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KALĖDOS
Kalėdos nėra kokios nors tautinės šven

tės. Pirmoje eilėje jos religinės, švenčia 
jas visas krikščioniškasis pasaulis, kaip 
Kristaus gimimą. Bet jos kiekvienoje tau
toje kitaip įsistiprinusios, kitokiais papro
čiais ir tradicijomis apipintos, dėl to vie
naip jas švenčia lietuvis, o kitaip anglas ar 
vokietis. Galėtume ir dar toliau eiti, saky
dami, kad jas kiek kitaip švenčia ne tik 
kiekviena tauta, bet daugiau ar mažiau 
kiekviena parapija, kaimas ir net kiekvie
nas kiemas.

Pagrindinis, su religija susijęs Kalėdų 
bruožas, aišku, yra tarptautinis. Čia esmė 
amžiais vis ta pati, ir lietuvis, gyvenda
mas kitų tautų aplinkoje, visada jaus Ka
lėdas. Bažnyčiose bus pamaldos, nors ir 
svetima kalba. O kur nuolat gyvena ar at
važiuoja lietuviai kunigai, tai ir pamaldos 
bus lietuviškos. Tačiau vyresnieji, kurie 
Lietuvoje metai iš metų šventė Kalėdas 
lietuviškai, visada jaus, kad jų tėvų ar jų 
pačių namuose dar šitaip ir anaip būdavo. 
Šitaip būdavo ruošiamasi jau nuo Kūčių 
dienos ryto. Šitokie, o ne kitokie būdavo 
gaminami valgiai ir tam tikra nustatyta 
tvarka valgomi. Valgant dar atsimenami 
tie, kurių nėra prie stalo, o tokiom dienom 
visi stengiasi kartu būti, jeigu tik nėra ne
nugalimų kliūčių. O Kalėdų dienos vėl tu
ri tvirtus savo papročius.

Taip, tauta su tauta ar parapija su pa
rapija gretimai gyvendamos, daro viena ki
tai įtakos, perduodamos ar perimdanios kai 
kuriuos papročius, žmogui, be abejo, tenka 
šiek tiek derintis ir prie sąlygų. Tačiau pa
ti didelė esmė visada išlieka, ir sakytume, 
kad mums reikėtų išlaikyti ir esmę tų di
delių švenčių ir visus papročius, kurie pa
pildo, susimbolina ir sušventina tą didu
mą. Kol gyvenome savo krašte, tai ir visos 
šventės ir kasdienybė buvo lietuviška, 
įskaitant pačią žemę, jos kaimus ir mies
tus, upes ir kelius. Apšarmojęs medis, nuo 
šalčio supoškėjusi tvora ir savo kieme ar 
kaimynystėje suamsėjęs šuo — viskas įsi
pindavo dar į visumą, į bendrinę nuotaiką. 
Taip pat ir tolybėje nuskambėjęs varpas. 
Vadinas, daug ko netekome, ir didžiulis 
keptas kalakutas nepajėgs visko atstoti, 
nors jis ir reiškia pasiturintį gyvenimą. 
Dėl to kas buvo išsinešta iš namų, visi pa
pročiai turėtų būti visu kruopštumu pa
laikomi, kad didžiosios šventės metai iš me 
tų palaikytų mūsų lietuvišką dvasią.

Tiesa, vyresnioji karta kokia išaugo, su 
kokiais papročiais susigyveno, tokia maž
daug ir nugyvens savo amžių. Bet jaunajai 
kartai visi tėvų atsivežtiniai papročiai ga
li tik stiprinti dvasią ir prilaikyti ją savo 
tautai.

Tam tikra prasme mūsų gyvenimas, ži
noma, sunkus. Niekas mūsų neragina švęs
ti, niekas ir nedraudžia, todėl po truputį ir 
išbarstome, ką atsivežėme. Kitas dalykas 
'Lietuvoje. Ten dažnuose namuose Kalė
dos ir kitos didžiosios šventės praeina prie 
uždarų langinių, kad nereikalinga akis ne
pastebėtų. Ten imamasi visų oficialiųjų 
priemonių, kad tokios šventės ne tik ne
būtų švenčiamos, bet kad tiesiog išnyktų. 
O vis tiek net ir po ketvirčio amžiaus to
kiose sąlygose jos dažnuose namuose te
bėra šventės su visais papročiais ir tradici
jomis.

Dėl to ir mums reikėtų palaikyti tuos 
papročius, kuriuos išsinešėme. Jei Kūčių 
vakarą visa šeima stengiasi būti prie vieno 
stalo, tai išsineštinės tradicijos, jei jų pri
silaikysime, mus bent mintimis apjungs su 
visais tais, kurie gyvena ir švenčia Lietu
voje, su visa tauta, kaip didele šeima.

VLIKo VALDYBA
Vliko pirmininku išrinktas dr. Kęstutis 

J. Valiūnas (seime atstovaująs Liet. Ūki
ninkų Sąjungai). I valdybą išrinkti: J. Au
dėnas (Liet. Valstiečių Liaudininkų S-ga), 
dr. A. Budreckis (Rytų Lietuvos Rezisten
cinis Sąjūdis), R. Kezys (Lietuvių Fronto 
Bičiulių Sambūris), dr. B. Nemickas (Liet. 
Tautinis Sąjūdis), J. Sonda (Liet. Social
demokratų Partija), P. Vainauskas (Liet. 
Krikščionių Demokratų Sąjunga).

Vliko tarybos pirmininkas tarybos var
du pareiškė, kad naujos valdybos rinki
mas jokiu požiūriu nebuvo susietas su bu
vusios valdybos pasitraukimo aplinkybė
mis.

Buvusiam Vliko pirmininkui, keliems 
atstovams ir PLB ryšininkui pareiškus 
sveikinimų ir linkėjimų naujajai valdy
bai, naujasis Vliko pirminnkas dr. K. J. 
Valiūnas dėkojo už pasitikėjimą ir pa
reiškė:

„Naujoji Vliko valdyba reiškia savo ryž
tą visomis jėgomis tęsti Lietuvos laisvės 
kovą, kol bus atstatyta nepriklausoma de
mokratinė Lietuvos valstybė. Siekdama 
šio tikslo, Vliko valdyba jungs visas teigia 
mąsias lietuvių vyresniosios ir jaunesnio
sios kartos pajėgas“. (ELTA)

KAI INO TIESA LAIMI
(LINKĖJIMAI RAŠYTOJUI AVYŽIUI)

Iš zimaninės „Tiesos" sužinojome, jog 
pernai premija už romaną „Kaimą kryžke
lėje" apdovanotas rašytojas Jonas Avyžius 
rašo veikalą „iš rūsčių hitlerinės okupaci
jos metų“. Skaitėme ir naujojo romano 
„1941-ieji, liepa“ ištrauką. Aišku, kad iš 
trumputės ištraukos negalima spręsti, 
koks bus visas kūrinys. Norime tikėti, kad 
bus neblogesnis už premijuotąjį. Kodėl gi 
jis turėtų būti menkesnis? Rašytojas, kur
damas „Kaimą kryžkelėje", labiau subren
do, įgijo daugiau stilistinių ir kompozici
nių įgūdžių. Jis įsitikino, jog biauriai ne- 
klastojant tikrovės galima parašyti geresnį 
veikalą, negu aklai laikantis „socialistinio 
realizmo“ dogmų ir spaudžiant savo kurmį 
į raudonojo Prokrusto lovą. Ir dargi net 
respublikinę premiją laimėjo. Partijos pa
rodytas pasitikėjimas jam bus labai nau
dingas rašant naująjį romaną.

Pasirodęs „Kaimas kryžkelėje“ tapo mė
giamiausia knyga okupuotame krašte. Ko
dėl? Tarp sovietinių didvyrių tampymosi, 
tarp kolchozo pirmininkų ir partijos sekre
torių kalbų skaitytojai rado ir tikro, neme
luoto gyvenimo gabaliukų, perteiktų gru
biu, netašytu stiliumi, kokia buvo ir pati 
kolchozų steigimo laikotarpio tikrovė. Tai 
buvo didelė naujiena. Paprastai sovietiniai 
veikalai kuriami juoda-balta piešimo sche
ma: visi komunistai ir jų bendrakeleiviai 
yra idealūs žmonės, tikri angelai, o jų prie 
šai — moralinės ir fizinės menkystės. Tarp 
abiejų stovyklų vyksta kova, kurią laimi 
komunizmo šalininkai. Taškas. O „Kaimo 
kryžkelėje“ autorius išdrįso ir komunisti
niuose herojuose įžvelgti juodų dėmių, o jų 
priešuose — teigiamybių. Tuo būdu savo 
romano veikėjus jis priartino prie gyveni
mo. Dėl to laimėjo ir kūrinys ir partija. 
Jei pastarąją kai kurių veikėjų žodžiais ir 
paglostė kiek prieš plauką, tai labai dauge
liu atvejų ir smarkiai papūtė į jos dūdą, 
nors ir ne maskvine gaida. Ir tas pūtimas 
taip labai nerėžia skaitytojo ausies, kaip 
pagal juoda-balta schemą parašytuose ro
manuose, užtat juo įtikinamesnis ir parti
jos reikalui naudingesnis.

Rašytojas nepateikė atsakymų į romane 
iškeltuosius klausimus, bet paliko pačiam

PO SOVIETINIU KEVALU
DEŠIMT KAPEIKŲ

Vilniaus gyventojas skundžiasi: „Kai ka
soje nupirktą rankšluosčio talonėlį pateiki 
pirtininkei, ji, paprastai, nustemba, neno
riai išima iš spintelės rankšluostį ir bruka 
į rankas, tarsi sakydama: „Šitokio šykš
tuolio dar nemačiau“. Kartais dėl to nuve
da tave į kampinį dušą, kuris dažniausiai 
blogiausiai prižiūrimas.

Buvau maloniai nustebintas, kai Vil
niaus miesto vienuoliktoje pirtyje, vietoje 
talonėlio ištiesęs pirtininkei 10 kapeikų, iš
girdau atsakymą: „Pinigus reikia mokėti į 
kasą“.

Nedidelis tai atsitikimas. Sakytume, 
smulkmena. Įvairių kasdieniškų nesąžinin
gumų geriausioje santvarkoje pasitaiko, o 
dėl vienos Vilniaus pirtininkės pastangų 
kiek pagerinti savo skurdų atlyginimą so
vietinė valdžia Lietuvoje juk nesugrius.

Prasiskverbė betgi tas nuotykis į krem- 
liatikių komunistų dienraščio „Tiesos“ skil 
tis, primindamas, kad tai ne atsitiktinu
mas, o greičiau taisyklė.

Atvežė į parduotuvę gražių madingų pal
tų, bet naiviems pirkėjams pardavėja vis 
sako, kad nėra. Paltus išperka žinantieji, 
„tiesiog iš sandėlio“, parduotuvės vedėjai 
delnan įbrukdami po kelis rublius. Keliau
tojas viešbučiuose kambarių negauna, vis 
sako, kad užimti. Paduoda betgi keliauto
jas savo pasą, viešbučio darbuotoja pasą 
atskleidžia, išsiima tris rublius ir kamba
rį vis dėlto suranda. Suka valgyklų tarnau
tojai, patiekdami mažesnes porcijas negu 
valgytojai kad užsimoka, suka bufetinin
kės, konjaką kiek vandeniu atmiešdamos.

Suka visi, kas ir kur tik gali. Sukčiavi
mas, kyšininkavimas, visoks kombinavi- 
mas, arba „blatas“, kaip pati liaudis tai 
vadina, žodžiu, kasdieninis nesąžiningu
mas Lietuvoje dar niekuomet nebuvo taip 
plačiai išsiplėtęs, žmonių nuotaikose tokie 
reiškiniai jau seniai nustojo morališkai at
stumiančio, neigiamo, smerktino pobūdžio, 
nes.......kas nekombinuoja, tas negyvena“
sovietinėje santvarkoje, o gyventi juk rei
kia.

Kremliatikiai komunistai palaipsniui vis 
mažiau beužsimena savo propagandoj, kad 
tokie reiškiniai tėra praeities „atgyvenos“, 
atseit, anų vadinamųjų „buržuazinių“ lai
kų liekanos, kurios, socializmui sužydėjus 
ir komunizmą bestatant, savaime išnyk- 
siančios. Tokie atsitikimai nelabai įtikina, 

skaitytojui juos susirasti, pagalvoti. O pa
mąstyti, baigus skaityti „Kaimą kryžkelė
je“, yra apie ką. Nepriklausomos Lietuvos 
kaime socialiniai žmonių santykiai, nepai
sant beviltiškų komunistų pastangų, buvo 
nusistovėję ir ramūs. Juos sujaukė sovie
tai, įsibrovę į mūsų kraštą. Prasidėjus ru
sų-vokiečių karui, lietuviai bandė imti va
džias į savo rankas, bet tuoj skaudžiai pa
tyrė, jog rudieji okupantai tik pakeitė rau
donuosius. Kilnių patriotinių užsimojimų, 
nežmoniškos hitlerininkų politikos ir įvai
rių asmeninių aistrų sūkuriuose pralieta 
daug ir nekalto kraujo. Tiesa, buvo atsta
tyta sena socialinė tvarka, tačiau tik pavir
šutiniškai. Kai kur, lengvabūdiškai spren
džiant žmonių gyvybės ir mirties klausi
mus, buvo sudarytos sąlygos reikštis že
moms jėgoms, dažnai išsprukusioms iš va
dovybės kontrolės. Paruošta gera dirva 
bręsti pirmuoju bolševikmečiu pasėtajai 
blogio sėklai, kuri išaugo ir krauju pražy
do priartėjus antrajai sovietų okupacijai. 
Lietuvis žudė lietuvį, kaimynas kaimyną, 
brolis kreipė šautuvo vamzdį į brolio šir
dį. Ar tai buvo lietuviškas okupacijų su
jauktų santykių sprendimas? Tikriausia, 
kad ne.

Romane „Kaimas kryžkelėje“ Avyžius 
pateikė mūsų kaimo vaizdą tuoj partizani
nį pasipriešinimą palaužus ir kolchozus 
įsteigus. Laimi sovietinė santvarka. Kaip 
žinome, ji buvo okupanto jėga primesta. 
Atrodo, kad, sukurdamas idealų kolchozo 
pirmininko Arvydo tipą, autorius norėjo 
parodyti, koks buvo galimas lietuviškas 
klausimo sprendimas. Jei būtų susiradę 
daugiau padorių lietuvių komunistų, mū
sų kraštui primestasis susikolchozinimas 
nebūtų pareikalavęs tiek daug aukų.

Jonas Avyžius dabar rašo romaną „iš 
rūsčių hitlerinės okupacijos metų“. Ar jis 
ir naujame veikale bandys pateikti aniems 
laikams tinkamą lietuvišką sprendimą? 
Reikia manyti, kad taip. Bent iš trumpos 
kūrinio ištraukos, išspausdintos spalio 9 d. 
zimaninės „Tiesos" literatūriniame lape, 
tokia išvada siūlosi. Stambaus ūkininko sū
nus, policijos viršininkas Adomas į moti
nos patarimą „išvarpuoti“ trobelninkui 

nes savarankiškoje Lietuvos valstybėje to
kie nesąžiningumo reiškiniai iš tiesų tebu
vo išimtys, ką vyresnieji juk puikiai prisi
mena. O jaunesnieji anuomet be kelnaičių 
tebebėgiojo ar ir visai nė gimę nebuvo, 
tad iš kur gi jie tų visokiausių „blatu“ 
išmoko?

Juodosios rinkos paprastai įsiveisia, kai 
kokių nors prekių trūksta. Taip buvo vi
sais laikais ir įvairiuose kraštuose. Bet 
rankšluosčių Vilniaus pirtyse juk netrūks
ta, o konjako Soviet!joje iki valios! Tik tu
rėk rublių ir gerk! Aha, štai čia ir guli šu
va pakastas — tuose rubliuose. 70 ar 80 rb. 
labai jau nedaug teįperka, o anoji Vil
niaus pirtininke, tur būt, apie 40 rublių 
per mėnesį algos tegauna (prisiminus, kad 
ir gydytojas daugiau kaip 150 rublių į mė
nesį neuždirba). Iš tiesų sunku nekombi
nuoti tokias elgetiškas algas gaunant. 40 
rublių tai vyriškų pusbačių kaina!

Socialinis nelygumas Lietuvoje, tur būt, 
nė bajoriškais ponų valdymo laikais ne
buvo toks ryškus kaip šiandieną. Naujoji, 
Kremliui ištikima, Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių darbo vaisiais tunkanti bur
žuazija gyvena kaip inkstas taukuose. 
Tiems kremliatikiams buržujams „blato“, 
žinoma, nereikia. Gauna tūkstantines al
gas, važinėja valdiškais automobiliais, ku
riuos vairuoja valdiški vairuotojai (kada 
privačių šoferių mada ir Amerikos turtuo
lių tarpe baigia išnykti), laka gruzinišką 
šampaną, užsimanę išsirašo kelialapius pa
sivažinėti Maskvon ar Leningradan, sa
vaitgaliais medžioja, savo vaikus leidžia 
specialiai elitui įsteigtoje vidurinėje mo
kykloje Vilniuje, o nuo gero gyvenimo atsi
pūsti mauna į saulėtojo Krymo „dačas“. 
Tai jau nebe buržujiškas, tai tiesiog aris
tokratiškas gyvenimas! O visas šitų naujų
jų ponų „blatas“ tėra besąlyginė ištikimy
bė Kremliui...

Liaudis tai juk mato! Ir rėksmingiausių- 
jų šūkių apie liaudies gerovę ir komuniz
mo tariamąją statybą fasadas nepaslepia 
šitos akivaizdžios socialinės neteisybės.

Gyventi reikia. Ir jeigu šiandieną Lietu
voje būtiniausio vartojimo prekių nebe
trūksta, žmogus vis dėlto ne vien duona 
gyvena. Norisi ir dailesnio rūbo ir skonin- 
gesnio baldo kambaryje. Taip ir prasideda 
„blatas“. Paprastas, smulkus, bet vis gy
venimo kasdienybę kiek palengvinantis. O 
grįžtant prie anos Vilniaus pirtininkės, per 
šasi mintis, kad ji tų 10 kapeikų neįsimetė 
kišenėn, nes netoliese stoviniavo jos vir
šininkas...

M. V.

Putrimui kailį už tai, kad bolševikmečiu 
buvo įsibrovęs į jų pirkią gyventi ir įžūliai 
elgėsi, protingai atsako: „Kai pradėsime 
keršyti vieni kitiems, galo nebus, draugeli. 
Išsiskersti nesunku — ne tiek daug mūsų, 
lietuvių, esame“. Toks turėtų būti lietuviš
kas sprendimas. Ar jis romane laimės?

Atrodo, jog šiame veikale bus stipresnių 
ir įdomesnių intrigų, negu „Kaime kryžke
lėje“. Adomo sesuo Akvilė praneša, kad ji 
daržinėje laiko sunkiai sužeistą sovietų 
karį-rusą, reikalingą skubios gydytojo pa

t“ Visiems geros volios lietuviams
J BRONIUS BALUTIS
17 Lietuvos Ministeris

E linkiMį LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
Įįjjil Vieton sveikinimų atskiromis kortelėmis, aukojama 5 sv.
IjjĮj) Lietuvių Skautų Vasaros Stovyklos naudai.

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

DBLS VALDYBA

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

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

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

„EUROPOS LIETUVIS“, NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
ir NIDOS SPAUSTUVĖ

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

LIETUVIŲ SODYBA

KOMISIJA REIKALINGA
Europos Taryboje Strasburge veikia Ne

atstovaujamų Tautų Komisija, kuri tyri
nėja taip pat sovietų užvaldytųjų valsty
bių klausimus. Kilus sumanymui šią Ko
misiją panaikinti, Lietuvos Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis pasiuntė Komisijai ir 
kai kuriems Italijos, Prancūzijos ir Vokie
tijos parlamentų nariams šitokį raštą:

Neatstovaujamųjų Tautų Komisijai 
svarstant nutarimo projektą pakeisti jos 
pavadinimą į „Komisiją ad hoc“, pateikiu 
maloniam dėmesiui šiuos samprotavimus.

Jau pats projekto suformulavimas paro
do, kad turima reikalo ne su terminologi
jos klausimu, bet su siekiu panaikinti Ko
misiją ir net nutraukti jos ligšiol darytus 
tyrinėjimus. Toks yra įspūdis, kurį pro
jektas yra sukėlęs taip pat Europos Tary
bos sluoksniuose. Šitokiomis aplinkybėmis 
projekto priėmimas turėtų labai neigiamų 
padarinių Centro ir Rytų Europos tautų 
tarpe. Ypač yra pagrindo bijoti, kad nuta
rimas būtų jų suprastas kaip Europos Ta
rybos atsisakymas domėtis jų laisvės byla 
ir sugrįžimo į demokratinę Europą perspėk 
tyva.

Šiuo metu Europos Tarybos moralinis ir 
politinis prestižas yra didelis tiek Vakarų 
viešojoje nuomonėje, tiek komunistų užval 
dytuose kraštuose. Šis prestižas yra pa
grįstas faktu, kad Taryba, nebūdama para- 
lyžuota antidemokratinių valdžių atstovų 
dalyvavimo, — kaip kad yra paralyžuotos 
Jungtinės Tautos, — skelbia ir vykdo lais
vės bei demokratijos dėsnius. Šioje veiklo
je kaip tik Neatstovaujamų Tautų Komisi
ja, greta Europos žmogaus teisių tribunolo,

TOLIMESNI SVARSTYMAI
Gruodžio 7 d. įvyko Vliko tarybos posė

dis, kuriame buvo toliau sprendžiamas lap 
kričio 30 dienos posėdyje neišspręstasis 
klausimas dėl tarybos pažiūros į įvykį Švie 
sos-Santaros lapkričio 19 d. surengtoje pa
skaitų popietėje. Šiame posėdyje taryba 
tuo reikalu priėmė tokią Vliką sudarančių 
organizacijų atstovų sutartą ir pasiūlytą 
rezoliuciją:

„Vliko taryba, išklausiusi Vliko pirmi
ninko informaciją apie 1966 m. lapkričio 
19 d. Vliko žmonių dalyvavimą Šviesos - 
Santaros susirinkime, kuriame netikėtai 
pasireiškė Sovietų Sąjungos pareigūnas, 
apgailestauja jų nereagavimą dėl to pasi
reiškimo ten pat vietoje. Vliko taryba ta
me Šviesos - Santaros susirinkime buvusį 
įvykį laiko nesuderinamą su tautine draus
me“. (E) 

galbos. Situacija šabloninė. Ją narpliojo 
jau daugelis sovietinių lietuvių rašytojų 
vis pagal partijos padiktuotą „sovietinių“ 
tautų draugystės formulę. Kaip ją spręs 
Avyžius? Jei taip, kaip ir ankstyvesnieji 
rašytojai, geriau būtų pasielgęs, jei tos te
mos iš viso nebūtų lietęs. Tai būtų tik dar 
vienas įrodymas, jog ir talentingi žodinio 
meno kūrėjai neįstengia atsipalaiduoti nuo 
juos žudančių partinių prižiūrėtojų dikta
tų.

Augustinas Upėnas

užima svarbią vietą. Aš manau, o vis didė
jantis Vokietijoje nerimas dėl jos suvieni
jimo atrodo patvirtinąs mano nuomonę, 
kad yra būtina visų europiečių interesams 
išlaikyti laisvės idėją gyvą kaip moralinę 
bei politinę pajėgą. Palikdama veikti Ne
atstovaujamų Tautų Komisiją, Taryba pa
tvirtins, kad ji tebėra tos idėjos vedama. 
O, be to, ji tuo prisidės prie dvasinių ry
šių palaikymo tarp Vakarų Europos ir ne
tekusių laisvės tautų, kurios dar tebetiki 
Europos moraliniu autoritetu.

Kai dėl Europos Tarybos santykių su 
Rytų valdžiomis, tai nėra pagrindo laukti, 
kad panaikinus Komisiją tie santykiai pa
gerėtų. Priešingai, nesunku numatyti, kad 
panaikinimas būtų Rytų priimtas kaip pir
moji tų nuolaidų, kurios jiems prideran
čios savaime, be jokių kompensacijų. Ilgas 
patyrimas parodo, kad komunistinių val
džių santykiai su tarptautinėmis organiza
cijomis galimi tik ta sąlyga, jei pastarosios 
nusileidžia į Jungtinių Tautų ar Tarppar- 
lamentarinės Unijos lygį. Kitaip sakant, 
jeigu jos priima laisvės ir teisingumo dės
nių „neskleidimą“, tai yra tų dėsnių, ku
rie į rytus nuo Elbės upės ir Adrijos jūros 
linijos laikomi sprogstama medžiaga.

TELEVIZIJA IR GYVENIMAS
Vilniaus televizininkai per Tiesą pasipa 

šakojo, kaip jie bando televizijoj rodyti 
Lietuvos „gyvenimo tikrovę“, bet negali to 
padaryti kitaip, kaip tik tokiu būdu, kaip 
kadaise Potiomkinas rodė carienei Katry- 
nai savo baudžiauninkus: išpuoštus, išdai
lintus, šokančius, dainuojančius ir savo po 
nui nuolankiausiai linguojančius.

— Štai kaip buvo šį antradienį (lapkri
čio 29),— guodžiasi televizininkai. — Eks
pertų taryboje tądien buvo apžiūrimos 
maisto prekės. Ką sakytum apie televizi
ją, jeigu tokių dalykų nerodytų! O mes ne- 
parodėm. Nuvažiavom, išdėliojom apara
tūrą, bet nei televizijai filmuoti, nei radi
jui įrašų daryti neleido. Sakė, atvažiuokit 
kitą sykį, mes pasiruošim jums specialiai. 
Panašių atsitikimų būna tiek ir tiek. Pas
laptį mes žinom. Atvažiuoji, ir, žiūrėk, ima 
dejuoti, kad netaiku, kad specialiai televi
zijai nesiruošta. Atseit, reikėtų pagalvoti, 
pasipuošti, kad ekrane atrodytų, kaip tu
rėtų visada būti...

