie 
menėmis ir vaidyba artistai — Alfredas 
Starukas (Adomas), Regina Tamošaitytė 
(Ieva) ir Manfredas šiušelis (Cherubinas) 
— atsiekė nuostabių, mėgėjų scenoje ne
įprastų viršūnių, atskleisdami žmogaus kai 
tės ir pasmerkimo psichologiją. Į generali
nę repeticiją specialiai atvykę spaudos fo
tografai padarė puikių nuotraukų.

Veikalo pastatymu rūpinosi mokytoja E. 

Tamošaitienė, giesmių paruošimo srityje 
padedama VII kl. mdk. Alfredo Staruko. 
Dekoracijas ir kostiumus paruošė mokyt, 
dail. Alfonsas Krivickas.

Uždangai galutinai nusileidus, prasidėjo 
prozinė šventės dalis. Eglutės žvakutes už
degė dviejų konfesijų dvasiškiai iš 3 tautų: 
JAV karo kapelionas maj. kun. Di Bene
detto, vok. evang. klebonas kun. Rauch ir 
liet. kat. Sielovados direkt. tėv. A. Berna
tonis. Didžioji kalbų dalis buvo susijusi su 
dovanų įteikimu. Pirmasis kalbėtojas, Jo
nas K. Valiūnas, pirmiausia prabilo kaip 
šeimininkas — PLB Vok. Kr. V-bos pirmi
ninkas. Toliau jis kalbėjo kaip svečias rė
mėjas , įteikdamas Gimnazijos direktoriui 
savo vadovaujamos 8591 liet. LS kuopos do 
vaną DM800. Toliau kalbėjo vietiniai vo
kiečių kunigai ir amerikietis kat. kun. Di 
Benedetto, kuris Gimnazijos eglutėn jau 
kelinti metai atvyksta su daugeliu vyrų ir 
su gausiomis dovanomis. Jų dovanos šie
met tikrai gausios: 1) USAREUR Eng. To
pographic Centre — DM842,59, 2) 541 Eng 
Co — DM823, 3) Heavy E. Maint Co — 
DM506,95, 4) HQ Co 11 Engr Grp — DM 
305,70 ir 5) 530th Engr Co — DM300.

Iš Kaiserslauterno kalbėjo Gen. Dep. ka
rininkas kpt. Roberts, 8121 LS vokiečių 
kuopos vadas kpt. Klar, įteikdamas DM 
200, ir 8593 liet. LS kuopos vadas kpt. J. 
Venckus, papildydamas tos kuopos dažnas 
aukas dar DM100. Kalbėtojų vainiką už
baigė tėv. A. Bernatonis, dėkodamas vi
siems darbuotojams.

Po kalbų II kl. mokinė S. Dilbaitė pade
klamavo eilėraštį lietuviškai, pirmoke M. 
Kuršytė vokiškai, trečiokė D. Rainytė ang 
liškai ir A. Klevinskaitė vokiškai. Muzikos 
mokyt. K. Motgabio paruoštas Gimnazijos 
choras sugiedojo 6 giesmes.

Direktorius baigiamajame žodyje išreiš
kė padėką visiem Gimnazijos geradariams 
ir rėmėjams.

Galiausiai visi svečiai buvo pavaišinti, o 
bevakarieniaujant jie dar suaukojo DM 
212.

Visai programai vadovavo ev. tikybos 
mokytojas F. Skėrys, kuris kartu su kat. 
kapelionu kun. J. Riaubūnu buvo taip pat 
visos šios šventės organizatorius. (Inf)

PR. LIET. B-NĖS KRAŠTO TARYBOS 
POSĖDIS

Paskutinis Prancūzijos Liet. B-nės Kr. 
Tarybos posėdis įvyko lapkričio 14 d., pir
mininkaujant Tarybos pirm. A. Venskui. 
Pradedant posėdį, susikaupimo minute pa 
gerbta neseniai mirusi Krašto Tarybos na" 
rė J. Mačiukaitė-Matorė.

Posėdžio dienotvarkėje: Krašto Tarybos 
sudėties klausimas, Krašto Valdybos, Kul
tūrinės bei Jaunimo Komisijų veiklos ir 
Revizijos Komisijos pranešimai, nauji Kr. 
V-bos rinkimai, Pasaulinio lietuvių jauni
mo kongreso klausimai.

Krašto Tarybai netekus narės J. Mačiu- 
kaitės-Matorės, kaip pirmoji kandidatė 
naujai į Tarybos sudėtį įėjo O. Gečaitė - 
Peruchė.

Posėdyje išsamų pranešimą apie Kr. V- 
bos veiklą paskutinių 2 metų bėgyje pada
rė kun. J. Petrošius, taip pat Kultūrinės 
Komisijos pirm. B. Venskuvienė, o Rev. - 
Komisijos vardu min. E. Turauskas.

Naujai išrinktoji Krašto Valdyba parei
gomis pasiskirstė šitaip: kun. J. Petrošius 
— pirmininkas, B. Venskuvienė — vicepir
mininkė ir sekretorė, P. Klimas — iždinin
kas. Į Revizijos Komisiją išrinkti: min. E 
Turauskas, E. Vaiciekauskas ir O. Peruchė.

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Gruodžio 5 d. Paryžiuje įvyko Pr. Liet, j 

B-nės visuotinis susirinkimas, kurio metu 
kalbėjo iš Vokietijos atvykęs svečias Dr. 
P. Karvelis, tema: 25-ri Lietuvos pavergi
mo metai. Susirinkimo pabaigoje Pr. Liet. 
B-nės buvo priimta Krašto Tarybos nario 
E. Turausko paruošta rezoliucija, atžymint a 
25 Lietuvos pavergimo metus.

Pranešimą apie pasaulinį liet, jaunimo 
kongresą bei jaunimo metus padarė Kr. V- 
bos pirm. kun. J. Petrošius.

Bendros Kūčias, kaip ir kasmet, Pr. Liet. 
B-nės Krašto Valdyba suruošė gruodžio 
24 d. Paryžiuje.

Lietuvos Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas įvyks Paryžiuje vasario 19 d.

B. Šlepetytė-Venskuvienė už nuopelnus 
kat. tarptautinėje veikloje popiežiaus Pau
liaus VI apdovanota „Pro Ecclesia et Pon- 
tifice“ ordinu.

J.E. Vysk. P. Brazys lankys Paryžiaus 
lietuvius kovo 6 d., šv. Kazimiero šventėje.
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kietijoje — DM 22.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų
jų skelbimų turint nei leidėjai, nei redak
cija nesiima atsakomybės.
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