Prieš kiek laiko laikrašty buvo paklau
simas, kodėl kelioninės aprangos reikme
nų galima tik televizijoj pamatyt, bet nė
ra parduotuvėse. (ELTA)
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MENO KLAUSIMAIS
1966 m. lapkričio 26 d. Dailiųjų Menų 

klubas Los Angeles vakaro pokalbininku 
pakvietė dail. Antaną Rūkštelę, atvykusį 
iš Čikagos į savo kūrinių parodos atidary
mą Los Angelėje, Lietuvių Tautiniuose 
namuose. Susirinkimui pirmininkavo D. 
Maokialienė, ir jis vyko Mackialų namuo
se.

Dail. A. Rūkštelė pasisakė, kad nepas- 
laptis, jog jis esąs prieš abstraktizmą. Ar 
paklausėme savęs, sakė jis, kodėl abstrak- 
tizmas taip įsigalėjęs? Dabartinė dvasia 
— diletantų, nemokšų. Melas skelbiamas

Vladas šlaitas

AMŽINAM ATMINIMUI

Turiu užmiršti
(nes man verkiant reikia užmiršti) 
mano širdies nesuvaldomus polėkius
(aš kalbu apie žemiškos meilės stiprų troš

kimą, 
kuris kartą mane pražudė).
Reikia kasdieną mąstyti apie tai, kad gy

venimas 
tartum sunkūs vežimo ratai rieda pakal

nėn.
Reikia mąstyt, ir dėl šito per daug neliū

dėti, 
nes liūdėti neverta
dėl dalykų, kurie praeina ir nebegrįžta. 
Antra vertus, yra dalykų, kurie šioj žemėj 
vieną kartą širdy apsilankę, nebepraeina 
(aš kalbu apie mano meilės nežemiškus 

polėkius, 
kurie liko danguj amžinam ir šviesiam at

minimui).

Į GERESNĘ PUSĘ

Nesu vertas prisikėlimo iš mirusių,
ir tačiau aš ruošiuosi prisikėlimui iš miru

sių, 
nes ligi šiol aš tikiu į didžiąją Dievo malo

nę atleisti ir užmiršti.
Nebuvau „caca lialia“,
ir tikriausiai toks niekad nebūsiu,
ir tačiau Dievas žino, kaip baisiai baisiai 

kovojau 
su pačiu savimi,
idant kartą save ištempčiau
į geresnę ir šviesesnę gyvenimo pusę.

Iš rinkinio O, AUSKARĖLIAI, kurį išleis 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjunga. 

taip dažnai ir įkyriai, kad išvirsta tiesa. 
Amerikoje jau yra knygų, sakančių, kad 
dailininkui nereikia mokslo, kad jis turi 
daryti, kaip jaučia, niekieno neįtakoja- 
mas.

Ar pastebėjome, kad dabartiniai labiau 
šiai išgarsinti dailininkai yra žydai? Tos 
tautybės pagarsintų dailininkų neužtin
kame iki XX a. Gal todėl, kad jų talmu- 
das draudžia piešti žmogų panašų į žmo
gų. Prieš keliasdešimt metų jie į meną 
pradėjo išeiti su revoliucine dvasia, žmo
gų piešdami ne kaip žmogų. Picasso ne tik 
žydas, bet ir komunistas. Jo paveikslų 
Maskva nepriima, bet Maskva per Chruš
čiovą jam suteikė taikos medalį. Kodėl? 
Kuo jis nepaprastai pasidarbavo taikai? 
— Už demoralizavimą krikščioniškojo me 
no pasaulio, už meno terorą. Picasso yra 
šizofrenikas, ir kaip jo gydytojas pripa
žįsta, apgydytas jis grįžta į realizmą. Vi
suomenė, jaunuomenė to nežino. Picasso 
pastebėjo, kad juo daugiau jis juokiasi iš 
žmogaus, tuo žmonės daugiau džiaugiasi.

Tos sistemingai paruoštos, gerai finan
suojamos jėgos iš mūsų galvų privertė iš
mesti estetinį pradą, net neleidžiama mi
nėti žodžio estetika. „Pažangumas“ priėjo 
iki to, kad meno muziejai (pvz., Čikagoje) 
pradėjo išstatyti surūdijusias vonias, se
nus ratus, sulankstytus senus vamzdžius 
ir pan., o meno studentus atsivedę meno 
profesoriai aiškina tąjį meną, pažymėda
mi, kuriomis „kūrinio“ vietomis geriau
siai veržiasi vėjas.

Net lietuvių spaudoje pradeda pasirody 
ti rašinių, giriančių mūsų dailininkus, 
juos vadinančius universaliniais, atseit, 
suprantamas visam pasauliui. O kur lietu
viškas menas? Nebūtina vykti į Lietuvą 
lietuviškų paveikslų kurti, nebūtinai smūt 
keliai atstovauja lietuviškumui.

Religinio meno vardu nemaža pabaisų 
sunešama j maldos namus. Anksčiau 
krikščioniškoji bažnyčia buvo mene pir-

PRAEITIES STUDIJOS

Lapkričio 30 d. Lietuvos Tyrimo Insti
tuto vykdomoji taryba nutarė išleisti „Stu 
dia Lituanica“ II ir III tomus ir priėmė 
jų turinio planus.

Antrajame tome bus studijos, susijusios 
su Mažąja Lietuva, o trečiajame — su Ry
tų Lietuva. (E) 

niaujanti, samdydavo geriausius dailinin
kus, juos gerai apmokėdavo. Dabar bažny
čia taip neremia, kunigai, klebonai priima 
„modernią“ kūrybą. Olandijoje, Danijoje 
ir kitur iš bažnyčių net pradėta išnešti se
nieji puošmenys, juos pakeičiant „mon- 
sterais“. Tuo jau susirūpino dabartinis po
piežius. Krikščioniškosios kultūros žmogus 
yra nusileidęs iki žemiausio laipsnio.

Kai kuriose mokyklose Amerikoje jau 
įsakyta mokinius apie meną pradėti mo
kyti pradedant nuo Picasso, tarsi prieš jį 
nieko nėra buvę. Tai sistemingai užpla
nuoto plano vykdymas.

Po drąsaus dail. A. Rūkštelės pranešimo 
kilo gyvos diskusijos, trukusios apie treje 
tą valandų. Pasisakė: J. Švaistas, dr. E. 
Tumienė, Bern. Brazdžionis, Ed. Arbas, 
Br. Raila, Alg. Gustaitis, kun. dr. P. Celie- 
šius ir kt. Bet jų pasisakymus paliksime 
Dailiųjų Menų Klubo metraštyje.

Sekančiu DMK pirm, bus Dana Mitkie
nė. (ig)

Atsimintas kompozitorius Pakalnis
Jau keleri metai, kaip kompozitoriaus 

J. Pakalnio kapas Kauno Šančių kapinė
se visiškai apleistas, — rašo vienas kau
nietis Vilniaus Komjaunimo Tiesoj. Šan
čių kapinės dabar uždarytos, taigi ir nebe
prižiūrimos. Esą, „Žmonės be sąžinės, be 
elementaraus padorumo jausmo sudaužė 
kompozitoriaus paminklą, išardė kapą“. 
Šaukiasi į Kauno miesto kultūros skyrių 
ir kompozitorių sąjungą, kad pasirūpintų 
kompozitoriaus palaikus perkelti į naują
sias Petrašiūnų kapines.

J. Pakalnis priešbolševikiniais laikais 
jau buvo didžiais gabumais pasižymėjęs 
muzikas — fleitistas, dirigentas, kompo
zitorius. Žymiausias jo kūrinys — baletas 
„Sužadėtinė“ (pagal St. Santvaro siužetą 
iš baudžiavos panaikinimo išvakarių), iš
leistas scenon 1942 metais, vokiečių oku
pacijos metu.

Rusiškai bolševikijai vėl užplūdus Lie
tuvą, čekistai, stalinistai ir jų pataikū
nai, nors ir negalėdami prikišti Pakalniui 
jokių nusikaltimų, grėsmingai šnairavo į 
jį vien dėl to, kad Pakalnis nebuvo su jais 
pabėgęs Rusijon, o dirbo savo darbą Lie
tuvoj ir vokiečių okupacijos metu.

1948 metų pradžioj įvykusiame kompo
zitorių suvažiavime Pakalnio kūryba bu
vo užsipulta visu to meto rusų bolševikų

POP. JONO KALĖDOS

1902 m. klierikas A. Roncalli, busimasis 
popiežius Jonas XXIII, rašė savo dieno
raštyje:

„Gruodžio 25 d.
„Atkropė naktis. Aiškios, šviesios žvaigž 

dės mirga šaltame ore. Triukšmingi, skar
dūs miesto balsai pasiekia mano ausis, 
balsai šio pasaulio liudininkų, kurie įsi
smaginę švenčia savo Išganytojo neturtą. 
Apie mane savo kambariuose miega mano 
draugai, bet aš vis dar budžiu, mąstyda
mas apie Betliejaus paslaptį.

diktuojamos ,,kritikos“ brutalumu. Suva
žiavimui dar nepasibaigus, J. Pakalnis 
„staiga mirė“, v‘os pradėjęs 36-tuosius sa
vo metus. Pro tuo metu dar labai sanda
rią Geležinę uždangą į Vakarus teprasprū- 
do žinia, kad Pakalnis, didžiai sukrėstas 
teroristiškų užsipuolimų, iš suvažiavimo 
pasitraukęs ir grįždamas namo nusižudęs.

Po to keletą metų Lietuvoj J. Pakalnio 
vardas ir jo kūriniai buvo išbraukti iš vie 
šai vartojamo žodyno. Tik po Stalino mir 
ties, „atodrėkio“ laikais, buvo iškelta iš 
archyvo Pakalnio „Sužadėtinė“. „Patai
sius“ turinį pagal leninizmo reikalavi
mus, baletas, pavadintas nauju vardu 
(jame panaudotos „Aušta aušrelė“ dainos 
vardu), pradėtas rodyti teatre.

Vėliau, lietuvių muzikologų pastango
mis, J. Pakalnio kūryba buvo visiškai re- 
habiatuota, gerai įvertinta, net ir jo bale
tui sugrąžintas senasis vardas „Sužadėti
nė“.

J. Pakalnio kūryba naudojama, mėgia
ma, tačiau jo kapas, pasirodo, ne tik už
mirštas, bet ir išniekintas. Kas buvo tie 
,,be sąžinės ir be padorumo jausmo“ iš- 
niekintojai, nebėra vilties išaiškinti: pap
rasti chuliganai, ar kerštingi „komunizmo 
statytojai“. (ELTA) 

„Ateik, Jėzau, ateik, aš laukiu Tavęs!
Artėjant valandai, Marija ir Juozapas, 

miestelio žmonių išvargti, eina į laukus, 
ieškodami užeigos.

„Esu vargšas piemenėlis. Teturiu menką 
prakartėlę, mažas ėdžias, kelias gniūžtes 
šiaudų. Visa tai Tau aukoju, kad ateitum 
į mano menką kertelę. Paskubėk, Jėzau, 
aš Tau aukoju savo širdį. Mano siela yra 
vargana ir be jokių dorybių, mano neto
bulybių šiaudai badys Tave ir pravirk
dins, bet, mano Viešpatie, ko gali tikėtis? 
Tai visa, ką turiu. Mane jaudina Tavo ne
turtas, graudina iki ašarų, bet nieko gėrės 
nio neturiu Tau paaukoti. Jėzau, pradžiu
gink mano sielą savo atsilankymu, išpuošk 
ją savo malonėmis. Sudegink šiuos šiaudus 
ir paversk juos minkštasuoliu savo šven
čiausiajam kūnui.

„Jėzau, laukiu, kad ateitum. Negeri žmo 
nės Tave lauk išvarė, o pučia tarsi ledinis 
vėjas. Ateik į mano širdį. Esu vargšas 
žmogus, bet kaip galėdamas Tave sušildy- 
siu. Bent pasidžiauk, kad noriu šiltai peri- 
imti, karštai mylėti ir Tau pasiaukoti.

„Savo paties būtimi esi turtingas, ir su
pranti, ko man stinga. Tu esi gailestingu
mo liepsna ir nuvalysi mano širdį nuo vi
so, ko nėra Tavo švenčiausioje Širdyje. 
Esi tikras šventumas ir mane pripildys! 
tomis malonėmis, kurios suteiks naujo gy
venimo mano sielai. O Jėzau, ateik! Tiek 
daug turiu Tau papasakoti, tiek daug 
skausmų patikėti, tiek daug troškimų, pa
žadų, vilčių.

„Kūdikėli, noriu Tave pagarbinti, pabu
čiuoti į kaktą, dar kartą Tau amžinai atsi
duoti. Ateik, mano Jėzau, ateik, nedelsk, 
būk mano svečias.

„Deja, jau vėlu, mane ima miegas, ir 
plunksna slysta iš mano pirštų. Leisk man 
truputį pamiegoti, Jėzau, kol Tavo Motina 
ir šv. Juozapas prirengs Tau kambarį.

„Atsigulsiu pasilsėti gaivinančiame nak
ties ore. Kai tik Tu ateisi, Tavo šviesos 
spinduliai apakins mano akis. Tavo ange
lai pažadins mane švelniais garbės ir ra
mybės himnais, o aš džiaugsmingai bėgsiu 
Tavęs pasitikti ir paaukoti savo menkas 
dovanas, namus, visa, ką turiu. Garbinsiu 
Tave ir atskleisiu visą savo meilę, su ki
tais piemenėliais, kurie yra su manimi, ir 
su dąngaus angelais giedodamas garbės 
himnus Tavo Švč. širdžiai.

„Ateik, ilgiuosi Tavęs!“
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KALĖDŲ
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Šventasis Juozapas obliavo lentą, ir bal
tos susirangiusios skiedros lakstė iš po jo 
rankų. Jos tuojau pat buvo pagaunamos: 
trys mažyčiai angelai, vaikštinėjo ropomis 
po aslą ir gainiojosi jas — kiekvienas jau 
turėjo prisirinkęs jų po geroką krepšį.

Ne, niekas nebuvo pristatęs jų prie šito 
darbo, bet jeigu mes saulėtą dieną kartais 
žiūrime į dangų, matome debesėlius, pana 
šius į skaidrias ėriuko garbanas, ir mėne
sienoje mes esame ne sykį regėję debesų 
kuokštus, išmėtytus, tarytum tai būtų per
regimos balto paukščio plunksnos. Ir kaip 
mūsų širdys pasidaro džiugios ir vaikiš
kos! Todėl šitie mažieji išdykėliai straksi- 
nėjo, rinkdavo skiedras, ir norėjo, kad 
šventasis dailidė niekados nebaigtų darbo, 
tačiau jis kaip tik nuobliavo paskutiniąją 
lentą ir pradėjo daryti ėdžias.

Reikėjo paskubėti: Kūčios jau buvo įpu- 
sėjusios dieną, ir iki pavakarių turėjo bū
ti pasiruošta kelionei.

Kiekvienais metais šią naktį Kūdikis 
Kristus nusileisdavo į savo gimimo vietą, 
ir visi, kurie buvo prie jo aną palaimintą
jį laiką, keliavo į šventąją žemę, kad iš 
naujo pergyventų didelį džiaugsmą.

Tiktai šventasis Petras šitokią dieną bū 
davo liūdnas:

— Kodėl aš atėjau pas Tave, Pone, daug 
vėliau? — skundėsi jis, tačiau netrukus 
jau šypsodavosi: ir, gal būt, gerai, kad ne
turiu teisės lydėti Tavęs: kas gi saugotų 
namus ir ruoštųsi švenčių iškilmėm, jeigu 
visi išsivaikščiotų?

Ir jis skubėjo visur, judrus ir pilnas vi
sokių rūpesčių. Dabar jis apžiūrėjo, ar ge
rai pritvirtintos jo gale kopėčios. Jos sto
vėjo atremtos į dvi senas stiprias žvaigž
des ir nė nesukrutėjo, kai jomis, kaukšė
damas kulnimis, lipo perkūnas: jam buvo 
pavesta išmėginti, ar jos yra tvirtos.

Netrukus keliaujantieji pradėjo rinktis. 
Pirmiausia minios angelų lingavo niūniuo
dami — tai buvo tie, kurie anuomet pa
skelbė žmonėms gerąją naujieną, ir da
bar, šią naktį, ruošėsi giedoti: Ramybė 
jums! Netrūko tenai nei jaučio, nei asilo 
— jie stovėjo kantrūs prie kopėčių, karpė 
ausimis ir Jaukė kūdikėlio, kad savo alsa
vimu pašildytų Jo kojas, jeigu keliaujant 
naktis būtų šalta. Senieji Palestinos pie
menys stovėjo visi būriu — jie už nieką 
nebūtų praleidę šią naktį nepabuvoję to
limuosiuose namuose. Kas metai regėjo 
juos ir nebepažino, tačiau nebesistebėjo:

NELĖ MAZALAITĖ

KELIONĖ
jie buvo laimingi kvėpuoti dangumi ir vėl 
atgaivino tą valandą, kada Viešpats iškėlė 
juos, pakviesdamas pas save. Jie stropiai 
buvo išsaugoję valgį ir žaislus, kuriuos ta
da buvo atnešę Jam, ir šią naktį vėl pa
gros Vaikeliui ant savo piemeniškų vamz
delių.

Paskutinis atėjo angelas, nešinas Kalė
dų žvaigžde. Taip, ji buvo tokia šviesi, 
jog tūkstančius metų ant jos būtų galėję 
kristi dulkės ir jos nebūtų pritemdę, ta
čiau šventasis Petras būtinai norėjo ma
tyti, ar ji gerai nuvalyta, ir prisilenkęs ap 
žiūrėjo ją iš visų pusių. Ir čia už aštraus 
spindulio užsikabino jo barzda, ir vienas 
jos plaukas pakibo ant žvaigždės. Ach, 
kaip jis švitėjo, šitas žilas plaukas, tiesiog 
liepsnojo, ir Kūdikis Kristus, tai matyda
mas, linksmai šypsojosi.

Pagaliau barzda buvo atkliudyta, ir ke
liaujantieji pradėjo žengti. Pirmas ėjo an
gelas su žvaigžde — jis iškėlė ją virš savo 
galvos kaip žibintą, ir visi galėjo matyti 
kelią taip pat gerai, tarytum būtų aiškiau
sia diena. Po jo Motina Marija su Kūdikė
liu ant .rankų, ir šventasis Juozapas, neš
damas ėdžias, ir jau paskui visi kiti.
Taip buvo nueitas gerokas kelias — stai

ga Marija sustojo ir ėmė klausytis. Ir Kū
dikis ant Jos rankų taipgi klausėsi, ir Jo 
akys darėsi liūdnos ir gailestingos.

— Girdi? — pasakė Ji Sūnui. — Žemė, 
kuri guli giliai po mumis, tų žmonių yra 
vadinama mano žeme, tačiau kas dabar 
tenai darosi?

Ir juo ilgiau ji klausėsi, juo labiau temo 
Jos šviesusis veidas, ir Kūdikio akys vis 
daugiau buvo užliejamos gailesčio.

— Ar mes negalėtume pro ten pasukti į 
Galilėją? — Paklausė geroji Motina, žiū
rėdama į vaikelį, ir Jis linktelėjo galva, 
ir tuomet jinai pasakė:

— Mes tikriausiai nueisime laiku, mes 
tiktai truputį pasižvalgysime tenai, tiktai 
mažą valandėlę. Nuleiskite kopėčias šito
je vietoje.

Keli greičiausi angelai nuskrido atnešti 
laiptų, ir jie taipgi pakvietė šventąjį Jur
gį, kuris savo kalaviju perplovė Paukščių 
Taką, o palaimintasis Kristupas, vis dar 
toks pat tvirtas kaip ir seniau, prastume 
jį į šonus tiek, kad buvo galima pritvirtin 
ti kopėčias.

Kai jie nusileido žemyn, pajuto šaltį, ir 
jų kojos atsirėmė į gruodą ir sniegą. Ma
ži žiburėliai žybčiojo vienur ir kitur, ir 

dangaus keleiviai pažino, jog jie pateko į 
kaimą.

— Žmonės valgo Kūčių vakarienę, — 
pasakė kažkas. — O netrukus jie ims ruoš 
tis Bernelio mišioms: šią naktį visoje že
mėje jaustis palaiminimas.

Ir visi jie džiaugėsi dėl žmonių laimės, 
net Palestinos piemenys užmiršo šaltį, ku
ris smelkėsi pro jų plonus drabužius. Bet 
kai jie eidami pakeliui pažvelgė į pirmos 
trobos vidų, jie buvo išgąsdinti. Taip, jie 
išsigando, kad pustamsėje troboje buvo vi 
sai tuščia — stalas nebuvo padengtas, ir 
buvo tylu, net svirplys necipsėjo. Tiktai po 
ilgo laiko jie pamatė, kaip nuo krosnies 
pakilo moteris — sena ir pavargusi sun
kiai ėjo ji per tuščią trobą ir, prisiartinu
si prie lango, žiūrėjo į naktį, ir jos lūpos 
šnibždėjo:

— Kame yra mano vaikai!
Visi skubiai pasitraukė, neg jos žiūrėji

mas buvo beviltiškai liūdnas, jog ne
galima buvo jo pakelti. Ir kad nereiktų 
apleisti šitas vietas apsunkintiems didelio 
liūdnumo, jie pažvelgė dar į kitą namą. 
Ten prie vargingo valgio sėdėjo mažas vai
kas ir senis, sulinkęs ir kurčias — jis bu
vo toks kurčias, jog negirdėjo, kaip sudu
žo molinis indas, netyčia iškritęs iš dre
bančios rankos. Ir tuo metu jo anūkas, ku
ris dar taip sunkiai mokėjo kalbėti, tyliai 
paklausė:

— Seneli, kad bolševikai užmušė mamy
tę ir išvežė tėvelį, argi jau niekuomet ne
bus Kalėdų?

Kai berniukas taip pasakė, senis užsi
dengė akis ir įsikniaubė į stalą.

— Širdis niekuomet neapkursta, — sa
ko vienas iš šventųjų keleivių, ir susimąs 
tę jie traukia per kaimą ir mato tamsias 
tuščias trobas, arba prie menko žiburio, 
tarsi vaiduokliai, vaikšto seni ir vieniši 
žmonės.

Vienoje vietoje jie regėjo jauną moterį 
ir jauną vyrą — jie sėdėjo susiglaudę ir 
atrodė laimingi, tačiau tuo metu piktai ir 
puolamai sulojo šuo, ir jie abu išsigandę 
pašoko. Vyras griebė iš kertės šautuvą ir 
iššoko pro langą į sodą, ir moteris drebė
dama užgesino žiburį ir susigūžė kamba
ryje. Šuo vis lojo, ir netrukus pasigirdo 
durų daužymas ir žingsniai kambaryje, pa 
sirodė žiburys ir aidėjo šauksmai, paskui 
iš sodo nuaidėjo šūviai, o troboje suvaito
jo moteris. Visa tai dėjosi taip greitai, jog 
nė dangus nebūtų suspėjęs suteikti pagal
bos, ir kai moteris gulėjo negyva viduje, 
o jos vyras sode — svetimieji plėšė ką ras 
darni, — jie tai darė skubiai ir sumaniai, 
— ir netrukus išvažiavo. Ir troboje pasida 
rė tylu, visiškai tylu.

Lėtai, vos pajudėdami, ėjo dangaus ke
leiviai, o Palestinos piemenys drebėjo iš 

šalčio ir baimės. Motina Marija užleido 
nuometą ant akių, tačiau jos ašaros krito 
ant sniego ir žvilgėjo naktyje, o Kūdikis 
Kristus nukreipė savo akis į praeitus na
mus.

— Šią naktį juk kalbasi gyvuliai, — pra 
bilo jautis į savo draugą asilą, — paklau
sykime, ką jie papasakos, kas čia vyksta.

— Taip, — pritarė piemenys. Jie taipgi 
žinojo šitą kalbą ir mylėjo kiekvieną ra
mų gyvulį, žmogaus draugą.

Ir jie pasuko palei tvartus. Tačiau nie
kas neatsiliepė jiems jokiu balsu.

Tiktai ant stogo krašto tupėjo rainas ka
tinas ir kniaukė:

— Veltui klausotės — ir žmonės ir gy
vuliai išvežti pas svetimuosius. Nėra mė
sos, nėra pieno, miau! Tiktai auga pelės, 
dauginasi žiurkės be skaičiaus, netrukus 
jos valdys visą žemę ir surys mane, miau!

Ir nuo trobos kertės atsiliepė šuo — at
vertęs galvą į viršų jis staugė:

— Aš esu dar, au! Tačiau aš niekuomet 
jau neįloju svečių, tiktai nelaimes ir mir
tį. Jau negainiosiu linksmai avių, nėra ma 
no draugų arklių, nėra kas dirba žemelę, 
au!

O iš pamiškės stūgauja pelėda:
— Ir nereikia! Ir nereikia! Nuo kraujo 

žemė miršta, kaip nuo sausros, tačiau miš 
kai auga visada, auga visada. Bus naktis 
— mums gyvenimas, bus tamsa — mūsų 
akys!

— Geriau niekada nebūtume girdėję 
kalbant gyvulius, — pasakė senasis pie
muo, ir visi jie paskubėjo privyti pirmyn 
nuėjusius.

Ir taip keliavo jie per visą kraštą, per
ėjo Nemuną ir Nerį, ir visur kaimai buvo 
tdkie liūdni, bažnyčios sugriautos, arba, 
jeigu stovėjo nepaliestos karo — prievar
ta ir grasinimas buvo buvo uždėjęs ant du 
rų savo antspaudą. Ir Vaikelio Jėzaus pra 
kartėlė buvo tuščia Dievo namuose.

Kai jie žengė pro miestus, jie matė juos 
pilnus svetimų kareivių, tie vaikščiojo pa
tenkinti ir galvojo tiktai apie piktą, kurį 
jie dar įstengtų čia padaryti. Apleistu
mas ir tamsa viešpatavo puošniose vieto
se, ir linko grindys nuo kojų gausumo ka
lėjimuose. žmogžudžio paveikslai buvo iš 
statyti garbinimui, o didvyrių kapai bu
vo suardyti ir išniekinti.

Keleiviai skubėjo apleisti miestus, nes 
tie atrodė dar nykesni už kaimo tylą, ir 
eidami prieš save pamatė traukinį. Dau
gelio vagonų keleiviai buvo keisti: ten sė
dėjo vaikai, nelydimi nei motinų, nei auk
lių. Jų akys buvo raudonos nuo verksmo, 
tačiau, kai jie pro traukinio plyšius matė 
savo žemę, jos žybėjo tarsi Kalėdų žvakės, 
ir nors jų lūpos buvo visiškai tylios, jų šir 
dys garsiai šaukė:

—Kūdiki Kristau, Tu turi gimti šią nak 
tį. Pažvelk, kaip mus išveža svetur, kad 
užaugtume priešai Tau ir savo žemei. Mus 
sugaudė kaip bejėgius zuikučius, ir mū
sų tėvai negalėjo apginti mūsų. Mes tols
tame iš čia — Kūdiki Kristau, neužmiršk 
mūsų.

Kūdikis Jėzus ilgai žiūrėjo į išvykstan
čius vaikus, ir Motina Marija ištiesė ran
ką į .tą pusę. Ir visi buvo tokie nusiminę 
ir nuliūdę, jog norėjo garsiai šauktis Die
vo keršto — ir tuomet pamatė žvaigždžių 
rašte užrašą: „Leiskite mano angelui pri
pildyti taurę iki krašto“. — Ir visi nusi
lenkė Viešpaties valiai, tačiau niekas sa
vyje neturėjo džiaugsmo, kurį išsinešė iš 
dangaus.

Dabar jie artėjo į mišką. Gilus sniegas 
klojo viską, ir jų kojos giliai grimzdo, at
simušdamos į medžių kelmus. Palestinos 
piemenys jau buvo visiškai sustyrę, ir se
nieji asilas ir jautis vos bejudėjo. Buvo 
tamsu ir baugu tarp didelių pušų, ir dar 
nykiau buvo pralįsti pro eglių tankumy
nus.

Ten jie pamatė žmones. Keleiviai susto
jo po aukšta egle ir žiūrėjo: — jaunuoliai 
ir suaugę vyrai vaikščiojo sargyboje su 
šautuvais, kiti kūreno ugnį, kiti miegojo 
požemių landynėse.

— Jie yra išbėgę iš namų, — šiurena 
eglė, — kad išliktų laisvi, kad nebūtų ver
čiami meluoti ir varomi užmušinėti kitus. 
Viso pasaulio nuostabai jų būriai ginasi 
ir gina savo žemę — ir visas kraštas atro
do tarsi siauras lieptas viršum degančios 
dervos upės.

Dabar jie vaikšto ir stovi, ir jų veidai 
yra paniurę, tačiau jų paniūrimas yra 
pilnas ryžto, ir liūdesys geras. Ir staiga 
vienas nusiima kepurę ir žiūri į dangų:

— Broliai, — taria jis dabar saviesiems,
— artinasi Kalėdos. Aš tikiu, jog mūsų že 
mė bus laisva, kaip tikiu, Dievas yra su 
mumis.

Ir tą akimirką Kūdikis Kristus pažvel
gė į savo Motiną, ir Ji pasakė:

— Grįžkite namo, mielieji piemenys, 
jūs esate pavargę, ir čia per šalta jums, ir 
pasiimkite su savimi visus mūsų gyvulius
— mes vieni pabaigsime savo kelionę.

Ir kai visa tai buvo įvykdyta, angelas su 
Kalėdų žvaigžde paklausė:

— Kur mes vyksime? Į Betliejų toli
mas kelias, o laikas artėja — kurion pu
sėn suksime, kur turiu pakabinti savo 
žvaigždę?

Kūdikis Kristus ištiesė savo ranką ir pa 
rodė eglės viršūnę, o šventasis Juozapas 
padėjo po nulinkusiomis šakomis ėdžias, 
į kurias Motina Marija paguldė savo Sū
nų.
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JAUNIMO METAI BAIGTI atsitiktinės
Išblaškyti po p'atųjį pasaulį, nematę 

Tėvynės, mes, laisvojo pasaulio lietuviai 
jaunuoliai, pasirinkome sau šūkį „Mūsų 
jėgos, mūsų žinios laisvai Lietuvai Tėvy
nei!“

Aštuoniolika jaunimo atstovų, atstovau
jantieji viso laisvojo pasaulio lietuvių 
jaunimo centrinėms organizacijoms, da
lyvaujant Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės atstovams, praeitais metais čia, To
ronte, paskelbėme 1966-tuosius metus 
JAUNIMO METAIS.

Šiandieną, po trylikos mėnesių įtempto 
darbo, baigiame savo pasiskirtuosius Jau
nimo Metų Tikslus, ir šiose užbaigtuvėse 
norėčiau pažvelgti į atsiektuosius rezulta
tus.

Jaunimas atvirai ir vienbalsiai pasisa
kė remsiąs Pasaulio Lietuvių Bendruome
nę ir jos tikslus. Rezultate mes matėme 18 
kraštų lietuvių bendruomenes, aktyviai 
įsijungusias į Jaunimo Metų programą, 
ypač Kanados Jaunimo Kongreso pasise
kimą, Australijos Jaunimo Dienų gyvumą 
h Vokietijos Studijų Dienų pasisekimą.

Nuo 1966 metų sausio pradžios iki šių 
metų pabaigos lietuvių visuomenės dėme
sys buvo nukreiptas j įvairias jaunimo 
problemas, pradedant lietuviškų šeimų 
sudarymu, iki Lietuvos laisvinimo būdų. 
Tiek pats jaunimas savo atskirose grupė
se, organizacijose, stovyklose, suvažiavi
muose, tiek mūsų vyresnieji savo spaudo
je analizavo ir tebediskutuoja jaunimo 
rolę šiandieną ir ateityje.

Jaunimas savo Jaunimo Metų veiklą 
pradėjo Kanados Jaunimo Kongresu, po 
to sekė Lietuvių Studentų S-gos XV-tasis 
visuotinis suvažiavimas, kurio tema buvo 
„Išeivija 25 metų perspektyvoje — ir kas 
toliau?“ Toliau sekė Jaunimo Žygis į Jung 
tines Tautas, kuris sujudino visą lietuvių 
išeiviją. Akademikų skautų dešimtukas nu 
traukė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos 
sesiją, reikalaudamas Jungtines Tautas 
įsileisti ir Lietuvą į laisvųjų tautų sudė
tį. Jaunimas nebijojo susitikti su savo tau
tos priešu ir išnaudojo kiekvieną momentą 
jam priminti, kad Lietuva yra okupuota, 
naikinama ir kraštas okupanto yra eks
ploatuojamas.

Jaunoji Reizgytė atkreipė pasaulio dė
mesį į Lietuvos padėtį, išgaudama Justo 
Paleckio parašą peticijoje Jungtinėms 
Tautoms, reikalaujant Lietuvai laisvės ir 
nepriklausomybės.

Jaunoji karta dėjo visas pastangas, kad 
veiksniai į šalį mestų savo ambicijas, de
rintų savo veikimo gaires ir vieningai ko
votų už Lietuvos Nepriklausomybės Atsta 
tymą.

Vasario 16-tosios minėjimuose dauguma 
pagrindinių kalbėtojų buvo jaunosios kar
tos atstovai. Jaunimo Metuose JAV Kon
gresas pravedė rezoliuciją, specialiai tai
kytą Pabaltijo kraštams, kuria Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė yra ragi
nama imtis iniciatyvos iškelti Pabaltijo 
valstybių klausimą Jungtinėse Tautose.

Didieji Jaunimo Metų momentai buvo: 
Studijinė Savaitė, Pirmoji Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Stovykla ir Jaunimo Kongre
sas.

Jaunimo stovykloje Dainavoj ne tik 
nuolat skambėjo lietuviška daina, aidėjo 
muzika, bet čia buvo ir jaunimo organi
zacijų manifestacija, kurioje keturios skir 
tingos ideologinės grupės, kurios anksčiau 
tradiciškai nesugyveno, gražiausiai bend
radarbiavo ne tik tarp savęs, bet sujungė 

RUSINIMO PAVOJUS
Pastaraisiais metais Lietuvos rusinimo 

pavojus patraukia vis daugiau dėmesio. 
Šiam klausimui neseniai 35 psl. studiją pa
skyrė Šveicarijoje gyvenąs Dr. Albertas 
Gerutis (Gedanken zur sowjetischen Russi 
fizierungspolitik im Baltikum, Acta Balti
cs 1965/66). Peržvelgęs nuo Stalino laikų 
visose sferose tęstąjį „didžiojo brolio" šlo
vinimą ir tautinių interesų apšaukimą nei
giamomis „autarkinėmis tendencijomis", 
autorius studijos gale sustoja prie statisti
kų, kurios nurodo, jog, pvz., 1959 metais 
Lietuvoje buvo jau 279.000 rusų, įskaitant 
gudus ir ukrainiečius. Šita studijos dalis 
yra pati vertingiausia, bet gaila, kad auto
rius nepasinaudojo vėlesniais duomenimis, 
kurie nurodo, jog padėtis šiuo metu yra 
dar aštresnė. Šia prasme naudingų ir pla
tesnių statistikų duoda autoriaus minėtas 
JAV valdžios leidinys „Conditions in the 
Baltic States and in other Countries of 
Eastern Europe. Hearings before the Sub
committee on Europe... House of Represen 
tatives, May 17 and 18, 1965“, o lietuvių 
spaudoje padėtį gerai išryškina Pranas 
Zunde ir Algimantas P. Gureckas savo ana 
litiniuose ir nauja statistika paremtuose 
straipsniuose Metmenų 10-me numeryje. 
Ypač dėmesio vertas yra Zundės teigimas, 
kad Lietuvą ir toliau dabartiniu tempu 
industrializuojant ir tokiu būdu vis įgabe
nant dabartinį procentą rusų „specialistų“, 
iki 1980 m. rusų skaičius padidės iki maž
daug 650.000 ir su kitomis mažumomis su
darys jau trečdalį Lietuvos gyventojų. Ši-

tie faktai privalėtų turėti svarbių prielai
dų išeivijos santykių su kraštu aptarimui. 
Pripažįstant, kad tiek rusinimas, tiek ko
munizmas yra didelės blogybės, didesnį 
rūpestį, atrodo, turėtų kelti rusinimas, nes 
jei sukomunistintą tautą dar galima nuko- 
munistinti, daug blogiau bus tada, jei lie
tuviai iš viso ištirps rusiškoje masėje. Ta
da ir nukomunistinti nebus jau ko.

Pabaigai maža ekskursija į šalutinį da
lyką. kalbėdamas apie Krėvę-Mickevičių, 
Dr. Gerutis išsitaria, kad Krėvė kurį laiką 
buvęs komunistų „satelitu" (eine Zeitlang 
Mitlaeufes der Kommunisten). Jei toks tei
ginys būtų svetimtaučio rašinyje, daugelis 
palaikytų tai pavyzdžiu, kaip sovietinė pro 
paganda pasiekia savo tikslą (rikiuoti svar
besnes asmenybes į komunistų gretas. Bet 
kai toksai teiginys kyla iš mūsų pačių tar
po, susidaro keistokas įspūdis. Tiesa, kad 
daugeliu atvejų Krėvės pažiūros nebuvo 
kasdieniškos, tačiau jį vadinti komunistų 
satelitu yra per daug. Visa laimė, kad yra 
Lietuvių Enciklopedijos XIII tomas, kur 
Krėvės komplikuotas pasaulėžiūrinis ir po 
litinis horizontas yra atkuriamas daug tik
resniais brūkšniais. Iš viso Krėvė, kuris 
yra vienas iš stipriausių mūsų literatūros 
ir tautinės sąmonės kūrėjų, yra net daug 
nuo mūsų pačių kentėjęs. Dar 1950 metais 
Aidų 7-me numeryje jo Dangaus ir žemės 
sūnus gatviškai kritikavo V. Padolskis, o ir 
dabartinį Dr. Geručio priekaištą tenka lai
kyti mažų mažiausiai neatsargiu.

V. Doniela

PLJK pirmininko Algio Zaparacko žodis 
Jaunimo Metų užbaigimo proga XVI Liet. 
Studentų S-gos Visuotiniame Suvažiavime 
1966 m. lapkričio 26 d. Toronte, Kanadoje 

visus, svečius ir vietinius, į vieną didingą 
lietuvišką šeimą.

Ta lietuvišsa šeima, kuri kalbėjo viso 
laisvojo pasaulio lietuvių jaunimo vardu, 
Jaunimo Kongrese vienbalsiai pasisakė už 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybės at
statymą. Jaunimas pasisakė už kūrimą lie
tuviškų šeimų, per kurias tik bus galima 
išlaikyti lietuvybę. Jaunimas prašė pasau
lį atkreipti dėmesį į Lietuvai daromąją 
skriaudą. Jaunimas prašė lietuvių visuo
menę, o ypač veiksnius, aktyviau ir dina- 
miškiau kovoti už Lietuvos laisvės atsta
tymą. Jaunimas savo nusistatymą pade
monstravo prie Jungtinių Tautų ir rusų 
ambasados. Jaunimas įteikė apie 140.000 
parašų peticiją Jungtinėms Tautoms rei
kalaujant Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės, prašant Jungtines Tautas pasmerk 
ti rusų kolonializmą Europoje.

Jaunimas kultūros srityje pastatė operą 
„Lokys", suruošė visą eilę dailininkų pa
rodų, kultūrinių popiečių ir vakarų.

Lietuvių visuomenė žavėjosi ne tik mū
sų grožio karalaite, bet ir visais 128-niais 
Jaunimo Kongreso atstovais, kurie su savo 
kraštų vė.iavomis sudarė įspūdingas eity
nes dainų šventėje. Ne vien plojimai lydė
jo mūsų atstovus, bet jautri lietuvių vi
suomenė pasauliniu mastu suaukojo 
57.000 dolerių Jaunimo Metų išlaidoms pa 
dengti.

Brangieji, jūsų pritarimu, jūsų aukomis, 
jūsų nuoširdumu įvykdėme Jaunimo Kon
gresą.

Jūs neatsisakėte priimti mūsų svečius.

SOVIETINIO STILIAUS PAINIAVOS
Kaip seniau, taip ir dabar Lietuvos mo

kyklose nelengvai sekasi išmokyti moki
nius gero lietuvių kalbos stiliaus. Mokyto
jų laikraštyje yra patarimų, nurodančių, 
į kokias daugelio mokinių sąmonėje įsike
rojusias kalbos klaidas reiktų kreipti ypa
tingo dėmesio. Iš ten minimų pavyzdžių 
aišku, kad dabartiniai Lietuvos mokslei
viai suklumpa daugiausia dėl tų pačių 
kalbos „klastų“, dėl kurių klupdavo (ir 
tebeklumpa) dažnas iš vyresniosios kar
tos, lietuvių kalbos mokęsis nepriklauso
mos Lietuvos mokyklose.

Bet viena ten parodyta k.aida išsiskiria. 
Tokia klaida galėjo atsirasti tik dabarti
nėse aplinkybėse.

Sako, vienas mokinys pasirodęs aiškiai 
nesuprantąs šmeižto reikšmės. Parašęs, 
kad „Donelaitis kritikuoja ponus, š m e i- 
ž i a juos“.

Mokinys, žinoma, nemanė (o jei ir būtų 
manęs, tai nebūtų išdrįsęs teigti), kad Do
nelaitis be pagrindo, tyčia prasimanęs, 
prikalbėjo apie ponus negerų dalykų. Mo
kinys, be abejo, pripažįsta, kad Donelai
čio priekaištuose, pabarimuose ar pašiepi
muose yra pasakyta apie to meto ponus 
daug tiesos, nors tiems ponams ir nemalo
nios. Kodėl tačiau šių dienų moksleiviui 
Lietuvoj tokiam nemalonios tiesos pasaky
mui pavadinti pasisiūlė žodis „šmeižia“? 
Tai būtų tikrai keista, jei neprisimintu- 
mėm, kad mokinys bus išmokęs taip su
prasti šmeižimą ne iš kur kitur, kaip tik 

Jūs parodėte jiems lietuvišką nuoširdumą, 
vaišingumą, mūsų lietuvišką išeivijos gy
venimą. Jūs apdovanojote juos knygomis, 
plokštelėmis ir kitais lietuviškais suve
nyrais, o labiausiai sutvirtinote juos lie
tuvybėje. šiandieną Jaunimo Metų rezul
tatą mes jau matome. Džiaugiamės Aus
tralijos lietuvių paruošiamaisiais darbais 
jų Jaunimo Meno Dienoms; argentiniečiai 
ruošia Jaunimo Metų užbaigimą ir stu
dijų savaitę. Jie kviečia mus visus Jauni
mo Metų užbaigtuvėse ir studijų savaitėj 
dalyvauti.

Mūsų vietinės organizacijos, o ypač ma
žesnėse kolonijose, daug stipriau ir veik
liau pradėjo dirbti. Tegul šiuose Jaunimo 
Metuose uždegta tėvynės meilės liepsnelė 
dega mūsų visų jaunose širdyse ne tik 
šiais Jaunimo Metais, bet visą mūsų gyve
nimą.

Jaunimas, semdamasis žinias iš garbin
gos Lietuvos istorijos, žiūri į ateitį su di
desniu ryžtu ir pasitikėjimu. Tikimės, kad 
Jaunimo Kongreso ruošimas virs tradici
niu ir įvyks už penkerių metų — 1971 me 
tais. Skatiname jaunimą ir visą lietuvių 
visuomenę bei visas lietuvių organizacijas 
padėti į šalį savo ambicijas, daromas in
trigas ir visą savo energiją nukreipti ko
vai su okupantu už Lietuvos laisvę.

Mūsų sesės ir broliai pavergtoje Lietu
voje neturėjo progos išgirsti mūsų paskai
tų, mūsų minčių ar išmokti mūsų kongre
sinės dainos ,,Atsimeni, kaip mes links
mai stovyklavom“, bet mes jūsų, brangūs 
sesės ir broliai, nepamiršom. Mūsų jėgos, 
mūsų darbai 1966-siais metais buvo skirti 
jums ir nepriklausomai Tėvynei Lietuvai.

Baigdamas širdingai dėkoju visoms ir 
visiems už jūsų padėjimą vykdant Jauni
mo Metų programą.

iš dabartinių Lietuvoj monopoliškai lei
džiamų laikraščių. Tie laikraščiai kiek
vieną jų ponams - bolševikams nemalo
nios tiesos pasakymą nuolat ir atkakliai 
vadina šmeižtu. Mokiniai ir nemoklniai 
Lietuvoj per tiek laiko turėjo priprasti 
prie tos naujos šmeižto žodžio vartosenos. 
Vien mokytojai šios naujoviškos klaidos 
nebeatitaisys, jeigu ji ir toliau bus atkak
liai skiepijama per kompartijos „tiesas“.

Bet ir ši lazda dviem galais. Kai moki
nys mano, kad donelaitiška ponų kritika 
yra šmeižtas, tai negi kitaip jis tą žodi su
pranta ir skaitydamas laikraštyje apie 
„tarybinės santvarkos priešų šmeižtus": 
jam tai turi reikšti, kad kažkur yra tokių 
priešų, kurie pasako nemalonios teisybės 
ir apie dabartinius Lietuvos ponus...

(ELTA)

ROMANAS

DONELAIČIO TEMA

„Neue Zuercher Zeitung“ gruodžio 4 d. 
sekmadienio literatūriniame priede at
spausdino ilgoką recenziją apie neseniai 
mirusiojo vokiečių rašytojo Johannes Bob- 
rowskio Berlyne išleistą romaną, pavadin
tą „Litauische Claviere“. šiame romane 
kaip svarbiausias veikiantis asmuo pavaiz
duotas prūsų lietuvių rašytojas Kristijonas 
Donelaitis.

Romano vyksmas nukeltas į Klaipėdos 
kraštą, kai 1936 m. jau ėmė plisti tautinę 
neapykantą skelbiąs nacionalsocializmas. 
Klaipėdos krašte gyvenąs gimnazijos mo
kytojas Voigt sumano parašyti operą, kuri 
pagal jo mintį veiktų prieš tolesnį atmo
sferos nuodijimą tarp lietuvių ir vokiečių. 
Opera turėtų perteikti vieno pavyzdingo 
vyro gyvenimą ir nusmaigstyti gaires har
moningai ateičiai.

Kaip pavyzdį mokytojas Voigt pristato 
Kristijoną Donelaitį, kurio gyvenimą jis 
vaizduoja, imdamas pagrindan paties kuni
go sukurtuosius „Metus“, juos gausiai ci
tuodamas. Savo bendradarbiais Voigt lai
mi kompozitorių Gavėną ir mokytoją Poč- 
ką, kuris kaip lietuvis pažįsta Donelaičio 
vaizduojamąjį gyvenimą su jame vyraujan 
čiu žmoniškumu.

Romane praeitis pinasi su dabartimi. Mo 
kytojas Počka išeina į mišką ir iš nesamo 
bokšto, kuris egzistuoja tiktai jo vaizduo
tėje, pamato Donelaitį, išvargusį, išbalusį 
ligonį, jau mirties prieangyje. Donelaitį 
dar prieš mirtį aplanko jo bičiulis, su ku
riuo jis dalijasi atsiminimais ir pasakoja 
apie savo pagamintus fortepionus. Bet Do
nelaitis nėra patenkintas jų skambesiu. 
Suriku suderinti fortepiono garsus, kaip ly
giai sunku derinti žmonių bei tautų sielų 
apraiškas, Donelaitis sielojasi: „Jeigu ga
lima būtų derinimo darbą pamažu atlikti. 
Visiškai palengva stygas pritempti. Ir vis 
kelias dienas palūkėti. Kol medis pripras
tų“.

Rašytojas J. Bobrowski yra parašęs ir 
daugiau veikalų lietuviškomis temomis. Jo 
pomirtinį romaną „Litauische Claviere“ iš
leido Union-Verlag, Berlin.

VIENA seniausiųjų Paryžiaus miesto da
lių vadinasi Marais, o lietuviškai išvertus 
— liūnas. Didžiosios prancūzų revoliucijos 
metu taip buvo pravardžiuojama „La Plai
ne" partija, nes ji nuolatos keisdavo savo 
politinę laikyseną. Dabar trys sociologijos 
tyrinėtojai liūnininkais pavadino trečdalį 
visų balsavimo teisę turinčių prancūzų 
(E. Deutsch, D. Lindon, P. Weill: „Les Fa
milies Politiques", Paris 1966). Tai politiš
kai abejingieji.

„Teskaitau sporto puslapius", „politika 
nesidomiu, verčiau liksiu sąžiningas“, „ge
riausia politika tai mano bifšteksas“—apie 
politiką užklausti, atsako liūnininkai. Liū- 
nininkų tarpe rasime daugiau moterų, se
nių ir kaimiečių negu vyrų, jaunuolių ir 
miestiečių. Radijo programoje juos tedo
mina oro pranešimai, o kavinėse pyragai
čiai. Aktualiems politiniams klausimams, 
kaip Prancūzijos išstojimui iš NATO, san
tykiams su JAV arba de Gaulleūo atomi
niam žaisliukui „Force de frappe“ liūni
ninkai yra šalti ir abejingi.

—0—
Liūnininkų politinė įtaka nepaprastai di

delė. Be jų nei Prancūzijos politinė kairė, 
nei dešinė, nei centras negali surinkti dau 
giau kaip trečdalio paduotųjų balsų. Ne- 
liūnininkiškieji balsuotojai paprastai yra 
ištikimi savo partijoms ir priešingai sto
vyklai balsų atiduoti nemėgsta. Nekalbant, 
žinoma, apie ilgąjį generolą.

Politinis de Gaulle‘io žavesys sutraukia 
balsus iš visų politinių pakraipų, netgi ko
munistinių balsuotojų. Nors proporcingai 
daugiausia iš liūnininkų. Paskutiniuose 
prezidentiniuose rinkimuose 55 proc. liūni
ninkų balsavo už de Gaulle'į.

Liūnininkų galvosena, mat, labai panaši 
į vidutinius lažybininkus arklių lenktynė
se: jie dažniausiai uždeda ant favorito...

—0—
ĮSITIKINĘS, kad atsitiktinės trumpme- 

nos visiškai rimtai ruošiasi lizdą suktis 
mūsų laikraščio puslapiuose, redaktorius 
krenkštelėjo ir rimtu veidu, be jokios šyp
senėlės, netgi be rytų aukštaitiškai šelmiš
kų žiežirbų akyse, atsidusęs tarė:

— Gerai, rašyk! Tik neįsivelk į partinę 
politiką. Žmonės jautrūs. Paskui neišsi- 
krapštysime...

Kažkodėl prisiminiau, kad Britanija juk 
klasiška arklių lenktynių ir... lažybininkų 
šalis.

—0—
DEŠIMTMEČIUS gyvendami vakarų pa

saulyje, politiniai mūsų išeivijos rabinai ir 
šiaip daugiau eiliniai visuomenės veikėjai 
vis dėlto menkai teįsisąmonino reikšmę, 
prasmę ir naudą to, ką vokiečiai vadina 
„Oeffentlichkeitsarbeit“, anglosaksai „pub
licity“ arba „public relations", o lietuviš
kai gal galėtume pavadinti visuomenės in
formacija. Dingtelėjo ši mintis, kai spau
doje pasirodė trumpas, lakoniškas ir (kaip 
tipiškai!) nepasirašytas pranešimėlis — 
Vlikas vėl suskilo!

Vliko valdybos pirmininkas atsistatydi
nęs, šeši Vliko tarybos nariai išžygiavę iš 
posėdžio. Visa tai atsitikę dėl to, kad „kai 
kurie Vilko žmonės“ New Yorke dalyvavę 
„dialoge su Sovietų Sąjungos eksponentu“. 
Hm? Ką gi šitas kalambūras turėtų reikš
ti? Kuo gi, sakykime, „Vliko žmonės“ ski
riasi nuo kitoniškų žmonių? Ir kas tai per 
padaras tas „eksponentas“? Atskirų žo
džių prasmė maždaug suprantama, o prirei 
kus galima būtų žodyne pasitikrinti, bet tų 
žodžių rezginys — tikras galvosūkis.

Išeivijos sluoksnių prielankumo Vlikas 
sau reikalauja, išeivių sudedamais pinigais 
Vlikas laikosi, todėl išeivijos visuomenė ir 
turi teisę aiškiai ir tiesiogiai, o ne daugia
prasmiškomis užuominomis būti painfor
muota, kas tame Vlike iš tikro dedasi. 
Ypač kai tame Vlike — šiaip ar taip kalbė
tume — vyksta šiokia tokia sensacija. Ar 
bereikia stebėtis, kad tų liūnininkų gretos 
mūsuose auga?

—0—
VIENAS nedaugelio išeivijos politinių 

leidinių, liudijančių, kad gal dar ne visi vir 
tome liūnininkais, yra „Darbininkų Bai
sas“. Tik ką išėjusioje jo laidoje, be kita 
ko, skaitome:

„Neužmiršk, kad Prancūzija vėl turės 
demokratinę santvarką. Bet negali būti de
mokratinės valstybės be partijų. Jos turi 
būti patobulintos, sujungtos, bet ne elimi
nuotos“.

Tai ištrauka iš buv. Prancūzijos demo
kratinių socialistų lyderio ir min. pirminin 
ko Leono Bliumo laiško generolui de Gau- 
lle'iui. Tai buvo antrojo pasaulinio karo 
metu, vokiečiams užėmus Prancūziją. Bliu
mas tada sėdėjo kalėjime, generolas Lon
done.

—0—
PENKIOLIKA (tikrai: 15!) partijų, par

tijomis besivadinančių ir vadinamųjų ko
vos organizacijų apjungė apsivienijęs Vli
kas. Tiek partijomis būti norinčių organi
zacijų nė šeiminėje Lietuvos valstybėje 
nebuvo. Tiek jų, žinoma, nė dabar nėra, 
nes nemaža tų penkiolikos tėra dirbtinai, 
politinės akrobatikos sumetimais surams
tytų pavadinimų.

Pavadinimų infliacija nebegeba paslėp
ti fakto, kad apsijungęs penkiolikgalvis

trumpmenos
Vlikas vis dėlto neapjungė visų pakraipų 
ir pažiūrų lietuvių, kurie siekia Lietuvos 
atsijungimo nuo Sovietų Sąjungos. Ryš
kiai, nedviprasmiškai, o kai kam ir skau
džiai tai išryškėjo pasaulio lietuvių Jauni
mo Kongreso metu. Vieną vedamąjį cituo
jant, „rezoliucija politinės organizacijos 
reikalu, kurią priėmė jaunimo kongresas, 
pagrįstai apvylė daugelį vyresniosios kar
tos politinių veikėjų. Atrodo, kad, užuot 
susipažinęs su tradiciniais lietuvių politi
niais sąjūdžiais, jaunimas nori sukurti kaž 
ką naujo...“ Tai, beje, viena nuosaikesnių 
reakcijų dėl anos politinės rezoliucijos, 
apie kurią, tarp kitko, galima būti įvairių 
nuomonių, bet kuri aiškiai parodė, kad 
bent daliai vadinamojo jaunimo nusibodo 
šokti lenciūgėlį, domėtis folkloru ir likti 
amžinais liūnininkais.

JAUNIMO sąvoka reliatyvi. Vieniems 
jaunuolis maždaug atitinka „teenagerį“, o 
o septyniasdešimtmečiui paplikęs, žilstelė
jęs ir pilvuką užsiauginęs keturiasdešimt
metis vis dar atrodo nebaigusiu bręsti jau
nuoliu. Yra, be to, dar jaunuoliškų senelių 
ir... susenusių jaunuolių. Todėl, kalbėdami 
apie galutinai išryškėjusį „jaunimo“ ir „se
nimo" politinės galvosenos išsiskyrimą, tų 
sąvokų nesupraskime biologiškai.

Iš liūnininkų išsirašyti pasiryžusieji lie
tuviškosios išeivijos jaunieji turkai yra va
kariečiai, vertybes vertinantieji reliatyviai, 
ne absoliučiai, daugiausia vakarietiškų ins 
titucijų auklėtiniai, todėl neįsitikinę savo 
neklaidingumu, tėvynę Lietuvą matantys 
tokią, kokia ji šiandieną yra, ir tokią, ko
kią jie ją norėtų kada nors matyti, o ne to
kią, kokia ji buvo 1940 m. birželio 15 dieną. 
Politiką jie supranta pragmatiškai,, many
dami — cituojant paplitusį Kenedžio išsi
reiškimą, — kad politika esanti įmanomy- 
bių menas. Jų tarpe rasime liberalų, atei
tininkų ir socialistų, bet savo tarpe jie ge
riau sutaria ir randa daugiau bendros kal
bos, negu su savo srovės „daugeliu apsivy
lusių vyresniosios kartos politinių veikė
jų“.

Tai, žinoma, tik vieno aptarimo bandy
mo pradžia, kuriam paskatino anas links
mai kriptiškas, jeigu nebūtų liūdnas, pra
nešimėlis apie naujausius periodinius 
skausmus Vlike.

Keistos kartais būna minčių asociacijos.
— R. E. Maziliauskas

LENKŲ DARBAI APIE LIETUVĄ
Pastaruoju metu Lenkijoje vis dažniau 

pasirodo studijų iš Lietuvos praeities. Per
nai išleista J. Ochmanskio knyga apie lie
tuvių tautinį-kultūrinį sąjūdį XIX amž. 
(Litewski ruch norodowo-kulturalny w 
XIX wieku, Bialystok, 1965). Šiemet P. 
Lossowskis išspausdino įdomų darbą apie 
lietuvių-lenkų santykius 1918-1920 metais 
(Stosunki polsko-litewskie w latach 1918- 
1920. Warszawa, 1966). Tas pats autorius 
dar yra parašęs dvi mažesnes studijėles: 
apie Aušrą ir lietuvių tautinio sąjūdžio 
pradžią 1883-1886 (Gazeta „Auszra“ i poc- 
zątek narodowego ruchu litewskiego 1883- 
1886. Išspausdinta rinkinyje Studja z dzie- 
jow ZSSR i Europy Srodkowey) ir apie 
1926 m. perversmą Lietuvoje (Geneza, prze 
bieg i następstwa przewrotu prawicego na 
Litwie w 1926 r. Išspausdinta Rocznik Bia- 
lostocki, VI, 1966). Visi darbai gerai doku
mentuoti, ir stengiamasi laikytis mokslinio 
objektyvumo.

Lapkričio vidury, ryšium su Vilniuje su
rengta lenkų literatūros savaite, P. Los
sowskis drauge su rašytoju, istorinių romą 
nų autorium S. Strumpf-Woitkiewicziu lan 
kėši Vilniuje. P. Lossowskis yra Lenkijos 
Mokslų Akademijos istorijos instituto do
centas. Vilniuje sakėsi dabar apsilankąs 
trečią kartą. Pirmą kartą dvi dienas buvęs 
1944 metais... stodamas savanoriu į Rau
donąją armiją. Antrą kartą buvęs 1957 m. 
su lenkų kultūros dekados dalyviais. (E)

PRŪSŲ KALBOS PAMINKLAI
Mokslų akademijos centrinė biblioteka 

Vilniuje, ryšium su didžiojo prūsų sukili
mo 700 metų sukaktim, išleido leidinį 
„Prūsų kalbos paminklai“. Leidinyje foto
grafiniu būdu perspausdinti visi svarbiau
sieji prūsų kalbos paminklai: Elbingo ir 
S Grunavo žodynėliai ir visi trys katekiz
mai. (E)
sisTsisisistsisisisiaisisisis

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Metų 
Komitetas

sveikina visus Didžiosios Britanijos 
lietuvius su Kalėdų šventėmis ir

Naujaisiais Metais ir kartu dėkoja 
visiems prisidėjusiems savo talka prie 

Jaunimo Metų, renkant parašus 
Jaunimo Peticijai ir PLJ Kongresui 

paremti lėšas.
Nuoširdus lietuviškas ačiū visiems 

talkininkams ir aukotojams.
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- 7 pasaulio stebuklai
Istorija žino daug nuostabių žmogaus aukštus laikė masyvios kolonos. Juos den-

proto ir rankų kūrinių. Kai kurie jų seniai 
išgarsėjo visame pasaulyje ir ligi šiol va
dinami „stebuklais“. Jų yra septyni. Tai 
Egipto piramidės, Babilono kabantys so
dai, Artemidės šventykla Efese, Dzeuso sta 
tūla Olimpe, Halikarnaso mauzoliejus, Ro
do salos milžinas ir Aleksandrijos stulpas.

EGIPTO PIRAMIDĖS

Jos yra netoli Kairo miesto. Lyg išaugu
sios tiesiog iš dykumos smėlynų — milži
niškos didingos, jos stebina žmogų savo ne 
įprastu didumu, kontūrų griežtumu. Sto
vint jų papėdėje, sunku net įsivaizduoti, 
kad tuos uolėtus kalnus sukūrė žmogaus 
rankos. Aukščiu jie konkuruoja su aukš
čiausiais pastatais Europoje, o tūriu pra
lenkia juos.

Didžiausia yra faraono Chufu (graikiš
kai — Cheopso) piramidė. Chufu gyveno 
XXVIII a. prieš mūsų erą. Ji buvo 148 m 
aukščio, tačiau fanatiškieji turkai, užvaldę 
Egiptą, viduramžiais ėmė griauti šią „ne
tikinčiųjų šventyklą“. Nugriovę tik kelias 
akmeninių blokų eiles piramidės viršūnėje, 
jie atsisakė savo sumanymo, nes suprato, 
kad ėmėsi milžiniško, neįgyvendinamo dar
bo. Piramidės aukštis sumažėjo iki 137 m, 
o jos viršūnėje atsirado 80 kv. m aikštelė. 
Net iki XIX a. pabaigos Chufu piramidė 
buvo aukščiausias pastatas žemėje. Jos pa
matų kvadrato kraštinė yra net 233 m il
gio. Mokslininkai apskaičiavo, kad į ją yra 
sudėta 2.300.000 didžiulių klinčių blokų, 
kurių kiekvienas sveria daugiau kaip 2 t. 
Ji gerai išsilaikė, nors pastatyta beveik 
prieš 5 tūkstančius metų. Vienas XIII a. 
arabų rašytojas rašė, kad „viskas bijo lai
ko, tačiau laikas bijo piramidžių“.

Cheopso piramidė sveria apie 6.300.000 t 
ir, gal būt, dėl to pasiliko Egipte, o nebuvo 
perkelta į kurį nors anglų arba amerikie
čių muziejų. Norint perkelti šį akmeninį 
kalną traukiniu, reikėtų ne mažiau kaip 
421.980 geležinkelio vagonų (po 15 t ke
liamosios galios). Tokio traukinio ilgis 
siektų 3793 km. Jeigu šio fantastinio sąsta
to pirmasis vagonas įvažiuotų į Londoną, 
paskutinysis dar riedėtų Kaire. Jeigu visi 
žemės gyventojai — vyrai, moterys ir vai
kai — prieitų prie piramidės ir paimtų po 
vieną jos gabalą, tai kiekvienam tektų pa
kelti apie 2,2 kg, norint nunešti šį milžiną. 
Jeigu piramidė būtų iš plytų, tai jų užtek
tų pastatyti 3.300 triaukščiams namams, 
kuriuose galėtų gyventi 160.000 žmonių.

Kaip buvo pastatyti šie didžiuliai akme
niniai paminklai? Akmeninius blokus nuo 
rytinio Nilo krantų plukdė milžiniškais šie 
liais. Sausuma juos rideno ant ovalinių 
rąstų specialiai nutiestais keliais. Į stato
mos piramidės viršų blokai buvo užtrau
kiami aukštyn kylančiu keliu, kuriam su
pilti reikėdavo daugybės smėlio. Prižiūrė
tojų botagais varomi vergai traukė virvė
mis akmenis ir dėjo juos į vietą, naudoda
mi medines svirtis. Statybą užbaigus, su
piltasis smėlis buvo pašalinamas, ir pirami 
dė iškildavo visu savo didumu. Dar Hero- 
dotas rašė: „Faraonas Cheopsas privertė 
visus egiptiečius dirbti jam. šimtai tūkstan 
čių žmonių dirbo kiekvieną dieną pasikeis
dami kas 3 mėnesiai. Darbai vyko 20 me
tų“. Statant piramides žūdavo dešimtys 
tūkstančių žmonių.

Ilgus metus Cheopso piramidė buvo tita
niško darbo simboliu, tačiau dabar kaip ly
ginamasis pavyzdys ji jau paseno.

Egipto kultūros paminklas įdomus ir tuo, 
kad jame atsispindi ano meto Egipto moks 
lininkų žinios iš geometrijos bei astrono
mijos. Piramidės šonai yra atkreipti tiks
liai į visas pasaulio šalis. Įėjimas, pro ku
rį patenkama į piramidės vidų, primena 
žiūroną, atkreiptą į šiaurę: pro jį visada 
galima matyti poliarinę žvaigždę. Pirami
dės pagrindo įstrižainės, jas pratęsus, tiks
liai apgaubia Nilo žiotis. Meridianas, kuris 
eina per Cheopso piramidės viršūnę, dalija 
šias žiotis į dvi lygias dalis. Kartu jis dali
ja mūsų planetos sausumą į dvi beveik ly
gias dalis — rytinę ir vakarinę.

BABILONO KABANTYS SODAI

Milžiniškas Babilono miestas, Babiloni
jos sostinė, garsėjo savo turtais, grožiu ir 
puošnumu. Tai buvo vienas stambiausių 
senovės Rytų kultūros centrų. Jis išbujojo 
karaliaus Nabuchodonosaro laikais (IV a. 
pr. Kr.). Šis valdovas pavergė turtingą Si
riją, įsitvirtino Finikijoje ir paėmė Jeru
zalę. Jis užgrobė didžiulius turtus, atgabe
no į Babiloną tūkstančius belaisvių-vergų.

Gausius Babilono lankytojus stebino ka
bantys sodai, įrengti prie Nabuchodonosa
ro rūmų. Babilonijos karalius juos sukūręs, 
pagerbdamas savo žmoną — Midijos prin
cesę, kuri karštoje Babilonijoje ilgėjusis 
savo tėvynės žaliuojančių slėnių ir kalnų 
vėsumos.

Šie nuostabūs sodai, kurie priskiriami 
prie septynių pasaulio stebuklų, žaliavo pla 
čioje keturių aukštų aikštėje. Atskirus

gė plytos, užpiltos asfaltu ir švinu, kad po
dirvio vanduo negalėtų patekti į apatinius 
sodo aukštus. Virš kiekvieno aukšto buvo 
derlingos žemės sluoksnis, tiek storas, kad 
galėtų augti didžiausi medžiai.

Sodo aukštai kilo terasomis. Jas jungė 
platūs stulpai, pagaminti iš balto ir rožinio 
marmuro. Nabuchodonosarui įsakius, į so
dą buvo atgabenti jo žmonos mėgiamiausi 
augalai. Šiems augalams laistyti šimtai ver 
gų ištisas dienas pumpavo vandenį iš Euf
rato upės. Sodai buvo atkreipti j šiaurės 
vakarus, iš kur pūtė vėsus vėjas. Jų sklei
džiamas aromatas, jų vėsuma buvo tiek 
neįprasta karštoms Babilonijos lygumoms, 
jog lankytojams atrodė tiesiog stebuklu.

Dabar netoli nedidelio Irako miesto Chi
les beliko tik buvusių Babilonijos kara
liaus rūmų griuvėsiai. Tačiau net ir žlugus 
šiam miestui, sakmės apie nuostabius so
dus tebeliko gyvos. Legendos pavertė juos 
kabančiais Semiramidės sodais ir teigė, esą 
juos užveisė Asirijos karalienė, valdžiusi 
šią šalį anksčiau už Nabuchodonosarą.

Kabantys sodai byloja apie didžiulį Babi
lonijos statybininkų meistriškumą. Reikė
jo turėti daug žinių ir patyrimo, norint pa
statyti skliautus ir kolonas taip, kad jos iš
laikytų soduose augančių medžių svorį. Ži
nios, sukauptos apvandeninant sausą Babi
lonijos dirvą, padėjo statytojams sukurti 
vandentiekį, kuris įstengė laistyti sodus, 
esančius žymiai aukščiau Eufrato lygio.

EFESO ARTEMIDĖS ŠVENTYKLA

Šventykla vaidino nemažą vaidmenį se
novės graikų gyvenime. Tai buvo, visų pir
ma, dievo buveinė, todėl apeigas atlikdavo 
už jos ribų, specialiuose priestatuose. Juo
se dar būdavo saugomi valstybiniai pini
gai, vertingiausios statulos, priklausančios 
šventyklai, miestui ir atskiriems pilie
čiams.

VII-VI a. pr. Kr., ne tiktai pačioje Grai
kijoje, bet ir Mažosios Azijos graikų mies
tuose klestėjo mokslas ir menas, architek
tūra. Jų pasididžiavimas buvo Artemisio- 
nas — deivės Artemidės šventykla Efeso 
mieste.

Artemidė, medžioklės deivė, buvo nuo 
senų laikų garbinama daugelyje Mažosios 
Azijos miestų. Efesiečiai nusprendė pasta
tyti jai didingą šventyklą, kuri grožiu pra
lenktų visas ligi tol žinomas šventyklas.

Šventyklą statė architektas Chersifronas 
iš marmuro. Artemisiono statyba patraukė 
visų Mažosios Azijos valstybių dėmesį. Mi
dijos karalius Krezas paaukojo didžiules 
lėšas jos statybai.

Statyba vyko ilgus metus, teko įveikti 
milžiniškus sunkumus. Ją tęsė Chersifrono 
sūnus Metagenas, kuris taip pat nesulau
kė darbų pabaigos. Šventyklą užbaigė ar
chitektai Peonitas ir Demetrijus. Padavi
mai sako, kad statyba truko 120 metų ir 
buvo baigta 450 m. pr. Kr.

Artemisionas stebindavo ir žavėdavo 
kiekvieną, kam tiktai tekdavo išvysti tą 
grakštų ir lengvą marmurinį statinį. Jis iš
silaikė apie 100 metų. 356 m. pr. Kr. šven
tyklą sudegino Efeso gyventojas Herosta- 
tas, norėdamas tuo būdu įamžinti savo 
vardą. Jo vardas liko sinonimu garbėtroš
kos, besistengiančio pagarsėti betiksliais 
naikinamais žygiais.

Efesiečiai negalėjo sutikti su tuo, kad jų 
šventykla žuvo. Jie nusprendė pastatyti ją 
iš naujo dar gražesnę, negu buvo anksčiau. 
Piliečiai paaukojo šiam reikalui savo san
taupas, moterys — savo brangenybes. At
statymo darbams vadovavo architektas 
Heirokratas. Šventyklą vėl pastačius, dau
gelis įžymių graikų menininkų bei skulpto
rių, jų tarpe Praksitelis ir Skopas, papuošė 
ją savo kūriniais. Artemidės šventykla ta
po vienu įžymiausių senovės muziejų.

Romai užvaldžius visą Viduržemio jūros 
sritį, Efesas išliko kaip prekybinis centras. 
Artemidės šventyklą buvo labai populiari 
ir užkariautojų - romėnų tarpe.

263 m. gotai, išgirdę gandus apie nepa
prastus šventyklos turtus, pavergė Efesą 
ir išgrobstė Artemidės šventyklą. Vėliau 
daug nuostolių Artemisionui padarė krikš
čionys.

Bizantijos laikais šventyklos marmuras 
buvo naudojamas kaip statybinė medžia
ga. Ilgainiui Kaistros upės sąnašos visiškai 
uždengė sugriautos šventyklos liekanas. 
1426 m. Efesą užėmė turkai, ir miestas vi
siškai sunyko. Dabar tai mažas ir netur
tingas turkų miestelis. Tačiau mokslinin
kai įstengė išaiškinti miesto ir Artemidės 
šventyklos pamatus.

OLIMPO DZEUSO STATULA

Graikijos pietinėje dalyje — Peloponese, 
netoli dabartinio Pirgo miesto, yra seno
vės Graikijos šventyklos Olimpo griuvė
siai. Olimpe buvo sutelktos daugelio dievų 
šventyklos ir altoriai. Tačiau didžiausia 
šlovė gaubė šventyklą su vyriausio dievo 
Dzeuso statula, kurią per keletą metų su
kūrė genialus graikų skulptorius Fidijus.

„Dievų karalius" sėdėjo soste. Tai buvo

L. MELNIŠKIS

milžiniška statula iš aukso ir dramblio kau 
lo, siekusi šventyklos skliauto viršūnę (sta 
tūla turėjo apie 17 m aukščio). Žaibų svai
dytojo figūra atrodė galinga, dvelkė grožiu 
ir išmintimi.

Dzeuso statula žuvo, ištikus gaisrui Bi
zantijos imperatoriaus Teodozijaus II (V 
a. pr. Kr.) rūmuose. Mat, jo įsakymu sta
tula buvo perkelta iš Olimpo į Konstanti
nopolį.

HALIKARNASO MAUZOLIEJUS

Halikarnasas, mažos Karijos sostinė, bu
vo laikomas vienu turtingiausių ir gražiau
sių graikų miestų Mažosios Azijos pakran
tėse. Jo gatves ir aikštes puošė šventyklos, 
teatras, karaliaus rūmai, sodai ir kolona
dos. Į jo uostus atplaukdavo laivai iš įvai
riausių šalių, šiame mieste gimė didysis 
graikų istorikas Herodotas.

Miesto senovinė šlovė traukte traukė sve 
timšalius. Kiekvienas išsilavinęs graikas 
garbino Halikarnasą — didžiausio graikų 
istoriko Herodoto tėviškę. Atvykdavo ke
liautojai, norėdami išvysti didžiulę šven
tyklą, kurios svarbiausias papuošalas bu
vo karo dievo Areso skulptūra iš marmu
ro ir paauksuoto medžio.

Keliautojus į Halikarnasą patraukdavo 
daugiausia senovės karaliaus Mauzolos, mi 
rūsio apie 353 m. pr. Kr., kapas. Jo antka
pis buvo laikomas vienu iš septynių pa
saulio stebuklų.

Mauzoliejaus statyba prasidėjo dar esant 
gyvam karaliui Mauzolai. Jam mirus, sta
tybą tęsė karalienė Artemisija. Apie Mau- 
zolą sklido žinios, kad jis buvo gudrus val
dovas, užkariavęs daugelį sričių ir miestų, 
ir tokiu būdu sukaupęs didžiulius turtus. 
Todėl jis galėjo pastatyti mauzoliejų-šven- 
tyklą, tokią puikią, kad ji išliko žmonių 
atmintyje kaip nepalyginamas architektū
ros pavyzdys. Jos šlovė buvo tokia didelė, 
kad senovės romėnai ėmė vadinti mauzo
liejais visus didingus antkapių statinius. 
Žodis „mauzoliejus“ perėjo iš lotynų kal
bos ir į šiuolaikines kalbas.

Mauzoliejus buvo karaliaus sumanytas 
kaip kapinynas ir šventykla, kurioje jis 
turėtų būti po mirties garbinamas kaip die 
vas. Jį statė geriausi ano meto architektai 
— Pifėjus ir Satiras, skulptoriai Leocha- 
ras, Skopas ir kiti. Tai buvo stačiakampis 
trijų aukštų pastatas. Pirmas aukštas, skir

Sidabrinis pinigas
„Žiūrėk, mamyte, ką aš gavau!“ sakė 

Petriukas ir ištiesė savo mažą rankutę, 
kurios delne gulėjo sidabrinis pinigas.

„Ziulėk“, pridūrė jo mažytė sesutė. Ma
rytė nusišypsojusi paklausė savo sūnų: 
,,O iš kur gavai?“

„Kai su sesute ėjome iš mokyklos na
mo, tai vienas ponas, išgirdęs, kad mes 
kalbame lietuviškai, sustojo ir sušuko: 
„Ai, tai jūs lietuviukai būsite? Palauk, čia 
štai tau ant laimės“, ir jis išsitraukė iš ki
šenės šitą pinigą ir man davė. Paskiau jis 
dar pasakė, kad šitą pinigą pasidėčiau 
šią naktį sau po pagalvėle, kad gerus sap
nus ir laikus turėčiau.“

„Tuletiau“, vėl pridėjo sesutė.
„Tai buvo gražu iš jo pusės“, pasakė 

Marytė. „O dabar, vaikai, eikite su vyriau 
siu savo broliuku kur nors pažaisti, bet 
tik ne į saloną, nes ten aš turiu šį bei tą 
aptvarkyti. Juk šiandieną Kūčių vakaras, 
ir aš manau, kad ir Kalėdų senelis mūsų 
neužmirš aplankyti.“

Vaikai išbėgo, o Marytė įėjo į saloną, 
kur po eglaite jau buvo sudėti ryšuliai ir 
ryšulėliai su dovanomis, ir pradėjo puoš
ti eglaitę. Neužilgo ji išgirdo trr-trr-trr. 
Tai Jonas, jos vyras, paspaudė alkūne 
mygtuką, ir durys į saloną nuriedėjo į šo
ną. Jonas įėjo su didele dėže rankose.

„Vos radau tą dėžę“, sakė jis ir pradėjo 
imti iš jos ir įpritvirtinėti ant eglaitės 
elektrines žvakutes. Marytė tuo tarpu jau 
ruošė stalą ir nešiojo iš virtuvės naujus 
gražius indus. Kada viskas buvo paruošta, 
jie abu sustojo pasigrožėti: eglaitė tikrai 
buvo graži, puošni, ir net ne tuojau buvo 
galima pastebėti, kad ji dirbtinė. Margi 
ryšulėliai gulėjo po ja. Ant salono grindų 
buvo ištiestas naujas kilimas, kampe sto
vėjo didelis televizijos aparatas, o ant sta
lo žibėjo nauji porcelano ir kristalo ir 
stiklo indai. Gražu! Jie abu išėjo, paspau
dė mygtuką, durys užsidarė.

Jonas nuėjo šaukti vaikų, kad persi
rengtų, nes neužilgo bus galima pradėti 
kūčiauti. Marytė virtuvėje jau baigė ruoš 
ti valgius.

„Na, ar jau?“ paklausė Marytė.
„Jau, jau, jau...“ atsišaukė vaikai, ne

kantriai laukdami koridoriuje prie užda
rų durų.

„Na, tai pradėsim!“ pasakė Jonas ir pa
spaudė mygtuką, kad atsidarytų durys į 
saloną. Bet joks įprastas trr-trr-trr nepasi 
girdo, ir durys neatsivėrė. „Kas čia?“ sa

tas Mauzolos ir Artemisijos kapinynui, bu
vo apdailintas balčiausio marmuro su rel-
jefais. Virš jo iškilo kolonada, gaubianti au 
kuru patalpas. Stogas buvo piramidės for
mos. Jį puošė turtinga marmurinė skulptū
ra su paties karaliaus Mauzolos statula.

Karalienė Artemisija mirė nesulaukusi 
statybos pabaigos. Darbus užbaigė jos sū
nus, pirmame mauzoliejaus aukšte marmu-
ru išpuoštos salės viduryje pastatęs kara
liaus ir karalienės sarkofagus.

Mauzoliejus išliko visoje didybėje iki 
XV a., laikas ilgai saugojo garsų senovinio 
pasaulio stebuklą, tačiau jo nepagailėjo 
riteriai-kryžiuočiai.

RODO MILŽINAS

304 m. pr. Kr. Rodo miesto, svarbiausio 
miesto Rodo saloje (Egėjaus jūroje), gy
ventojai atsigynė nuo 40-tūkstantinės De- 
metrijaus Poliorketo kariuomenės, šio įvy
kio garbei rodosiečiai nusprendė pastaty
ti Helioso — Saulės dievo ir to miesto glo
bėjo — statulą.

Ją kūrė skulptorius Charesas. Jis atvaiz
davo aukštą ir liekną jaunuolį su spindin
čiu vainiku ant galvos, su iškelta dešine 
ranka, įtemptai žiūrintį pirmyn. Kaire ran 
ka jaunuolis palaikė apdangalą, krintantį 
į žemę. Statulos aukštis, Chareso žodžiais, 
turėjo siekti apie 36 m. Projektui buvo pri
tarta ir nuspręsta pastatyti statulą uoste. 
Rodosiečiai labai didžiavosi savo miestu, ir 
jiems buvo malonu, kad kiekvienas jūrei
vis, atplaukiąs į jų salą, išvystų gražų vaiz
dą.

Pastatyti milžinišką statulą buvo ne
lengvas dalykas. Ją statė dalimis, kurios 
buvo montuojamos viena po kitos. Vergai 
čia nyko ir žūdavo visą laiką. Į jų vietą at
gabendavo kitus. Skulptoriaus darbas buvo 
sunkus, sudėtingas ir atsakingas. Charesas 
jį pradėjo dar jaunas, o užbaigė po 12 me
tų kaip subrendęs meistras. Kada milžinas 
buvo pastatytas, prieš rodosiečių akis iški
lo nuostabi bronzinė statula, kurios pro
porcijos stebino savo tikslumu ir grakštu
mu. Labai impozantiškas buvo ir jos aukš
tis.

Tačiau rodosiečiams nebuvo lemta ilgai 
didžiuotis savo statula. Bronzinis Heliosas 
išstovėjo vos 56 metus. 222 m. pr. Kr. Ro
das smarkiai nukentėjo nuo žemės drebėji
mo. Griuvo ir milžinas. Visos pastangos jį 
pakelti buvo nesėkmingos.

ALEKSANDRIJOS ŠVYTURYS

332-331 m. pr. Kr. Aleksandras Makedo
nietis Egipte įkūrė Aleksandriją. Ptolomė
jus I Soteris, kuriam atiteko Egiptas dali
jant didžiulę Aleksandro imperiją, nu
sprendė išpopuliarinti savo valstybę. Jis su 

kė Jonas ir spaudė vėl ir vėl. Visi iš eilės 
mėgino ir šiaip ir taip spausti tą mygtuką, 
bet durys kaip stovėjo, taip ir stovėjo už
skleistos — nė iš vietos! Jie tas duris kle
beno, bildeno, stūkčiojo, bet jos vis tiek 
neatsidarė. Na, ir ką gi dabar darysi? Ne
gi laužysi tas gražias moderniškas duris?

,,Nieko nepadarysi. Teks palikti iki ry
tojaus. Rytoj paprašysiu savo kaimyną 
ištirti, kas čia per reikalas, nes jis gerai 
nusimano tuose reikaluose. Dabar jį šauk
ti tikrai nepatogu, nes jau tuoj ir Kūčių 
vakaras. Bet ką mes darysime? Kaip su
tiksime Kūčių vakarą? Ten, už tų durų, 
viskas paruošta ir neprieinama.“

„Viskas ir ne viskas,“ sakė Marytė. 
„Maisto aš turiu dar virtuvėje. Reikia kaip 
nors surasti išeitį iš padėties. Manau, kad 
vis tiek turėsime kūčių stalą, tik šįsyk 
virtuvėje. Vaikai, bėkite į sodelį ir atneš
kite palaužę porą eglaitės šakų. Tiktai pa
laužkite iš apačios, kad eglaitės išvaizdos 
nesugadintumėte. O tu, Jonai, paieškok 
sandėlyje ar rūsyje, gal rasi porą žvakių“.

Marytė tuojau padėjo virtuvėje ruošti 
Kūčių stalą. Iš kažkur ji ištraukė švarią, 
bet jau labai seną ir sulopytą staltiesę. 
Padėjo, kiek liko, indų, o viduryje stalo 
Jonas papuošė eglaitės sakeles keletu žva 
kių. Pamėgino dar keletą kartų paspausti 
mygtuką, bet durys neatsidarė. Tėvai pa
šaukė vaikus į virtuvę.

„Ak, kaip maloniai čia kvepia!“ pasakė.
„Tai eglės šakelių kvapas“, aiškino Jo

nas.
Visi susėdo prie stalo, ir vyriausiasis 

sūnus, giliai įkvėpdamas, pasakė:
„O, tėveliai, čia labai jauku! Galima ra

miai valgyti, nesibijant, kad kas nors nu
kristų ant naujo kilimo, na, ir apskri
tai...“

„O man vistiek kažkaip nauja ir neįpras
ta, lyg ne namuose, o kur nors toli būtu
me iškeliavę“, kalbėjo Petriukas. „Iške
liavom“, pridūrė sesutė.

Marytė ir Jonas pažvelgė viens į kitą 
ir tyliai nusišypsojo. Marytės akyse lyg 
sužibėjo ašara, bet ji greit atsisuko ir pra
dėjo skirstyti maistą. Jonas, žiūrėdamas 
į vaikus, kalbėjo:

,,Gal teisingai pasakė Petriukas, kad 
mes šiandieną lyg kažkur toli nukeliavom. 
Gal net ir į Lietuvą. A?“

„O, taip. Važiuosim į Lietuvą. Ten gi 
gražu? Pasakyk mums!“ klausė vaikai.

„Gražu, labai gražu“, atsakė už Joną 

kvietė į sostinę visus ano meto įžymius 
mokslininkus ir poetus. Šiam tikslui jis
įkūrė Musetoną — specialią įstaigą prie 
Mūzų šventyklos Aleksandrijoje, kur visi 
tie mokslininkai ir poetai gyveno valstybės 
išlaikomi ir dirbo kūrybinį darbą. Jame su
sikūrė garsi Aleksandrijos biblioteka su be 
veik 500 tūkst. ritinių — neįkainojamas 
rankraščių lobynas.

Mokslininkai sukūrė ten daugybę nuo
stabių dalykų, kuriuos tada laikė tiesiog 
stebuklingais. Jų tarpe buvo ir Aleksandri
jos švyturys. Jis stovėjo ant uolos, rytinia
me Faro salos krante. 285 m. pr. Kr. sala 
buvo sujungta su krantu, įrengus dirbtinę 
užtvanką, švyturį statė architektas Sostra- 
tas Knidietis. Jis entuziastingai ėmėsi dar
bo ir 280 m. pr. Kr. baigė. Tai buvo trijų 
aukštų 120 m bokštas. Pirmas aukštas bu
vo pastatytas iš didžiulių klinčių blokų. Jo 
sienos atkreiptos į keturias pasaulio šalis 
— šiaurę, rytus, pietus ir vakarus. Antrąjį 
aukštą sudarė aštuonbriaunis bokštas, ap
dailintas puikiomis marmurinėmis plokštė 
mis. Jis buvo atkreiptas į aštuonių pagrin
dinių krypčių vėjus. Trečias aukštas buvo 
apvalus ir baigėsi kupolu, ant kurio buvo 
įrengta didžiulė 8 m aukščio bronzinė jū
rų dievo Poseidono statula.

Kupolą laikė poliruoto granito kolonos. 
Jo viršūnėje degė ugnis, kurios šviesą stip
rino ištisa metalinių veidrodžių sistema. 
Jūreiviai matė ją iš toli.

Švyturys buvo kartu ir tvirtovė. Joje gy 
veno didelė įgula. Tai buvo ir stebėjimo 
punktas, nes vykusiai sumanyta metalinių 
veidrodžių sistema įgalino stebėti iš švy
turio viršūnės jūrų tolius ir išaiškinti prie
šų laivus dar prieš jiems pasirodysiant ar
ti miesto.

Nuostabus statinys, nors ir kiek sužalo
tas, išsilaikė iki XIV a. Jį sugriovė žemės 
drebėjimas. Jo liekanos išliko ligi mūsų 
dienų, bet jos yra neprieinamos, nes įmūry 
tos į viduramžių tvirtovę.

Nuo septynių pasaulio stebuklų mus ski
ria tūkstantmečiai. Per visą šį laikotarpį 
žmonės ir toliau statė. Ankštas pasaulis, ži
nomas graikams, užleido savo vietą šiuolai 
kiniam supratimui apie žemę. Pasirodė, 
kad pasaulio stebuklai buvo kuriami ne 
vien Viduržemio jūros rajone.

Aleksandrijos švyturio statytojų palikuo 
nys pamatė Didžiąją Kinijos sieną ir acte
kų piramides, Adžantos olas ir didingą Bo- 
robudurą. Pagaliau atėjo laikas išaugti In
dijos architektūros šedevrui Tadž-Macha- 
lai, tropikų Afrikos smėlynuose buvo su
rasti didžiulių Benino tvirtovių griuvėsiai.

Visus šiuos žmogaus rankų kūrinius vie
nijo bendras bruožas — jie nesensta, nepa
siduoda madai.

(Iš „Mokslo ir gyvenimo“)

Marytė, „bet pirmiau valgykite“.
„Koks didelis lopas staltiesėje prie ma

no lėkštės“, pastebėjo Petriukas.
„Lopas? Iš tikrųjų lopas? Iš kur tu iš

traukei tą staltiesę, Maryte?“ susijaudino 
Jonas.

„Taip, tai ta pati. Sena namų darbo 
staltiesė dar iš Lietuvos. Aš kažką buvau 
suvyniojusi į ją, ir iki šiol taip ji ir išsi
laikė“, šypsodamasi aiškino Marytė.

„Bet už tą lopą aš savo metu lupti ga
vau,“ prisiminė Jonas. „Mat, mėgdavau 
peiliuku išdrožti švilpukus iš gluosnio. Na, 
vieną syk dirbau tiesiog ant staltiesės ir 
perploviau ją... Supyko tada ant manęs 
mamytė. Tai gavau lupti!“

„O kas tai per švilpukas iš medžio?“ 
teiravosi Petriukas.

„Švilpukas“, kartojo mažytė.
Jonas aiškino, rodė. Marytė irgi prisi

jungė su savais prisiminimais iš Lietuvos.
Jau seniai buvo viskas suvalgyta, bet 

visa šeima dar sėdėjo prie stalo, prie de
gančių žvakių, kalbėdama ir juokaudama, 
giedodama kalėdines giesmes ir dainuoda
ma lietuviškas daineles. Taip jauku, ro
dos, niekuomet nebuvo. Kai paskutinė žva 
kė išdegė, reikėjo jau eiti miegoti.

Pakilusia nuotaika skirstėsi visi. Pra
eidami koridoriumi visi spūstelėjo mygtu 
ką, bet durys vis neatsidarė. Petriukas 
net nepaspaudęs, o tik iškišo liežuvėlį 
įpraeidamas pro užsiskleidusias duris ir 
pasakė: „Beee-ee ir be to apsiėjom. Ir dar 
kaip! Beee-eee.“

Marytė su Jonu dar ilgai šnekučiavosi 
ir tarėsi savo miegamajame. O Petriukas 
nerimavo, vis dar negalėjo atsigulti.

„Tai ką tu ten krapštais!? Eik į lovą“, 
pasakė jam brolis.

„Tuoj, tuoj,“ ramino jį Petriukas, vis 
dar kažko ieškodamas po savo kišenių®. 
Viename jis rado skylutę ir nusiminė, ma
nydamas, kad pro ją iškrito jo sidabrinis 
pinigas, kurį norėjo pasidėti po pagalvė
liu. Bet kur jis galėjo pamesti? Gal kori
doriuje dar paieškoti? Atsargiai, ant visų 
keturių Petriukas apieškojo korio niuje 
grindis ir staiga sušuko: „Na, štai kur ma
no pinigas guii!“Taip jau pasislėpė tarp 
durų ir sienos, kad vos galima jį užmaty- 
ti. Nelengva jam buvo jį iškrapštyti iš tos 
vagutės. Bet Petriukas jį iškrapštė, o atsis 
tojęs susivokė ir visu savo delneliu pas
paudė mygtuką! Trr-trr-trr — atsidarė 
durys!

Šalti mėnulio spinduliai apšvietė visą 
tą puikybę salone. O Petriukas pabučiavo 
savo sidabrinį pinigą ir greitai nubėgo i 
lovą. V. Cekauskienė
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TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN ST. ROKIENĖ Oi, kas sodai do sodeliai...
(2)

ŽIAURIAI APIPLĖŠĖ VYRUS

Vyrų ešalonas į Novosibirską atėjo kiek 
anksčiau. Jais NKVD stropiai rūpinosi. 
Atsargiai su imtiniais. Jie ir vagonuose 
užkalti gali nuversti tarybinę santvarką, 
kurioje taip „laisvai alsuoja žmonės“.

Matyti, kad gretimame kelyje neseniai 
stovėta ilgo traukinio. Pagrioviais ir ant 
takelių voliojasi išmėtytas vyrų bagažas. 
Užrašai pasako, kam tie daiktai priklau
so, nes suimant ant maišų užrašė tremti
nio vardą ir pavardę.

Moterys tuojau šoko ieškoti savo vyrų 
maišų. Kai kurios susirado ir pasiėmė. 
Kam palikti, kad maskoliai nusitemptų 
suimtųjų paskutinį maisto kąsnelį ar šil
tesnį drabužį!

Estės irgi šoko ieškoti vyrų paliktojo 
turto. Jos visos tempė po maišą. Vienos 
susirado savo vyrų ar giminių bagažą, o 
kitos ir nepažįstamų pasiėmė. Aplinkui 
slampinėja vietos gyventojai ir jau seniai 
būtų viską išsinešioję, bet labai griežta 
sargyba neleidžia nė artyn prieiti prie 
tremtinių. Žinoma, kai mes pasitrauksime, 
tai vyrų daiktai atsidurs enkavedistų mei 
lūžių ir gelžkeliečių rankose.

Niekas pasaulyje taip nemeluoja ir ne
veidmainiauja, kaip komunistai. Mus su
imant liepė pasiimti šiltus drabužius įr 
įsidėti maisto. Tai buvo lyg ir žmonišku
mo mostas. O dabar viską iš vyrų atėmė, 
kad juos iš pirmos dienos badas ir šaltis 
pasitiktų.

Slinkdama uosto link, griovyje pama
čiau gero pažįstamo ir artimo mūsų prie- 
teliaus Vinco Gučiaus maišą. Sustojau, il
gokai žiūrėjau, ir pradėjo iš akių riedėti 
ašaros. Nepasiėmiau Vinco bagažo. Vidaus 
balsas neleido man tai padaryti, nes žino
jau, kad jis vargšas išėjo mirties lageriuos 
na žiauriai apiplėštas, be duonos kąsnelio 
ir be greitomis pasiimto iš namų drabu
žio, išėjo pusplikis ir alkanas.

Vė.iau, sunkiomis bado dienomis, daž
nai pagalvodavau, kad reikėjo pasiimti 
aną maišą ir nepalikti maskoliams. Bet 
užtat dabar, praėjus baisiajam komunis
tiniam košmarui ir man atkeliavus į lais
vąjį pasaulį, galiu drąsiai ir su ramia są
žine pažvelgti Vinco sesutei ir broliui į 
akis.

Mielas buvo Vincas. Aukštas, gražus, at 
lėliškos išvaizdos ir visada giedriai nusi
teikęs. Tipiškas Aukštaitijos laukų sūnus. 
Labai mylėjo savo kraštą ir buvo giliai 
įaugęs į tėviškės žemę. Turėjo nedidelį 
ūkį, kurį pats dirbo ir stropiai prižiūrėjo. 
Be to, nuomojo Šlininkos vandens malūną 
ir neblogai vertėsi. Šią profesiją jis pavel
dėjo iš savo tėvo. Gyveno su senute moti
na, kurią labai gerbė ir mylėjo. Motina 
tvarkė virtuvės reikalus ir prižiūrėjo na
mų židinį. Ji labai vertino savo sūnų, nes 
gerai suprato, kad tai jos senų dienų at
rama. Sesuo ir brolis tik vasarą buvo ma
mos sveteliais.

Vincas nepolitikavo, niekam po kojomis 
nesimaišė ir kitiems nuospaudų nemindė. 
Tiesa, pasisamdydavo malūno darbams 
dirbti pavaduotoją, bet ar tai nusikalti
mas duoti savo artimam pragyvenimą.

Labai mėgo Vincas arklius ir nuolat lai 
kydavo gražų bėgūną žirgą. Kasmet, vasa
rio 2 d., Dusetose, ant sartų ežero žvilgan

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

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

A. Vienažindys

DEGA — NESUDEGA

1966 METŲ KOVAS, šakių rajkoopsą- 
jungos prekybos bazė. Antanas Gudaitis 
susirūpinęs vaikšto po sandėlį. Sandėlinin
kas kaip užsuktas niūniuoja tarybiniai as
meniškus motyvus:

— Parduosiu šutintuvus, 
Pirksiu kailinius...

Ir vėl iš pradžios, ūkiškus šutintuvus 
jam atvežė Kauno bazės šoferis Ismailovas. 
Paliko be sąskaitų, nė užpajamuoti nerei
kėjo. Todėl Gudaitis dabar patenkintas tri
na rankas, šutintuvus jis realizuosiąs per 
rajono parduotuves, o pinigėlius...

Deja, bėda. Operacija nepavyko, nes įsi
maišė milicija. Be šutintuvų ir be pinigų 
Gudaitis pasijuto besėdįs draugiško teismo 
suole.

1966 METŲ BIRŽELIS. Sandėlis nume
ris penktas Vilkaviškyje. Tas pats Gudai
tis pavaduoja atostogaujantį šio sandėlio 
vedėją. Linksmai niūniuoja. Motyvas se
nas, tik žodžiai kiti:

— Parduosiu šiferį,
Pirksiu kailinius...

Ir vėl iš pradžios. Šiferį jis pardavinėja 

čiu ledu ir dažnai nusinešdavo lenktynių 
pirmąsias vietas.

Nekartą teko važiuoti iš Imbrado, per 
Baraukos mišką, pas jį svečiuosna. Nuos
tabiai jis mokėjo be botago valdyti savo 
juodbėrį. Jie vienas kitą suprasdavo iš va
džių patraukimo ar švilptelėjimo. Ir juod
bėris čia viesulu pasileisdavo, čia lėta 
žingine ausis susk.iautęs žengdavo tam
siuoju šilu. O mes, susisupę į šiltus kaili
nius, prisimindavom tada Schillerio plėši
kus, kurie Schwarzwaldo girių glūdumose 
pastodavo vaizbūnams kelią.

Mėgo Vincas subuvimus, turėjo gražų 
balsą ir mokėdavo suburti svečius dainos 
ratelin.

Graži ir skambanti Lietuvos sekmadie
nio popietė. Važiuoji svečiuosna. Tėviškės 
laukai aidi sparnuočių sutartinėmis, o pa
dūmavę toliai užburton pasakų šalin kvie
čia. Nejučiomis prisiartini prie medžiuose 
paskendusios sodybos, ir pasigirsta daina, 
kuri liejasi pro seklyčios langus, atsimuša 
žaliuose gojuose ir nubanguoja vilnijan
čiais rugių laukais.

Pasukus į kiemo vartus, aiškiai girdėti 
dainos žodžiai:

,,Iš Palangos žirgelį sau pirksiu,
Iš bajorų mergelę vesiu.

Žveng žirgelis Palangos miestely,
Verk mergelė bajoro dvare.

Nenuliūskit, draugužiai mielieji, 
Užteks laimės dėl mūsų visų...“

Išgirdai šią dainą, tai taip ir žinok, kad 
Vincas tikrai ten yra, nes tai buvo jo mė
giamiausia daina. Tačiau neužteko mums 
laimės savajam krašte. Neprašyti ir ne
laukiami atėjo į mūsų kraštą svetimieji, 
sugriovė mūsų tautos laimingą gyvenimą 
ir jos vaikus išblaškė šaltojo Sibiro pus
nynuose. Daugelį likusių išžudė tėvynės 
šiluose, tamsiuose eglynuose ir nuskandi
no liulančiuose lieknynuose.

Su tūkstančiais ramių Lietuvos artojų 
išplėšė raudonieji ir Vincą iš tėvynės. Na
muose liko senutė motina, laužydama iš 
skausmo rankas, netekusi mylimo sūnaus 
ir užuovėjos senatvėje; liko gūdžiai žveng
damas juodbėris, netekęs savo šeimininko. 
Braukė ašaras šio smūgio pritrenkta ir jo 
sesuo Ema. Rūsčiai suraukęs kaktą, vel
tui ieškojo atsakymo anų dienų įvykiams 
ir Vinco brolis Juozas, žymus aktorius ir 
Kauno radiofono režisorius. Kaip artistas 
jis gerai pažino žmones ir gyvenimą, bet 
vargu bau >ar surado atsakymą, už ką bro
lis ištremtas Sibiro katorgom už ką tūks
tančiai ramių ir nekaltų Lietuvos gyvento 
jų kankinasi užkalti gyvuliniuose vagonuo 
se. Išėjo Vincas apiplėštas ir pusnuogis į 
Krasnojarsko srities mirties lagerius. Su 
juo kartu nuėjo daugybė mano pažįstamų 
ir draugų zarasiškių:

Zarasų gimnazijos direktorius Pranas 
Gipiškis, mokytojas Belžakas, Zarasų aps
krities pradinių mokyklų inspektorius Jo
nas Samas, mokytojas Petras Kuzmickas, 
mok. Jonas Triponis, mok. Jonas Pranc- 
(kūnas, mok. Alfonsas Pranckūnas, mok. 
Juozas Matulis, mok. Petras Maskoliūnas, 
mok. Vincas Bosikis, mok. Alfonsas Matiu- 
kas, mok. Balys Urbonas, mok.Vytautas 
Dunderas, mok. Petras Girčys, mok. Vin
cas Maleckas, Policijos nuovados viršinin
kas Norbertas Garnys, nuovados viršinin
kas Antanas Pumputis, nuovados viršinin 
kas Juozas Antanauskas, nuovados virši- 

be paskyrų. O sąskaitose nurodo, jog šife
ris — defektinis, nors iš tikrųjų yra geros 
kokybės. Su šiferiu kombinacija sekasi.

1966 METŲ LIEPA. Tas pats sandėlis. 
Tas pats Gudaitis tebepavaduoja sandėli
ninką Gustaitį. O pavaduodamas linksmi
nasi:

— Parduosiu pašarus,
Pirksiu...

Tačiau nei parduoti, nei pirkti neteko. 
Mat, atėjo Gustaitis perimti sandėlio, ir 
perimant paaiškėjo beveik penkių tonų 
kombinuotų pašarų perteklius. Gudaitis 
spėjo sukombinuoti!

Pakvipo nemalonumais. Nors ir kaip su
kosi senas vilkas, perteklius, milicijai pa
dedant, buvo užpajamuotas. Tat nesėkmė!..

1966 METŲ RUGPIŪTIS. Gudaitis par
davinėja benziną. Kaip turintis praktiką, 
jis paskirtas rajkoopsąjungos degalų bazės 
sandėlininku. Pilsto sau degalus ir patyliu
kais dainuoja:

— Parduosiu degalus,
Pirksiu...

Nebaigęs apsidairo. Ramu. Niekas ne
trukdo ne kartą degusiam ir nesudegusiam 
linksmai dainuoti ir toliau kombinuoti.

Antanas Gudaitis — tai kaip tas pasakų 
gaidys, kuris nei vandeny skęsta, nei ugny 
sudega, nei piniguose prapuola. Todėl pra
eidamas pro rajkoopsąjungos vadovų lan
gus, jis kišenėje špygą suraito...

R. Tadelis, M. Mazgelis
Šakiai.

(„Šluota“, 1966 m. Nr. 18)

ninkas Jonas Jaruševičius, policininkas 
Jonas Cibulskis, Lietuvos kariuomenės ka
pitonas Antanas Vaitkūnas, kapitonas Ika 
mas, karys Leonas Petrauskas, karys Alek 
Sandras Čibiras, girininkas Meškauskas, 
pašto viršininkas Pakuonis, Zarasų apskri
ties gydytojas dr. Naglius, valstybės tar
nautojas Jurgis Kvedaras, buvęs pasienio 
policijos viršininkas Aleksandras Verbic
kas, valsčiaus sekretorius Bronius Vasi
liauskas, valsčiaus sekretorius Antanas Vi 
sokinskas, valsčiaus viršaitis Motiejus 
Girčys, ūkininkas Jonas Pranckūnas, ūki
ninkas Jonas Repšys, ūkininkas Juozas 
Kibirkštis, ūkininkas Pranas Juozėnas, 
mažažemis ūkininkas Antanas Ramanaus
kas, maž. ūkininkas Zigmas Blaževičius, 
eigulys Mykolas Gimžauskas, žemės ūkio 
darbininkas Jonas Gimžauskas, ūkininkas 
Petras Švalkus, Imbrado grafas Aleksand
ras Mohlis.

Tai tik mano pažįstami zarasiškiai. Dau 
gybė kitų, kurie tais pačiais keliais nuėjo, 
asmeniškai nepažinau.

Paskui zarasiškius tūkstančiai pasmerk
tų vyrų nuėjo Krasnojarsko pragaro link 
iš dainomis skambančios Žemaičių žemės, 
iš tyliųjų Suvalkijos lygumų, iš Dzūkijos 
paslaptingai ošiančių pušynų, iš mėlyna- 
veidžių ežerų šalies Aukštaitijos ir iš visų 
mūsų mielosios tėviškės kampų ir užkam- 
pėlių.

Išėjo... įr dauguma iš jų paguldė ten sa
vo galvas. Jų kaulai užtinkami taigose, ka 
sykių rajonuose ir Sibiro upių pakrantėse. 
Labai sunkūs ir pavojingi buvo upių va
lymo darbai. O tiems darbams sovietinė 
technika ir mechanizacija buvo: kirvis, 
kastuvas, virvė, plūkiąs ir retais atsitiki
mais plaustas, bet tik jau ne motorinis.

Pirmiausia krito stipriausi ir sveikiausi 
vyrai, nes badmiriškas maisto davinys ne
atstatė sunkiuose darbuose išeikvotų fi
zinių jėgų. Neišpildę išdirbio normų gau
davo sumažintą maisto davinį, ir tai jau 
buvo kelias į mirtį. Išliko silpnesnieji ir 
invalidates jie netiko sunkiems ir pavo
jingiems miškų kirtimo darbams. Šie trem
tiniai buvo palikti lageriuose prie vidaus 
ūkio darbų. Specialistai dirbo siuvyklose, 
kirpyklose, stalių dirbtuvėse ir ligoninėse, 
tik, žinoma, ne lietuviai, šias vietas užpil
dė vienos veržlios tautybės „specialistai“. 
Laimingesni buvo tie, kurie pateko į san
dėlius ir virtuves. Lagerių viduje buvo 
lengvesni darbai, ir dažniau ten nutverda
vo sušalusią bulvę ar sužiedėjusią duonos 
plutelę. Čia ir didieji Sibiro šalčiai buvo 
kiek mažiau pavojingi.

Tremtiniams profesionalams neleido 
dirbti savo profesijose. Buvusio Lietuvos 
ministro inž. K. šakenio žmona gydytoja 
kelerius metus dirbo miškuose. Tik vėliau, 
persikėlusi į rajono centrą, ligoninėje ga
vo valytojos darbą. Taip lietuviai gydyto
jai nešė sunkų vergijos jungą kartu su sa
vo broliais, kurie sirgo ir mirė be jokios 
mediciniškos pagalbos. Tik dėl juoko so
vietinėje konstitucijoje parašyta, kad vi
si dirba pagal savo profesijas ir sugebėji
mus.

Išliko gyvi ir tie vyrai, kurie pateko į 
mažesnes medžioklės ir upių žvejybos ar
teles. Mažai gyvų išliko Arktikos žvejy
bos junginiuose. Čia juos užmigdė šiurpi ' 
poliarinė naktis, o jų kaulus priglaudė 
tundrų samanų patalai...

PREKIŲ VIS DĖLTO TRŪKSTA

Valstiečių Laikraščio redakcija Vilniuje 
sakosi gaunanti nusiskundimų, kad kaimo 
žmonės dar dažnai parduotuvėse išgirstą 
pardavėjų atsakymus: „Nėra, neturime“.

Klausė kooperatyvų sąjungos pirminin
ką, kodėl taip yra: „Ar prekių sumažėjo?“

Pirmininkas atsakė, jog prekių net pa
daugėjo apie 15 proc., o kad parduotuvėse 
vis dėlto sako „neturime“, tai dėl to kalti 
esą patys kaimiečiai: per daug nori. Sako: 
„Kada kaimo žmogus pirkdavo trejus-ket- 
verius batus? Ar išdrįsdavo jis vilktis pra
bangų importinį puspaltį? Ar būdavo kada 
kaime tokia paklausa baldų, elektros pre
kių? O kas dedasi dabar?“

Toks kaimiečių „drąsumas“ parduotuvė
se atsiradęs todėl, kad jų pajamos per pas
kutinius devynis mėnesius pakilusios 26,6 
proc.

Taip pirmininkas ir išsisuko neatsakęs į 
klausimą. Jeigu jo minimi nuošimčiai ką 
nors reikštų, tai išeitų, kad vis tiek ne kai
miečiai, o prekių tiekėjai atsilieka, nes pri
sipažįsta, kad prekių pateikė tik 15 proc. 
daugiau, kai pirkėjų piniginės pastorėju
sios 26,6 proc.: atsilikimas daugiau kaip 
dviem penktadaliais. Tik kai iš viso ko nors 
nėra, tai nustoja reikšmės ne tik nuošim
čiai, bet ir ketverių batų paklausa: jeigu 
nėra, tai nieko nereiškia, jei kaimiečiai net 
ir karakulio kailinių teirautųsi. (E)

Šviesių šv. Kalėdų ir laimingų 
1967 metų linki savo 

bičiuliams ir pažįstamiems

Vytautas Lukauskas

Neseniai Lietuvoje buvo straipsniais 
laikraščiuose atžymėta sodininkų (ir biti
ninkų) diena. (Kaip ir kitos tokios ypatin 
gos dienos, jos atžymimos Maskvos val
džios patvarkymu, taikomu visai imperi
jai). Tą dieną buvo daug rašyta apie di
džiai išsiplėtusią sodininkystę Lietuvoje.

Tik šventei praėjus, Vytėnų (Kauno rajo 
ne) bandymų stoties direktorius lapkričio 
4 d. Tiesoj išdėstė tikrąją Lietuvos sodų 
būklę ir pareiškė, kad „sodų vis dar ma
ža“.

Pereitų metų lapkričio 1 d. duomenimis 
(šiemet maža kas tepasikeitė), sodai Lie
tuvoj dabar užimą 0,9 nuoš. ploto, o reiktų, 
kad būtų 3 nuoš. Atseit, sodų tėra mažiau 
kaip trečdalis reikiamo ploto.

Autorius pabrėžia, kad kolchozinių bei 
sovchozinių sodų ploto skaičiai neparodo 
tikrosios padėties, kadangi „šie ūkiai turi 
ir nemaža neproduktyvių sodų“. Sako, 
kad „beveik pusė respublikos sodų yra so
dybiniuose sklypuose“.

O iš patiektų skaičių matyti, kad tik ben 
dro sodų ploto sodybiniuose sklypuose „be
veik pusė“, tačiau derančių (vaisingų) so
dų beveik du trečdaliai yra sodybiniuose 
(privačiuose) sklypuose. Būtent, iš viso 
sodų esama 41.431 ha, iš kurių kolchozuose 
- sovchozuose 21.655 ha (52 nuoš.), o sody
bose 19.776 ha (48 nuoš.). Tačiau vaisingų 
sodų kolchozuose - sovchozuose esą tik 
7.967 ha, o privačių vaisingų sodų — 13.768

VIETOVARDŽIŲ KLAUSIMAS
„Niekada dar mūsų krašto istorijoje ne

buvo taip rūpinamasi kalbos kultūra, kal
bos taisyklingumu, kaip dabar", rašo vie
nas kalbos kultūros puoselėtojas „Tiesos“ 
skyrelyje, vadinamam „Mūsų kalba". Kaip 
pavyzdys, kokiu kruopštumu kultūrinama 
lietuvių kalba, tinka ir tais žodžiais pradė
tasis rašinėlis. Jame kreipiamas dėmesys į 
tris vis dar netaisyklingai vartojamus vie
tovardžius. Esą ištirta, kad vadinamoji Ni- 
merzatė (vietovė Palangos kaimynystėje, 
vokiškai vadintoji Nimmersatt) tikrai lie
tuviškai - žemaitiškai turėtų būti vadina
ma Nemirseta (kirčiuojant pirmojo skie
mens e tvirtagališkai). Per Palangą tekąs 
upelis turįs būti vadinamas ne Ronžė, o 
Rąžė (tai išaiškinta jau maždaug prieš 40 
ar daugiau metų). Ir Šiaulių Pagelava tu
rėtų būti taisyklingai lietuviškai vadina
ma Pageluvis (kirčiuojant pirmąjį skieme
nį tvirtagališkai), nes tas kaimas yra prie 
Gėlu vos ežero.

Tai parodo, kokiomis smulkmenomis Lie 
tu vos kalbininkai rūpintis turi pakanka
mai laisvės ir galimybių. Ir tai tik dar kar
tą primena, kad jie neturi laisvės nė prasi
žioti apie tai, kas atsitiko su visos Mažo
sios Lietuvos vietovardžiais. (E)

GIRTAS BALIUS
Vaizdi dabartinio Lietuvos kultūrinio 

gyvenimo iškarpa, papasakota mokyto
jams skiriamo laikraščio savikritikos sky 
riuje:

„Žemdirbio dienos proga vienos Rokiš
kio rajono vidurinės mokyklos mokyto
jai, nesugalvodami geresnio būdo atsily
ginti kolūkiui už paramą, suorganizavo 
mokyklos bendrabutyje žemdirbiams ar
batėlę be arbatos. Vaišinosi iki žemės grai 
bymo. Pametęs savikontrolę, direktoriaus 
pavaduotojas įžeidė savo šefą žodžiu. Di
rektorius atsilygino veiksmu. Įspūdžiui 
sustiprinti direktoriaus žmona paleido pa
vaduotojo pusėn keletą tuščių butelių ir 
prastesnių (molinių, kaip vėliau aiškino 
direktorius) lėkščių. Kadangi šis spektak
lis vyko 30 žemdirbių akyse, rajono liau
dies švietimo skyriui beliko tokius mokyk 
los vadovus pristatyti švietimo ministeri
jai atleisti iš vadovaujančių pareigų ir, 
kuo toliau vieną nuo kito atskyrus, įdar
binti kitose mokyklose. O juk jie ilgus 
metus ranka rankon bendrą darbą dirbo, 
barščius iš vieno puodo ir prie to paties 
stalo srėbė.

„Vienas minėtų vadovų vėliau savo pa
siaiškinime rašė: ‘Vaišės buvo daromos 
su svaiginamaisiais gėrimais, nes kitokių 
gėrimų nebuvo gauta. Buvo numatyta žy
miai daugiau svečių, bet jų atsilankė maž 
daug pusė, todėl degtinės buvo pagal žmo
nes per daug. Vaišių metų daugumas stip
riai įsigėrę, ir aš tuo pačiu padauginau iš
gerti, kadangi visam pobūviui vadovavau. 
Nesiginu, kad galėjau pavartoti necenzū
rinius žodžius, ko tikrai nepamenu. Pada
riau savo gyvenime išvadą, kad viso blo
gio šaltinis yra. degtinė'...“

Būdingiausias pareiškimas pasiaiškini
me — „Kitokių gėrimų nebuvo gauta“. 
Jis kartojasi įvairiausiais variantais, kaip 
.krautuvėje kitų prekių dažnai nėra, bet 
degtinės gali gauti dieną-naktį“, ,.kavinėj 
kavos tik 100 gramų, o konjako — kiek tik 
pageidausit“ ir panašiai.

Kai vienas kalbėtojas New Yorke, rem
damasis autentiškais liudytojais, pareiš
kė, kad rusai baigia lietuvių tautą pavers
ti girtuoklių ir vagių tauta, visi rusų gar
siakalbiai iš Vilniaus užriko, kad ta* 
šmeižtas. Sprendžiant iš tokių tikrovės 
vaizdelių gal dar galima tikėtis, kad ta 
programa dar ir neįvykdyta, bet 
pastangos dedamos be atvangos. (ELTA) 

ha. Taigi iš viso vaisingų sodų yra 21.735 
ha (52,4 nuoš. viso sodų ploto). Vaisingų 
sodų ploto paskirstymas — 36,6 nuoš. kol
chozuose - sovchozuose, 63,4 nuoš. sodybi
niuose sklypuose.

Taip iš dalies yra ir todėl, kad sodybose 
sodai jau seniai suaugę, o kolchozų - sov- 
chozų sodai jauni, be to, blogai prižiūrimi, 
žiemą blogai saugomi nuo kiškių. Statist! 
koj užsodinti plotai įrašyti, o tikrovėje ne
mažą tų sodų dalį žiemą „nurašo" kiškiai.

Straipsnio autorius nurodo, kad nauji so 
dai turi per 10 metų pakeisti senus. Tam 
tikslui reikia kasmet pasodinti (ir išsaugo
ti) ne mažiau kaip 2000 ha. O per pasta 
ruosius 2-3 metus sovchozai - kolchozai 
užsodina tik 400-500 ha.

Sodybininkams nėra drąsos sodus benau 
jinti, kadangi visą laiką kybo prieš akis 
projektai keltis į kolchozų gyvenvietes. 
Nors tas persikėlimas daugeliui gal ateis 
tik kitos ar trečios kartos gyvenime (tiki 
masi, kad niekad neateis), bet kai ateitis 
netikra, tai nėra paskatinimo sodus augin
ti. O kolchozai - sovchozai nelabai linkę 
veisti sodus dėl to, kad iš jų pajamų tegali 
ma susilaukti negreit, taigi jie negreitina 
„planų vykdymo“. Iš kitos pusės, jie, jei 
ir veisia sodus, tai tik dėl to, kad „iš vir
šaus" ragina. Raginimų paklausę, ima 
veisti sodus ir pajūrio zonos kolchozai, o 
ten žemė sodams netinka, ir sodai išeina 
tik „popieriniai“. (ELTA)

Kuo virsta butai
Lietuvoje vykstančios gyvenamųjų namų 

statybos stebėtojai tvirtina, kad šitaip, 
kaip dabar su ta statyba yra, kaip jos be
būtų daug, neįsivaizduojamai aštri butų 
stoka niekad negalės būti pašalinta, kadan
gi statomi nauji lūšnynai. Daug butų tuose 
namuose esti netinkami gyventi iš pat pra 
džių, o jei kuriuos ir pavyksta geiiau pas
tatyti bei įrengti, tai jie retai išlieka pa
kenčiami ilgiau kaip trejetą metų. Ne tik 
statybos pigumas bei neapdairumas kal
tas, bet ir įnamiai uoliai padeda naujiems 
butams virsti laužu.

Kaip tai atsitinka, būdingų pavyzdžių pa 
sakoja rusiškojo Vilniuje komunistų parti
jos leidžiamo dienraščio bendradarbis savo 
„apmastymuose po teismo“. Teismas svars 
tė ieškinį, iškeltą vieno neseniai pastatyto 
namo gyventojui, vardu Josit Josifovič 
Znak („ženklas“). Kitų septynių to paties 
namo (Vilniuje, Žirmūnų gatvėj) butų gy
ventojai skundėsi, kad tasai „ženklas“, gy
vendamas viršutiniame aukšte, neturįs pa
pročio užsukti vandens čiaupą ir nuolat 
paplukdąs vandeniu ne tik savo, bet ir visą 
eilę kitų butų: sugadinęs kitų gyventojų 
ne tik sienas, bet ir baldus. Teismas pri
teisė ieškinį, įpareigojo tą „ženkią“ užmo
kėti nuostolius, bet iš ko jis užmokės už 
septynių butų sugadinimą! Tiek to, kal
ba žmonės, patys pasitaisysim kaip nors. 
Teisme Znakas nuolankiai teisinosi, esąs 
užuomarša, todėl neprižiūrėjęs vandens. 
Bet po teismo jau kita kalba: „Neužsuki- 
nėjau ir neužsukinėsiu, o ką man padarys!“

Toj pačioj gatvėj kitame name gyvenanti 
kita tokia „užuomarša“ — Teodosija Dimit. 
rijeva, kuri, sumetusi vonion skalbinius ir 
paleidusi vandenį, einanti... pasilsėt, ligi 
visam name pasigirsta šauksmai, kad tva
nas.

Vilnius išaugo iki 300.000 gyventojų, ko
ne pusė jų rusai, daugiausia darbininkai, 
suplūdę čia iš Rusijos užkampių, kur savo 
gyvenime nematė padoresnio buto. Čia 
jiems lengviau pasiseka įsibrauti į naujus 
namus, bet kaip juose gyventi, daugumas 
nei moka, nei rūpinasi. (ELTA)

KREPŠININKAI ATGYJA
Prieš dešimt metų sovietinėj krepšinio 

rinktinėj, dalyvavusioj olimpinėse ir kito
se tarptautinėse sporto rungtynėse, būda
vo trys ar keturi lietuviai. Paskui krepši
ninkai Lietuvoje aptilo. Tik dabar, sako, 
„pasirodė pirmosios Lietuvos krepšinio at
gimimo kregždės“ (Tiesa, gruodžio 5 d.). 
Esą, „Leningrade jubiliejiniame turnyre 
Rusijos krepšinio 60-mečiui pažymėti mū
siškiai užėmė antrą vietą, aplenkdami stip
rias Latvijos, Ukrainos, Gruzijos koman
das“. Kylančios krepšinio žvaigždės — kau 
niečiai M. Paulauskas ir R. Venzbergas. 
Sovietijos krepšininkų žieminės varžybos 
rengiamos kaip tik Kaune, ir šiedu krepši
ninkai jau pakviesti ten dalyvauti kaip so
vietinės rinktinės nariai. Kaune taip pat 
vyksta „olimpinių vilčių“ turnyras, kuria
me bus atrenkami kandidatai į olimpines 
žaidynes Meksikoje. Šiame turnyre daly
vauja keletas jaunųjų lietuvių krepšinin
kų. (E)

NORMANDY STORES LTD.
(243 Portobello Rd., London, W.ll) 

savininkas Valentinas Ribokas 
sveikina savo draugus ir pažįstamus 
su Kalėdų šventėmis ir visiems linki 

laimingų 1967 metų.
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LIETUVOS GAMTA

ŪDRA
Ūdra gyvena upėse ir net jūrose ir beveik 

visuose žemės kraštuose, išskyrus aukštu
mas šiaurės ir Naujojoje Olandijoje. Ūdra 
tik dėl neišvengiamų priežasčių pasitrau
kia toliau nuo vandens ir tai tik tada, kai 
yra galimybių susirasti kitą vandenį.

Lietuvoje man teko matyti ūdrą Šešupė
je, Nevėžyje ir žinomajame Žuvintos eže
re, kuris susisiekia su Žuvintos paliomis 
(4000 ha) ir Ama'.viškių paliomis (3340 
ha). Gražu žiūrėti, kai ūdra iškyla iš van
dens, lyg koks povandeninis laivas! Ji 
plaukia ir nardo meistriškai ir gali būti 
po vandeniu pasinėrusi. Nežiūrint jos 
trumpų kojukių, ji gali bėgti gana greitai 
ir yra stipri, drąsi, tinkama prijaukinti, 
bet gyvena beveik visur įtemptuose san
tykiuose su žmogumi, nes ūdros daro daug 
žalos, tai net ir jų brangus kailis neišlygi
na tos žalos.

Ūdra yra apie 1,2 m ilgio, kurio 40 - 45 
cm atitenka uodegaitei. Galvutė pailga - 
apvali, snukutis irgi apvalus, akutės ma
žos, bet gyvos, ausiukės trumpos ir apva
lios ir kyšo pasislėpusios brangiame kai
lyje. Kūnas laibas — lieknas ir plokščias. 
Uodegaitė maždaug apvali, į galą susmai- 
lėjusi. Jos trumpų kojukių pirštai iki na
gų sujungti su plaukt tinkama odele. Ūd
ra gali atsistoti visa savo pėda. Nosiukės 
skylutės prireikus gali būti uždaromos. 
Jos viršutiniai kailio plaukai trumpi, tam 
šiai rudos spalvos ir padengia visą kūną. 
Kailio plaukų spalva kiek šviesėja papil
vėje, o po kaklu ir galvukės šonuose per
eina į baltai pilką, o kailyje slypinčių 
ir iš ten kyšančių ausiukų kraštai atrodo 
šviesiai rudi. Kai kurios ūdros turi dau
giau pilkai rudą, o ne tamsiai rudą spal
vą.

Ūdra mėgsta daugiausia upes, kurių 
krantai apaugę miškais, karklynais, brūz
gynais ir yra šaknų, čia jos gyvena pože
mių landynėse, kurios įrengtos visiškai 
pagal jų skonį ir paprotį. Įėjimas visuo
met būna po vandeniu, taip apie pusę 
metro gilumoje. Iš čia tos landynės kyla 
apie du metrus ilgio su kreivėmis kuria

BERNIOKAS IR VELNIAS
(LIETUVIŲ LIAUDIES PASAKA) ■ - .... -

Vienas žmogus išėjo į upę žuvauti. Nie
ko jis nepagauna, žuvis nekimba. Vaikšto 
ir keikiasi: „Gal velnias pristojo!“

Velnias tuoj ir pristojo prie jo, saky
damas:

— Prižadėk man, ko namie nepalikai, 
gausi žuvies, kiek norėsi. Tik pasirašyk! 
Perplauk savo pirštą ir krauju pasirašyk. 
Aš — senis Žilis Kalnis Kaulis.

Tas ir pasirašė. Kai metė tinklą — kir
binės žuvų. Parsinešė namo tą žuvį, žiūri, 
kad sūnus gimęs.

Sūnus taip gražiai augo, užaugo geras 
berniokas. Tėvas ir sako:

— Aš tave prižadėjau seniui Žiliui Kai
mui Kauliui.

— Eisiu, ką darysi, — sako jam sūnus.
Pasiėmė jis lazdą, eina per miškus, per 

laukus ieškoti to senio, bet niekur neran
da. Prieina gryčiukę. Toj gryčiukėj sėdi 
bobutė. Jis k.ausia ją:

— Kur čia gyvena senis Žilis Kalnis 
Kaulis?

Ta sako:
— Nežinau, bet palauk, aš sušauksiu vi

sus paukščius, paklausiu, ar jie nežino.
Ji išėjo, sušvilpė, net medžiai palinko 

nuo paukščių. Paklausė tų paukščių, visi 
atsakė:

— Nežinom.
Eina jis toliau. Prieina kitą tokią gryte

lę. Gyvena ten kita sena bobutė. Jis ir tos 
klausia:

— Ar nežinai, kur čia gyvena senis Ži
lis Kalnis Kaulis?

Šioji taip pat atsakė, kad nežino, ir pra
šė palaukti, kol ji sušauks visus žvėris pa
klausti. Išėjo, suriko. Kad prilėkė visokių 
žvėrių — ir vilkų, ir meškų, ir šernų! Ga
liausiai ir liūtas atėjo. Klausia visus tuos 
žvėris, klausia liūtą, ar nežino. Visi atsa
kė, kad nežino.

Davė ji kiek užvalgyti tam berniokui, ir 
jis eina toliau. Atranda gryčioj tokį sene
lį, įeina, klausia:

— Ar nežinai, seneli, kur yra senis Kau 
lis?

— Nežinau, vaike, kur jis gyvena, vie
na tik upė žino. Į tą pusę atlekia trys Kau
lio gulbės maudytis. Pernakvok pas mane; 
kai rytoj jos atskris maudytis, įlįsk į kark
lyną ir pasiimk jauniklės sparną.

Berniokas taip ir padarė. Įlindo į kark
lyną ir pamatė, jog gulbės yra gražios pa
nos. Jis pasiėmė sparnus vyresniosios.

Gulbės išsimaudė, išlindo, — nebėr vy
resniosios sparnų! Tuoj ieškot po karkly
nus. Surado bernioką, gerai apkūlė, atsi
ėmė sparnus ir nuskrido. Tas nusiminė, ei
na pas senelį. Senelis jam ir sako:

— Aš tau sakiau, kad imtum jauniklės 
sparnus, o tu neklausei. 

nors kryptimi ir veda į erdvų guolį — 
„seklyčią“, kuris visuomet išklotas žole 
ir laikomas sausas. Antra landynė - ta
kas eina nuo to guolio - seklyčios į kran
to paviršių, kad būtų oro.

Paprastai ūdros naudojasi išraustomis 
vandens skylėmis - urveliais, kuriuose 
jos viską paruošia pagal savo skonį: ša
kas, šaknis pragraužia, kasa, platina ir 
pailgina. Labai retai jos pasinaudoja la
pių ir opšraus - barsuko urvais, nebent 
tuo atveju, kai tie būna netoli vandens. 
Ūdra visais atvejais būtinai turi keletą 
„butų“, ypač jei kurioje nors vietoje yra 
daug žuvų, nes jai netenka daryti dides
nių žvalgybinių žygių. Potvynių metu Ūd
ra pasitraukia iš savo guolio ir gelbstisi 
medžiuose ir jų tuščiaviduriuose liemeny
se, kur ji ilsisi ir ramiai leidžia laiką po 
medžioklių ir žvalgybinių žygių vandenyje.

Ūdra atneša daug žalos žuvininkystei. 
Tačiau ji įdomi tyrinėtojams. Ūdros gyve
nimas savotiškas: jos gyvenimas ir veiki
mas vandenyje, jos judesiai, kaip ji įsigy
ja maisto ir jos psichiniai sugebėjimai. 
Ji yra tikras vandens žvėriukas. Jos eise
na tomis trumpomis kojikėmis — kaip 
žalčio rėpliojimas, bet ne lėta. Sniegu ar 
ledu ji slenka gana toli. Čia jai padeda ly
gus kailis ir uodega. Plačią savo galvą ji 
laiko prilenktą, nugarą truputį sulenktą. 
Savo lankstumą ji parodo ir žemėje. Ji 
gali nepaprastu greičiu palenkti savo kū
ną, išsitiesti, ant kojukių atsistoti, ištiso
mis minutėmis tokioje pozoje išbūti ir, 
nepraradusi pusiausvyros, priekin ar at
gal judėti, suktis, lenktis ir keltis. Tiktai 
bėdos atveju ji naudojasi dar vienu savo 
sugebėjimu: įsikibti į kreivai stovinčius 
medžius, tačiau gana nevikriai.

Vandenyje kūno sudėtis leidžia jai vik
riai plaukti ir pasinerti. Kojukės tuomet 
tarnauja jai kaip irklas, o ilga uodegaitė 
kaip vairas.

Jos aštrūs dantukai nebepaleidžia gro
bio. Žuvis turi labai stengtis pasprukti, nes 
ūdra vandenyje lygiai gerai juda pirmyn, 
aukštyn, žemyn, į šoną ar atgal.

Žiemos metu, kai vanduo užšąla, ji me

Berniokas vėl pernakvojo pas senelį. Ry 
tojaus dieną vėl eina į karklyną, — paslė
pė antrosios gulbės sparnus. Dvi plast 
plast nuskrido, o vidurinioji surado ber
nioką, apdaužė jį ir taip pat nuskrido. 
Jam reikia trečią naktį nakvoti. Rytą nu
eina, gulbės vėl atlekia maudytis. Dabar 
paslėpė jaunėlės sparnus. Vyresniosios nu
skrido, o jaunėlė prašo:

— Atiduok man sparnus, sėsk ant ma
nęs ir lėksim.

Tas atidavė sparnus, ir skrenda abudu. 
Nuskrido į tokį kalną, rado senį žilį. Se
nis sako jam:

— Atėjai, vaike, — būsi mano žentas, 
bet turėsi man patarnauti.

Nuvedė jį į mišką ir liepė išversti visus 
medžius.

— Padarysi tą darbą, būsi mano žen
tas, jei ne — negyvas būsi.

Berniokas atsisėdo ir verkia. Ateina 
mergelė, jį parnešusi, ir sako:

— Gulk ir miegok!
Ji pašaukė velnius, tie po medį išnešio

jo. Rytą ateina senis — darbas padary
tas. Tada jis liepė berniokui aparti lauką, 
apsėt kviečiais, kad per tris dienas jie už
augtų, nupiaut, iškult ir pyragus vestu
vėms iškept.

Ateina mergaitė, jį nuramina, viską per 
tris dienas padaro. Senis mano: „Kas čia 
yra?“ Liepia jam pastatyti svirną ir ak
menų nei didelių, nei mažučių — kaip ka
napės grūdas. Ji sukviečia visas žiurkes 
ir pastato svirną, paduoda berniokui rak
tus seniui nunešti. Klėtis puikiausia. Ir sa 
ko jam senis:

— Dabar būsi mano žentas, tik reiks 
prajodinėti drigantą. Yra trys drigantai, 
— išsirink vieną ir prajodinėk.

Jis mano: ,,Ką dabar daryti?“ Ateina 
mergelė ir sako:

— Dabar tai blogai. Kai nueisi į tvar
tą, imk tą, kur tvirčiausias. Nusikalk pir
miausia du durklu. Kai užsėsi, drigantas 
kelsis aukštyn, besk jam į sprandą tuo 
durklu.

Jis nuėjo į kūtę, pasiėmė didžiausią dri
gantą, prikapojo tą drigantą, kad jis net 
apgeibo, nebegali palėkti. Rytojaus dieną 
senis nepavaldo kaklo, bet vis tiek dar sa
ko:

— Žentas mano būsi, bet atspėk, kuri 
duktė tavo pana. Aš jas paversiu varnom.

Mergelė jam pasakė, kad pirmą kartą ji 
atsistos prie krašto ir pasikrapštys sna
pelį, antrą kartą ji bus vidury ir pakels 
sparnelį, o trečią kartą — pasikrapštys 
galvelę.

Varnos skraido, skraido, o senis liepia 
jam spėt. Vieną kartą įspėjo, antrą kartą, 
įspėjo ir paskutinį kartą. Nebėra seniui ką 
daryti: 

džioja ten, kur yra eketės ar kokia nors 
ledo skylė. Jeigu ūdra yra gero ūpo, tai 
ji tyliai juokiasi — kikena, o jeigu alka
na, tai šaukia kažką panašaus į „girrrk“ 
ir taip garsiai, kad net ausyse skamba, 
įsimylėjusi ji švilpauja aukštu tonu ir 
harmoniškai. Ji jaučia žmogų ar šunį per 
keletą šimtų metrų ir tuojau sprunka į 
vandenį. Ją pagauti labai sunku. Nušauti 
pasitaiko, kai ji išlenda žiemą iš po ledo 
kur nors neužšalusioje vietoje su žuvimi 
atsipūsti ir užkandžiauti. Bet vasaros me
tu nėra jokios prasmės ją medžioti, nes 
kailis nebūna toks geras, kaip šalčių metu.

Seni patinai gyvena daugiausia vieni
ši, o patytės su vaikais ilgai dar plaukio
ja ir gyvena bendrai, ir prie jų kartu lai
kosi kitos be šeimų patytės.

Ūdros gaudo žuvis, ypač dideles, iš apa
čios — už pilvo. Ėda tiktai skanias vietas 
— nugarą, o galvą ir uodegą palieka. Ūd
ros iš prigimties gaudo įvairius gyvius, 
ne tik žuvis - vėžius, varles, vandens 
žiurkes ir net paukščius. Jeigu ji valgo 
ir skaniausią žuvį, bet pastebi, kad dar 
kita plaukia, tai padėka savo skanumyną 
ir skuba medžioti kitą!

Nustatyto rujomečio ūdros neturi, nes 
jauniklių nuolat galima užtikti, bet dau
giausia tai vyksta vasario gale — kovo 
pradžioje. Patinukai ir patytės vilioja vie 
nas kitą stipriu pastoviu švilpimu ir gra
žiai žaidžia vandenyje. Po 9 savaičių pa
lytė savo seklyčioje atsiveda 2-4 jau
niklius. Savo vaikus prižiūri ji rūpestin
gai. Po 9 — 10 dienų jaunikliai praregi. 
Tik po 8 savaičių ūdrė veda savo vaikus 
žuvų gaudyti. Tačiau per pusę metų jie 
išbūna motinos priežiūroje. Po 3 metų 
jaunikliai subręsta ir gali jau veistis.

J. čekauskas

SAULĖ UŽDEGA ŠVYTURIUS
Japonijoje sėkmingai šviečia saulės švy

turys. 648 silicio elementai dienos metu 
saulės šviesą paverčia elektros energija ir 
pakrauna specialią nikelio-kadmio bateri
ją, kuri naktį tiekia srovę lempai. Pastaro
ji įsižiebia du kartus kas septynias sekun
des. Jos šviesa matoma už 17 km. Švyturys 
labai gerai veikia. Japonijos jūrų gelbėji
mo tarnybos valdyba nusprendė pastatyti 
dar 6 tokius švyturius.

— Gerai, būsi mano žentas, bet dar tau 
reikia nusimaudyti šutintam piene.

Pasakė tai berniokas mergelei. O šioji 
guodžia:

— Nebijok, nepražūsi.
Ji nuėjo, užbūrė vonią. Berniokas išsi

maudė ir dar gražesnis išlindo. Senis ma
no: ,,Kas čia velnias yra — vis duktė jį 
vaduoja“. Nebėra kas daryti — leido jiems 
vestis.

Nueina jie į kambarį gult, o jo pati jam 
vis kalba:

— Bus blogai, bėkim.
Ji prispiovė seilių, ir abu paspruko.
Rytą ateina tarnai jų kelti.
— Taisykitės, eikit valgyt.
Seilės atsakė:
— Keliamės, taisomės.
O jie jau toli buvo nubėgę. Ateina tar

nai antrą kartą. Seilės atsako:
— Keliamės, taisomės, einam.
Senis eina pats žiūrėti, žiūri, kad jų nė

ra, ir išleidžia velnią vytis.
Velnias vejasi vejasi. Pati išgirsta, kad 

juos atsiveja, ir sako:
'— Aš pavirsiu rugiais, o tu pavirsi se

niu — vaikščiok, žiūrinėk.
Atlėkė velnias, klausia:
— Ko čia dairais, ar nematei panos su 

kavalierium?
Vyras jam paaiškino:
— Kai rugius sėjo, mačiau, o dabar jau 

žydi.
Velnias grįžta atgal ir viską pasako se

niui. Senis pyksta:
— Reikėjo paimt tą senį, vaikščiojantį 

aplinkui rugius: rugiai būtų patys parėję.
Jie bėga toliau. Išgirsta, kad vėl atsive

ja. Dabar pati ir sako:
— Aš pavirsiu bažnyčia, o tave paver

siu kunigu; tu melskis.
Atlėkė velnias, įpuolė į tą bažnyčią, klau 

šia kunigą, ar nematė čia panos su kava
lierium. Kunigas atsakė:

— Kai tą bažnyčią stačiau, tai mačiau, 
o dabar nieko nežinau.

„Nebepavysiu“, — mano sau velnias ir 
grįžta namo. Apsako viską seniui. Tas se
nis pyksta:

— Kvaiša tu: reikėjo kunigą paimt, o 
bažnyčia būtų pati parėjusi.

Paskui vejasi pats senis. Duktė išgirsta, 
kad atsiveja, nusigąsta, bet galiausiai sa
ko:

— Aš pavirsiu ežeru, o tave paversiu 
lydeka. Tu išlįsk iš vandens ir supliauš
kink uodega, — tegul jis tave gaudo.

Senis prieina ežerą, pradeda gaudyti ly
deką. Gaudo gaudo, niekaip negali pagau
ti Nutarė pasiversti jaučiu ir išgerti tą 
ežerą. Gėrė gėrė, kol perplyšo.

O jie nuėjo sau į bernioko tėvo namus 
ir puikiausiai gyvena.

Kunigu Seminarijos Lietuvoje
1546 m. Tridento susirinkimas savo penk 

tojoj sesijoj iškėlė pasiūlymą, kad prie ka
tedrų vėl būtų įsteigtos kunigų mokyklos. 
Jose turi būti mokoma gramatikos mokslų 
ir šv. Rašto. 1553 m. šv. Ignacas Romoje 
įsteigė Colegium Germanicum. O buvęs 
Tridento susirinkimo paruošimų komisijos 
narys kardinolas Pole atgaivinti kataliky
bės atvyko į Angliją. Jis 1556 m. įsteigė 
kunigams ruošti įstaigą (mokyklą), kurią 
pavadino „Seminarium“. Tai buvo ar ne 
tik pirmą kartą tas žodis pavartotas šian
dieną mums suprantama prasme.

Savų kunigų paruošimu Lietuvoje pra
dėjo rūpintis Žemaičių vyskupas Motiejus 
II. Jis savo namuose laikė būrelį jaunuo
lių, kuriuos mokė ir šventino į kunigus. 
Dar buvo kandidatų, kurie mokėsi Vil
niaus katedros ir vienuolynų mokyklose. 
Kartais ir pasimokę privačiai pas mokytes 
nius kunigus gaudavo šventimus. Pagaliau 
susirūpinta seminarijų steigimu, nes trūko 
gerai paruoštų kunigų, žemaičių vyskupas 
Jurgis Petkevičius testamentu užrašė 1700 
kapų lietuviškų grašių, kad už tuos pinigus 
būtų Vilniuje ruošiama 12 jaunuolių į ku
nigus. Vyskupas Giedraitis, vykdydamas 
jo valią, pastatė Vilniuje namus, o vysk. J. 
Radvilas 1588 m. įsteigė seminariją. Semi
narijoje, taip pat ir jėzuitų akademijoje, 
kur buvo dėstoma teologija, filosofija ir 
bažnytinės teisės, galėjo didesnis skaičius 
asmenų pasiruošti į kunigus.

Vyskupas Giedraitis pargabeno į Var
nius du jėzuitus ir pavedė jiems paruošti 
kunigų. Ir iš to išaugo Varniuose seminari
ja, veikusi iki 1614 metų. Po aštuonerių 
metų atidaryta seminarija Kražiuose. Ji 
buvo pavesta jėzuitams. Vyskupas A. Tiš
kevičius ją vėl perkėlė į Varnius ir pave
dė globoti pijarams. Jie ją globojo 10 me
tų, po to vėl buvo pavesta jėzuitams. 1752 
m. buvo sukviestas žemaičių vyskupijos 
sinodas, kuris, apsvarstęs seminarijos rei
kalus, nustatė dėstytinus mokslo dalykus 
ir davė nurodymus auklėjimo klausimais.

Jėzuitai Varnių seminariją globojo iki 
jų ordino uždarymo 1773 m. Kitais metais

MUZIKINĖ GEOGRAFIJA
Bethoveno pusiasalis, Listo kalnas, Gry

go kalnas, Glinkos sala, Mocarto ir Hende
lio ledynai, Mendelsono, Verdžio ir Šuber
to įlankos, šelfinis Bacho ledynas... Kur 
visa tai? Kokioje nors pasakų Muzikos ša
lyje? Ne. Šie pavadinimai pažymėti An- 
tarktikos rajono, kuris maždaug prieš pus
amžį buvo pavadintas Aleksandro I Že
me, žemėlapyje. 1947 m. čia dirbo poliarinė 
amerikiečių ekspedicija. Tyrinėtojai beža
džio ledyno dykumoje, matyt, ilgėjosi di
džiųjų kompozitorių muzikos. Taip ir atsi
rado muzikų vardai neseniai buvusiose 
„baltosiose dėmėse“.

KNYGOS RECENZIJA
Sėdi J.A. Herbačiauskas kavinėje, rūko, 

šalia pasidėjęs K. Puidos naują knygą. Pri 
eina jaunas rašytojas ir, pastebėjęs kny
gą, klausia:

— Kaip patiko knyga, profesoriau?
— Puida, puida, o nė iš vietos, — atsa

kė Herbačiauskas. („M. ir G.“)

JUOKTIS SVEIKA

Karas ateina
— Vėl karas prie durų! — pasakojo šei

mos tėvas saviesiems. Tuo metu suburzgė 
durų skambutis.

Jonukas, jauniausias šeimos narys, tyliai 
prislinko prie durų ir vienu mostu atidarė 
jas. Paskui bėgdamas atgal rėkė:

— Tėvai, tėveli, karas ateina!
Tėvas, pakėlęs galvą, uošvę pamatė.

Nesusipratimas
— Tai negirdėtas atsiprašymas! — rėkė 

teisėjas ant teisiamojo, kuris iš restorano 
buvo pavogęs valgymo priemones. — Ne 
apsirikimas, bet tikra vagystė!

— Aiškus apsirikimas, pone teisėjau, — 
ramiai aiškinosi vagis. — Aš galvojau, kad 
tos priemonės sidabrinės!

Aš buvau namuose
Ketvertų metų mergaitė žiūri į tėvelių 

vestuvinius paveikslus. Paskui sako:
— Mamyte, aš tuomet, matyt, buvau na

mie pasilikusi, kad manęs tenai nematyti.

Kokia kvailystė
Skotas su anglu sėdėjo toje pačioje trau

kinio kajutėje. Staiga anglas susigalvojo 
škotą pašiepti. Jis paklausė:

— Ar tamsta žinai skirtumą tarp škoto 
ir asilo?

— Nežinau, — paraudonavo skotas.
— Skotas yra šykštus, o asilas, jeigu 

nebūtų kvailas, tur būt, irgi toks pat būtų!
Skotas nurijo įžeidimą. Po valandėlės jis 

paklausė anglą:
— Jeigu taip, tai, tur būt, jūs žinote 

Skirtumą tarp anglo ir asilo?
— Tokio palyginimo nebuvo ir nebus, — 

nusijuokė anglas.
— Ar pasakyti?
— Prašau!
— Tarp abiejų nėra jokio skirtumo: 

anglas nešykštus, o asilas kvailas!
Sudarė Ign. Šmg.

seminarija buvo pavesta globoti vyskupo 
Valančiaus pakviestiems kunigams misijo- 
nieriams. Vėliau Varnių seminarija buvo 
perkelta į Kauną. Nepriklausomoje Lietu
voje kunigų seminarijos dar veikė Vilka
viškyje (buvusioji Seinų) ir Telšiuose.

V. Vytenietis

KALĖDŲ DOVANĖLĖS

Jau gerokai pagyvenęs, 
lyg tarp debesų, 
aš vis tiek dar durnas senis 
ir šiandien esu. —

Su žvangučiais iš aukštybių 
čia, štai, nukritau — 
su Kalėdų dovanėlėm 
jam ir jai ir tau:

Jam — pabaigti emigruoti, 
jei dar čia esi: 
kur už dyką aspiriną 
bei kitką rasi?

Jai — plaukų nebedėvėti 
nuosavos spalvos — 
daug fainiau, kai melsva rausva 
mirga ant galvos.

Tau, brolau, kaip sau pa
čiam, aš 

linkiu taip rimtai, 
kad ir lovoje sapnuotus 
penksvarių šimtai.

Mamai, tėčiui — užauginus 
krūveles vaikų — 
susipras! ir ubagynan 
pasitraukt laiku.

Dukrom — nenešiot suknelių 
— dar gražiau be jų, 
su šviesiom kelnaitėm vaikščiot 
papročiu nauju.

Berneliukams — plačios kel
nės 

bet kuriuo metu, 
kad neatskirtų nė velnias, 
kur ji, o kur tu.

Tau, jauna gražuole mano, 
tu, tyra gėlė, 
iš plačiausio dūšios tvano, 
štai, šita lėlė:

Toj lėlėj, kai liūdna daros 
pakampiais visais, 
glūdi sukimštos gitaros 
su vilkų balsais.

Kai paspausi šitą knopkę — 
arba guziką — 
tai išgirsi viso krašto 
popų muziką.

Jie ir cypia, jie ir kaukia, 
lūždami pusiau — 
išbraidytoj jų palaukėj 
vietos bus ir tau.

Ir nereiks daugiau ilgėtis 
ir dainuot gailiai: 
glostys tavo turto klėtis 
laimės spinduliai...

Gi visuomenės veikėjui, 
kuris daug rašys, 
šiom Kalėdom dovanėlė — 
patarimas šis:

Nebepirk nė vieno šėro 
iš Lietuvių Haus, 
nes jis tavo veido bėro 
vis tiek nenuplaus.

Nebesteik nė vieno skyriaus, 
nei DBLS, 
nes ir jis, kaip daugel skyrių, 
tik penės peles.

Nebestok į klubų jokį — 
kam švaistyt svarus?
Nario mokesčio nemoki — 
ir nesi švarus.

O geriausia—eik per gryčias: 
tra-lia, li-lia-li.
Griauk ir klubus ir bažnyčias, 
rėkdamas, kiek gali.

Tau, redaktoriau, straipsnio- 
kų, 

štai, dėžė didi, 
jei savų dienų su strioku 
dar nebaigt žadi.

Dėl valdybos centralinės, 
vai, kiek daug turiu 
kreivų šluotų prigaminęs 
iš aštrių šerių!..

Gal galėčiau daug dar pliurp
ti 

papročiu senu, 
bet gi žinot, man pačiam jau 
daros neskanu.

Tad jei kam jau nebeliko 
anei dovana, 
ką gi — ant pakaušio pliko 
vietos negana.

Susitiksim vėl po metų, 
jei Dievulis duos — 
bus visiems naujų šarmotų 
širšės pažaduos.

Einam gulti nusigėrę: 
gert — juk ne liga. 
Te visiems ramybė žėri 
Švenčių šių proga.

Ir saldžiai miegokim ramūs 
už metus visus.
Jūsų širšė, kaip ir mamos, 
myli - stebi jus.

širšė

6



1906 metų Kalėdos. Nr.50(942). EUROPOS LIETUVIS 7

Europos lietuvių kronika NOTTINQHAMAS
DIDŽIOSIOSE ŠVENTĖSE

LONDONAS
KALĖDINĖS PAMALDOS LONDONO 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Kalėdų pirmąją dieną Bernelių mišios 

12 vai. naktį. Kitos pamaldos paskui 9 vai. 
ir 11 vai. rytą.

Kalėdų antrąją dieną pamaldos 9 vai. ir 
11 vai.

Išpažinčių bus klausoma Kūčių dieną 2- 
4 vai. popiet ir 11-12 vai. vakare.

PROGA PASIKARTOJA
(Tik į 7 metus)

Naujųjų Metų išvakarės bus šeštadienį, 
todėl gera proga sutikti 1967 metus.

Prie to sutikimo LAS Londono sk. pridės 
visuomet turintį labai gerą pasisekimą

Kaukių Balių, 
kuriam gros jau suspėjusi pagarsėti P. Pa
rulio kapela.

Geriausios kaukės gaus premijas.
Bus turtinga loterija.
Taip pat teko nugirsti, kad bus pagamin 

ta skanių užkandžių; na, o gėrimėlius nau
jasis klubo sekretorius žada irgi paskanin
ti.

Visa tai įvyks parapijos salėje.
Pradžia 8 vai. vak.

P. M.

LONDONO LIET. SPORTO IR SOC.
KLUBAS ŠVENČIŲ METU

Kūčių dieną — gruodžio 27, šeštadienį, 
Klubas bus uždarytas visą dieną.

Antrąją Kalėdų dieną — gruodžio 26, 
bus atdaras kaip sekmadienį.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Lietuvių Namuose Londono Liet. Moterų 

„Dainavos“ Sambūris ruošia Naujųjų Me
tų sutikimą.

Pradžia 8 vai. vakaro. Įėjimas 5 šil.
Veiks bufetas ir kt.
Šokiai iki 3 vai. ryto.

SEKMADIENINĖ MOKYKLA PRADEDA 
DARBĄ

1967 m. sausio 15 d., sekmadienį, pra
deda savo mokslo metus Londono sekma
dieninė mokykla.

Pamokos vyks lietuvių bažnyčios klebo
nijoje tuojau po pamaldų. Prašome visus 
tėvus leisti savo vaikus į tą lietuvišką mo
kyklą.

Mokytojauti sutiko buvusi Jaunimo Kon 
greso atstovė, Londono Universiteto ir Lon 
dono Ekonomijos mokyklos studentė Ku
nigunda Kaminskaitė.

Tą pačią dieną tuojau bus į tą mokyklą 
vaikus leidžiančių tėvų susirinkimas, ku
riame bus aptarta mokyklos ateities veik
la ir renkamas mokyklos globos komite
tas.

Mokyklos Organizacinis Komitetas

LONDONO LIET. PARAPIJOS 
METINIS SUBUVIMAS

1967 metų vasario 10 d., penktadienį, 
7.30 vai. vakaro rengiami dideli šokiai.

Tam reikalui gauta York Hali, prie Lon
don Borough Tower Hamlets Town hall ant 
kampo Cambridge Heath Rd. ir Old Ford 
Rd., E.2. Maždaug viena minutė kelio nuo 
Bethnal Green požemio stoties.

Šokiams groti sutiko „Late Hours“ gru
pė.

Į šį vakarą pakviesta eilė žinomų britų 
veikėjų bei T.V. žmonių.

Nuoširdžiai sutiko praleisti vakarą su 
lietuviais Greater London County Council 
Vice-chairman J.P. Branigan, „Steptoe and 
Son“ programos artistas Harry Corbett 
yra davęs žodžiu sutikimą. Laukiama raš
tu atsakymo.

Bilietai platinami bažnytinio komiteto 
narių bei lietuviškos bažnyčios rėmėjų. Jei
gu kas norėtų juos platinti, prašoma kreip
tis pas komiteto pirm. S. Kasparą.

Komitetas kviečia visus Londono lietu
vius susirinkti ir pirmą kartą puošnioje sa
lėje praleisti vakarą kartu.

KALENDORIAUS KAINA
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu

vio“ sieninio kasdien nuplėšiamo kalendo
riaus su pasiskaitymais kaina yra 7 šilin
gai.

Rajah Automatics
BENDROVĖS FRED, JOHN IR BENDRADARBIAI 

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA 
sveikina visus tuos, kurie jau yra išlošę džiakpotus ir linki laimės 

visiems lietuviams.

MUSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 23 šil. 
D. Paukštienė, 20 šil. Dr. V. Doniela, 16 šil. 
J. Krisiūnas, po 13 šil. D. Kaniauskas ir J. 
Kriščiūnas, 11 šil. prel. J. Gutauskas, 10 
šil. J. Tamašauskas, po 3 šil. P. Ginkus, F. 
Jasiulis, J. Plepys, A. Gerdžiūnas, E. Ba
kenas, K. Steponavičius, M. Ramonas, A. 
Mažeika, D. Santockis, T. Krivickas, V. Le- 
liūga, O. Presovagė, F. Kupšys, J. Maslaus- 
kas, P. Adomaitis ir J. Pipynė.

SAU IR DRAUGAMS ŠVEDIJOJE
Švedijoje gyvenąs mūsų tautietis K. Plo- 

naitis, susipažinęs su sieniniu kasdien nu
plėšiamu kalendorium, užsakė dar antrą 
egzempliorių sau ir po egzempliorių 14 sa
vo draugų, kaip kalėdinę dovaną.

LIET. SODYBA
— Kodėl nesusitikti per Kalėdas Sody

boje? Jaukiame bare prie malkų židinio 
smagiai praleisite laiką ir atsikvėpsite. 
Puiki proga parodyti Sodybą draugams ki
tataučiams. Tad iki pasimatymo per šven
tes!

— N. Metų išvakarėse Sodybos Klubo 
nariai ruošia šeimynišką N. Metų sutiki
mą. Kam patogu — maloniai kviečiami da
lyvauti.

— Nebeatsirandant lietuvių pensininkų, 
norinčių apsigyventi Sodyboje, numatoma 
priimti vienas kitas kitataučių. Pirmas 
toks atvyksta jugoslavas K. Doda iš Chi- 
chesterio.

— Sodyboje yra paprotys jos įnirusiems 
gyventojams pagal išgales pastatyti pa
minklus. Neseniai miręs A. Vištartas ilgą 
laiką buvo paralyžuotas, tragiškai neteko 
žmonos, jaunutė dukrelė įsūnyta anglų šei
mos, o sūnus taip pat dar jaunas, nespėjęs 
savarankiškai įsikurti. Jokio turto a.a. A. 
Vištartas nepaliko. Būtų gražu, kad buvę 
jo draugai ir bendradarbiai prisidėtų prie 
kuklaus paminklo pastatymo. Tokio pa
minklo kaina, įskaitant kapinių mokestį, 
yra apie 25 svarai. Jei kas iš buv. draugų 
sutiktų prisidėti, prašom kreiptis į Sody
bos vedėją.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

DBLS ORGANIZACIJOMS IR VISAI 
MIELAJAI VISUOMENEI

Ryšium su Anglijos Rajono skautiškojo 
gyveninio veiklos dvidešimtmečio minėji
mu 1967 metais, pranešame, kad kovo 5 d., 
sekmadienį, Nottinghame įvyksta Rajono 
skautų iškilminga sueiga.

Balandžio 22 d., šeštadienį, Manchestery 
įvyksta Rajono skautiškoji šventė.

Apie tų Rajono skautiškų subuvimų ei
gą artimoje ateityje paskelbsime smulkes
nių žinių — tikslesnį laiką ir vietą. 

Rajono Vadi j a

MINISTERIO AUKA
J.E. Lietuvos Ministeris B.K. Balutis, 

siųsdamas skautų Rajono vadovybei vasa
ros skautų stovyklai skirtąją auką, tarp 
kitko rašo:

„Remdamasis jau nusistovėjusia tradi
cija, skiriu vieton kalėdinių sveikinimų au
ką Anglijos lietuvių skautų ir skaučių me
tinei stovyklai. Tai šiais metais skirdamas 
penkis svarus tam tikslui, siunčiu čekį mi
nėtosios penkių svarų sumos“.

J.E. Ponui Ministeriui už mielą, bran
gią, reikšmingą ir didelę piniginę auką sto 
vykiai reiškiame nuoširdų skautišką ačiū.

Rajono Vadovybė

sisistsisisisisisisistsisists
Sveikiname rėmėjus, globėjus ir visų 

mieląją visuomenę, linkėdami
nuotaikingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų 

Naujųjų Metų.

Anglijos Rajono Skautų Vadija 
sistsisisisisisisisisisisisis

Liet. Jaunimo židinyje pamaldos bus Kū 
čių vidurnaktyje, Kalėdų Id., 11 vai., Ka
lėdų II d., 11 vai. Naujų Metų dieną — sek
madienį 11 vai., o Trijų Karalių šventėje, 
sausio 6 d., penktadienį, 8 vai. vakare. Baž
nyčia tą dieną šv. Mišias išklausyti įpa
reigoja.

KŪČIOS
LAS Nottinghamo Skyriaus Valdyba gruo 

džio 24 d., 7.30 vai. p.p., savo Klubo pa
talpose ruošia katalikiškas Kūčias.

Dalyvaujantieji sumoka po 1 svarą. Pen
sininkai nemoka.

Skyriaus Valdyba

KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS
Gruodžio 26 d., Kalėdų antrąją dieną, 7 

vai. vak., Ukrainiečių Klubo salėj (31 Ben- 
dick Rd.) rengiami šokiai. Bus gera mu
zika, veiks baras iki 11.30 vai., ir šokiai tę
sis iki 12 vai.

Kviečiame atsilankyti senus ir jaunus.
DBLS Skyriaus Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d., 8 vai. p.p., Ukrainiečių 

Klubo salėje (31 Bendidk Rd.) rengiamos 
senųjų metų užbaigtuvės ir naujųjų sutik
tuvės. Bus gera muzika. Baras veiks iki 
11.30 vai., šokiai iki 12 vai.

Kviečiame atsilankyti visus ir drauge 
palydėti senuosius ir sutikti naujuosius 
metus.

DBLS Skyriaus Valdyba

VAIKŲ EGLUTĖ
Šiuo pranešama tėvų žiniai, kad Not

tinghamo vaikučiam antrąją Kalėdų dieną, 
gruodžio 26, 4 vai. p.p., Ukrainiečių klubo 
patalpose, bus rengiama eglutė.

Tėvai prašomi registruoti vaikus iki 14 
metų amžiaus iki gruodžio 15 d. pas E. 
Zaveckienę, H. Gasperą ar K. Bivainį.

Vaikų, kurie lanko sekmadieninę mo
kyklą, registruoti nereikia. Jie šiuo metu 
jau rengiasi Kalėdų Senelio programai.

Atskiri kvietimai tėvams nebus siuntinė
jami.

Skyriaus Valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Gruodžio 3 d. Ukrainiečių salėje Not
tinghame susirinko gausus lietuvių skai
čius iš paties Notinghamo ir kitų koloni
jų pagerbti Lietuvos Kariuomenės. Minė
jimą atidarė K. Bivainis, pakviesdamas į 
garbės prezidiumą savanorius kūrėjus: 
J. Strumskį, J. Kaz.auską, F. Popeliučką 
ir J. Krušinską. Trumpą, bet ugningą žodį 
tarė kun. A. Geryba. Jis palygino lietuviš
kus minėjimus su tautinėmis rekolekcijo
mis, po kurių kiekvienas dalyvis turėtų pa 
sijusti geresnis ir ištikimesnis Tėvynės sū 
nūs. Minėjimai ne vien tik žvelgia į pra
eitį, bet rūpinasi dabartimi ir ateitimi. Tai 
tautinės sąžinės patikrinimai ir kilnių pa
siryžimų progos. Mes būtume veidmainiai, 
sakė kalbėtojas, jeigu šį vakarą, pagerbę 
Lietuvos Kariuomenę, mes užmirštume 
savo vaikus ir nesistengtume įdiegti jų 
širdyse Tėvynės ir savo kalbos meilės.

Savanoris kūrėjas J. Strumpskis jaut
riai apibūdino Nepriklausomos Lietuvos 
gimimo dienas. J. Kazlauskas iškalbiai ir 
su giliu susijaudinimu kreipėsi į lietuvius 
tėvus, prašydamas juos auklėti savo vai
kučius lietuviškoje dvasioje.

Meninę dalį išpildė tautiniais rūbais ap
sirengusios mergaitės dainininkės, švel
nios lietuviškos harmonijos giliai sužavė
jo klausytojus ir priminė jiems prarastą 
tėvynę.

Visas minėjimas praėjo gražiai ir sklan
džiai. Už tai reikia dėkoti K. Bivainiui, 
įprogramois vykdytojams ir visiems sve- 
svečiams, kurie taip solidariai parėmė tą 
svarbią šventę. A.G.

WOLVERHAMPTONAS
GRAŽI TRADICIJA

Jau susidarė tradicija, kad vietos tautie
čiai čia pasirūpina Kalėdų I d. turėti lie
tuviškas pamaldas. Šiemet jas 11 vai. at
laikys naujas kun. Jonas Vilutis, MIC, iš 
Liet. Jaunimo Židinio Nottinghame.

VILTIES VEIKLA
įpusėjus sezoną, „Vilties“ pirmoji koman 

da jau yra viršuje, nepralaimėjusi nė vie
nų rungtynių.

Antroji komanda laimėjo tik vienas 
rungtynes, bet gėdos irgi nedaro. Daug 
naudingo darbo atlieka ne tik aikštėje, bet 
ir organizaciniame darbe Algirdas Bondo- 
nis. Jis yra komandos kapitonas ir sekre
toriauja rungtynes organizuojant.

Didelę pažangą yra padarę Jonas ir Pet
ras Petkevičiai,

Narių ir rėmėjų dėka įsigyta nauja uni
forma ir daromi planai ateičiai.

Švenčių proga „Viltis“ linki viso geriau
sio nariams, rėmėjams, lietuvių kolonijai, 
bičiuliams Anglijoje ir išemigravusiems į 
kitus kraštus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai.
BRADFORD — sausio 1 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — sausio 8 d., 1 v.p.p.
BRADFORD — sausio 15 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — Jaunimo Židinyje Kū

čių vidurnaktį, Kalėdų Id., 11 vai., Ka
lėdų II d., 11 vai., ir Naujuose Metuose 
11 vai.

WOLVERHAMPTON — Kalėdų Id., 11 v., 
St. John’s Square. Kitos dvejos Mišios 
9.30-10.30 vai. Po to išpažintys.

COVENTRY — Kūčių vakare prieš bend
ras Kūčias lenkų salėje ir Kalėdų I d., 
12.45 vai., šv. Elzbietos bažnyčioje.

STOKE-on-TRENT — Kalėdų II d., 12 vai., 
Tunstall, Švč. Širdies bažnyčioje.

BRADFORDAS
ŠVENČIŲ PROGRAMA

Kalėdos
Kaip paprastai, švenčių laikotarpiui — 

gruodžio 24, 25, 26 ir 31 d.d. — teismas pra
ilgino baro veiklos laiką ligi 11 vai. nak
ties.

Jeigu Klubo Valdybai pavyks, Kūčių va
karą bus stengiamasi suruošti bendros Kū
čios klubo nariams su jų šeimomis. Apie 
tai bus pranešta vėliau.

Kaip paprastai, Kalėdų švenčių metu —• 
Kūčių vakarą, pirmąją ir antrąją Kalėdų 
dieną — klube apsilankę nariai su savo 
svečiais kiekvienas gauna Valdybos dova
nų — gėralų už 2/9.

Abi Kalėdų dienas Klubo patalpose bus 
muzika norintiems pasišokti, o antrąją 
Kalėdų dieną — jaunimui graži eglutė.
Naujųjų Metų išvakarės

Naujųjų Metų išvakarėse Klubo patalpo 
se gros gera muzika, stengiamasi gauti ge
ras orkestras.

Apie 8 vai. vakaro „Sūkurys“ ir „Atžaly
nas" pasirodys su nauja programa — dai
nom, tautiniais šokiais, eilėraščiais ir t.t.

Naujųjų Metų tostas — apie 11 vai. nak
tį.

Klubo nariai bei jų šeimos su savo sve
čiais maloniai kviečiami švenčių metu Klu
be apsilankyti.

Bradfordo Liet. Vyties Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
ŠOKIŲ VAKARAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba gruodžio 26 d. (Kalėdų antrąją 
dieną) savo patalpose rengia šokių vaka
rą. Gros gera kapela.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Prašome gausiai atsilankyti.

Klubo Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Lietuvių Veteranų Sąjungos „Ramovės 

Manchesterio skyrius gruodžio 31 d. Man • 
chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose rengia Naujųjų Metų sutikimą.

Bus platinamos kepuraitės ir kitkas. 
Bus šokiai. Gros gera kapela. Bufetą." 
veiks iki 2 vai. nakties.

Pradžia 6 vai. vakaro.
Prašome gausiai dalyvauti.

„Ramovės“ Sekretorius

VAIKŲ EGLUTĖ
Manchesterio Lietuvių Koordinacinis Ko 

mitetas 1967 m. sausio 7 d., šeštadienį, 5 
vai. vakare, Manchesterio Lietuvių Socia
linio Klubo patalpose rengia Vaikų Eglutę, 
kurios metu Kalėdų Senelis apdalys vaiku
čius dovanėlėmis. Programą prie eglutės 
atliks skautai. Po eglutės vaikai bus pavai
šinti arbatėle.

Kviečiami tėveliai su vaikučiais į Eglu
tę atsilankyti.

Rengėjai

Šventų Kalėdų proga sveikinam savo 
pažįstamus ir klientus ir linkime 

laimingų 1967 metų. 
Bulaitis Peter & Sons 

80, Highbury Park, N.5, London 
Tel.: CAN 5164 

ir 
Bulaitis Bros.

225, Seven Sisters Rd., N.4, London 
Tel.: ARC 0449

DBLS Ketteringo skyriaus Valdyba 
sveikina savo skyriaus narius, 

busimuosius narius iš Corbio ir 
draugiškus Northamptono sk. narius, 

linkėdama linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų Metų.

Didžiosios Britamjos
Lietuvių Bendruomenės Valdyba 

sveikina su Kalėdų šventėmis visas 
organizacijas ir jų valdybas, 

sudarančias Didž. Britanijos Liet. B-nę, 
linkėdama laimingų Naujųjų Metų ir 
geriausio pasisekimo jų organizacijose.

PAMINKLAS KAZIMIERUI ŠAULIUI

Gruodžio 10 d. Berne susirinko komite
tas, pasiskyręs uždavinį pastatyti pamink
lą 1964 m. Lugano, Šveicarijoje, mirusiam 
Vasario 16 akto signatarui, prelatui pro
fesoriui Kazimierui Šauliui.

Komitetas pareigomis pasiskirstė:
Pasiutinybės patarėjas dr. A. Gerutis 

(Berne) — pirmininkas, kun. Antanas 
Tranavičius, Saleziečių Instituto Castel- 
nuovo Don Bosco (Italija) administrato
rius — vicepirmininkas, Ona Linderienė 
(Berne) — kasininkė, dail. Vincas Alek
sandravičius (Castelnuovo Don Bosco) — 
narys ir dr. A. Hofer-Dargužas (Thun) — 
narys.

Posėdyje taip pat dalyvavo skulptorius 
Gabrielius Staniulis, dėstąs skulptūrą Že
nevos meno mokykloje.

Išsiaiškinus formalumus su Lugano ka
pinių administracija, visuomenė bus pain
formuota apie tolimesnius komiteto suma
nymus ir darbus. Lugano palaidotas ir ki
tas Vasario 16 akto signataras, įgaliotas 
ministras dr. Jurgis Šaulys.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
BAIGĖ MOKSLO METUS

Buvusioji medžioklės pilis, Schloss 
Rennhof, kurioj yra Vasario 16 Gimnazi
jos bendrabutis ir kurios parke šviečia 
naujasis klasių pastatas, jau nešioja lie
tuvišką, labai prasmingą Romuvos vardą. 
Senasis vardas, žinoma, išliks vokiečiuose 
ir primins buvusių pilies savininkų baronų 
linksmą gyvenimą ir medžiokles. Lietu
viams naujasis vardas bylos, jog čia yra 
maža kultūros šventovė, iš kurios, kaip gi
lioj senovėj iš šventosios Romuvos, sklis 
mokslo šviesa ir spinduliuos meilė paverg 
tai Lietuvai, šią mokslo šventovės nuo
taiką ypač pajuto Romuvos gyventojai, 
Vasario 16 Gimnazijos mokiniai, gruodžio 
1 d., susirinkę pilies salėn mokslo metų už 
baigos aktui. Jį, dalyvaujant mokytojams, 
pradėjo gimnazijos direktorius kun. dr. P. 
Bašinskas, pasakęs tėvišką kalbą ir 
kruopščiai apžvelgęs praeitų metų moks
lo rezultatus. Jis pabrėžė, kad salėj nu
liūdę sėdi tik nedaugeiis mokinių — tie, 
kurie mokslo metais nesuprato, jog gim
nazija nėra žaidimui, o mokslui. Nuliūdę 
ir tie, kurie, kad ir suprasdami gimnazi
jos paskirtį, dirbo per maža arba ir dirb
dami nepajėgė pasiekti nustatytąjį moks
lo lygį. Daugumas bet gi linksmi; tai visi 
tie, kurie uoliai mokėsi, vertino tėvų ir 
mokyklos pastangas ir prisivertė dirbti. 
Toliau direktorius apžvelgė kiekvieną kla
sę atskirai. Geriausiai mokėsi VIII klasė. 
Geriausi mokiniai: II kl. Marija Karšytė 
(pirmoji visoje gimnazijoje), VIII kl. Al
fredas Starukas (antrasis visoj gimnazi
joj) ir V kl. Rudolfas Landas (trečiasis 
visoj gimnazijoj). Direktorius pasidžiaugė, 
kad mokinių elgesys, tvarkingumas ir 
darbštumas — rašant šių dalykų pažy
mius pagal Vokiečių Švietimo ministeri
jos taisykles — yra geras. (Vienetu, geriau 
siu pažymiu, elgesys gali būti vertinamas 
tik nepaprastu atveju). — Mergaičių ben
drabutis pravedė švaroj ir tvarkos varžy
bas, kurias laimėjo „Kauno“ kambarys su 
seniūne Birute Gaidyte (pirmoji vieta) ir 
„Rūtelių“ kambarys su seniūne Zelma Dil- 
baite (antroji vieta). Geriausius ir tvar- 
kingiausius mokinius direktorius iššaukė 
pavardėmis ir jiems paspaudė ranką. Baig 
damas aktą, jis vaizdžiai perdavė žinomą
ją pasakėčią apie smuikininką žiogą ir dar 
bininkę skruzdę, ragindamas mokinius 
sekti šiosios pavyzdžiu.

Mokiniai skirstėsi iš salės gerai nusi
teikę. Jų nuotaikai tarsi pritarė beprasi- 
dedąs gruodis, atnešęs ne spieguotą žie
mą, o dvelkęs pilies parke švelniu vėje
liu ir kvietęs į jį užsukti ir pasidžiaugti 
dar nespėjusiais žemėn nukristi medžių 
lapais. 81 jaunuolis — jaunuolė praėju
siais mokslo metais krykštavo Romuvos 
parke. Jo takais nuo gruodžio pirmosios 
vaikščios jau 89, jų tarpe 20 naujų pilies 
gyventojų. Augąs mokinių skaičius rodo, 
kad Vasario 16 Gimnazija naujaisiais 
mokslo metais, prasidėjusiais su gruodžio 
1 d. ir pasibaigsiančiais rugpiūčio 1 d., 
užkariauja vis didesnes tėvų ir plačiosios 
visuomenės simpatijas. Ji yra pažangos 
kely ir tikriausiai neapvils jos išlaikyto
jų ir rėmėjų.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiifiiiiiit

Liet. Bažnyčios Londone Komitetas 
sveikina su Kalėdų šventėmis visus 

Lietuvių Bažnyčios rėmėjus, 
linkėdamas laimingų Naujųjų Metų.
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VOKIETIJA
SPALVINGAS JAUNIMO

PASIRODYMAS LIUBEKE

Gruodžio 3 d. estų, latvių, lietuvių ir uk
rainiečių jaunimas, gyvenantis Schleswig- 
Holstein krašte, suvažiavo j Liubeką. Me
ninė - folklorinė programa pradėta gau
siai susirinkusiai svečių auditorijai suau
gusių gimnazijos erdvioje salėje (Huexstx. 
ilo-lžO). Programos metu kiekviena tau- 
t.nė grupė pasirodė su 4 - 5 dalykais, šį 
„artą programos pirmojoje dalyje pačiam 
,...mam pasirodymui atiteko garbė Ham- 
-u.go moterų tautinių šokių grupei, kuriai 
vadovauja E. Baliulienė, o akordeonu gro
ja R. Baltulis. Toliau sekė latvių jungtinis 
choras iš Hamburgo ir Pinnebergo, vado
vaujamas A. Cipulio, kuris padainavo ke- 
etą latviškų dainų. Po to sekė estų pasi
rodymas su tautiniais šokiais, grupei vado 
vavo p-.ė Heinnchs. Paskutinieji išėjo uk- 
. amiečiai, kurie pasirodė su plastikos ir 
...aiuicos šokiais. Grupei vadovavo Horben 

. . stirna, ku.ios visi nariai yra muzika-

<-uia<.joje dalyje lietuvių tautinių šokių 
o-upe žavėjo puikiais tautiniais drabu
žiais ir jaunyste žydinčiais šokių ritmais, 
užtatai reikia gražiai padėkoti Hambur
go Moterų Draugijos pirm. dr. L. Pašai- 
tienei, tautinių šokių grupės vadovei E. 
Baliulienei ir kitoms moterims ir mergai
tėms, kad jos, šalia savo tiesioginių darbų 
ir gyvenimiškų pareigų, suranda daug lai
ko populiarinti lietuvių tautinės kultūros 
deimančiukus svetimųjų tarpe. Progra
mai užsibaigus R. Moss šiltais žodžiais pa 
dėkojo programos atlikėjams ir svečiams, 
pakviesdamas visus į CVJM salę kuklaus 
pobūvio.

Tuo pačiu tenka pareikšti didžią padėką 
ir pagarbą Schleswig-Holstein Socialinei 
ministerijai, kuri, finansuodama užsienie
čių kultūrinį judėjimą krašte, nepašykštė 
jo ir šiam parengimui lėšų, o be to nebūtų 
buvę galima to vakaro suruošti. Taipgi

Septynios DIENOS
NAUJI BRITANIJOS PINIGAI

Iki 1971 m. vasario mėn. Britanija pereis 
į dešimtainę piniginę sistemą.

Svaras liks pagrindiniu vienetu, bet jis 
turės 100 pensų. Dabartiniai 3 ir 6 pensų 
vienetai ir puskronis turės būti išimti iš 
apyvartos. I apyvartą bus paleista puspe- 
nis, penas, du penai, 5 penai, 10 penų ir 50 
penų.

KUNIGAS BERLYNO BURMISTRU
Berlyno burmistras Willys Brandtas da

bar yra Vokietijos vicekancleris ir užsienių 
reikalų ministeris.

Jo vietoj Berlyno burmistru išrinktas 
protestantų kunigas Heinrichas Albertzas. 
Trejetą metų jis yra buvęs Brandto pava
duotoju.

SOVIETINIS KAPITALIZMAS
Pelnu remiąs ekonomiją sovietų ekono

mistas Libermanas tvirtina, kad Sov. Są
junga yra pasukusi ta po peršamąja link
me.

Sov. Sąjungoje jau 673 įmonės dirban
čios pagal rinkos pageidavimus. Tų įmonių 
gamyba padidėjusi 8 procentais, kai ap
skritai visa sovietų pramonė gamybą tepa- 
kelianti tik 5 proc.

Bet Libermanas abejoja, ar sovietams 
seksis naudotis tais kapitalistiniais meto
dais.

PRITAIKYS SANKCIJAS
J. Tautų specialus politinis komitetas 87 

balsais prieš 12 susilaikiusių priėmė rezo
liuciją, pagal kurią siūloma taikyti eko
nomines sankcijas Pietų Afrikai dėl jos ve
damosios apartheido politikos.

KOMUNISTAI PRANCŪZIJOJE
Ruošdamasi savo kongresui, Prancūzi

jos komunistų partija skelbia, kad ji turin
ti dabar net 425.000 narių. Tai pats didžiau 
sias skaičius nuo 1958 metų.

De Gaulle'iui atėjus į valdžią, per pir
muosius trejus metus partija neteko 30.000 
narių. Bet nuo 1961 m. narių skaičius vėl 
pradėjo didėti.

Daug žalos partijai pridaręs dabartinis 
Kosygino lankymasis Prancūzijoje. 

SV. KALĖDŲ PROGA VISUS SAVO KLIENTUS SVEIKINA 
IR LINKI LAIMINGŲ 1967 METŲ

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND.
Telef. SHO 8734

14 NAUJŲ STUDENTŲ

I Pedagoginio Lituanistikos Instituto ne 
akivaizdinį skyrių paskutiniuoju metu 
įstojo 14 naujų studentų iš Argentinos. Jie 
visi yra ir Argentinos aukštųjų mokyklų 
(universitetų) studentai. Iš viso nuo š. 
mokslo metų pradžios į PLI neakivaizdinį 
skyrių įsirašė ir pradėjo darbą 21 studen
tas. Lituanistines studijas neakivaizdiniu 
būdu galima pradėti bet kada ir bet kur 
gyvenančiam. Kreiptis šiuo adresu: P. L. 
Institutas, 5620 S. Claremont Ave., Chica
go, Illinois 60636, U.S.A.

nuoširdi padėka tenka pareikšti ir A. Ci- 
puliui, kuris šį jaunimo suvažiavimą su
organizavo.

Pabaigai tenka pareikšti širdingą padė
ką ir Liegų šeimai, kuri po programos lie
tuvių meninės programos dalyvius ir sve
čius gražiai pavaišino. Jaunimas dar pa
šoko, kol specialus autobusas išvežė atgal 
į Hamburgą.

Iš Pinnebergo' dalyvavo Čekauskai ir M. 
Berentienė su dukra. J. Pyragas

SŪNUS MOKYSIS

VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Gyvendama Pietų Amerikoj, dažnai sva 
jodavau apie Vasario 16 gimnaziją. Visus 
laikraščių straipsius su malonumu perskai 
tydavau. Atvažiavus į Vokietiją, dar ati
džiau sekiau spaudą. Randu parašyta 
„Europos Lietuvy“, kad naujasis direkto
rius priima moksleivius į visas klases. Čia 
man ir kilo mintis, kad reika mano sūnui 
tęsti mokslą toliau. Kaip sugalvojau, taip 
ir padariau.

Apsirengėm, išsipuošėm, kaip į kokius 
atlaidus, štai jau ir gimnazija. Gražus 
pastatas. Visų pirma sutikom labai malo
nią ponią, jei neklystu, sekretorę. Ji mus 
pristatė kun. direktoriui. Mokytojai prade 
jo tuoj sūnų po truputį egzaminuoti. Žiū- 
rau į sūnų ■— koks jis patenkintas ir pil
nas džiaugsmo. Nors Venezueloj buvo jau 
paskutinėj gimnazijos klasėj, man ir buvo 
įdomu, į kurią klasę bus dabar tinkamas.

Atėjo pietų metas. Direktorius paprašė 
mus pietauti. Po pietų gimnazijos mašina 
nuvežė mus į gelžkelio stotį.

Sugįžom į namus pilni džiaugsmo ir įspū 
džių. Dar ilgai pasakojau savo namiš
kiams, kaip ten puiku, lietuviška, tartum 
Lietuvoj.

Kadangi sūnus turėjo važiuoti toliau eg 
zaminuotis, tai jis kurį laiką uoliai mokė
si ir skirtą dieną išvažiavo.

Tariu nuoširdų lietuvišką ačiū Gerb. 
kun. direktoriui ir visiems mokytojams. 
Taip pat švenčių proga sveikinu visą Va
sario 16 gimnaziją. Teresė Tuiūkaitienė

RODEZIJA RUOŠIASI APSIKASTI
Dauguma Rodezijos baltųjų pasiryžę 

remti savo vyriausybę, kuri atsisakė pa
klausyti Britanijos vyriausybės ir leisti 
palaipsniui ateiti į valdžią daugumos (af
rikiečių) atstovams.

Kadangi Rodezijai gresia ekonominiai 
sunkumai, tai baltieji pasiryžę kęsti ir 
laukti, kuo viskas baigsis.

VISI DRAUS LSD
Narkotikas LSD pradėjo tiek kelti rū

pesčių, kad jis, greičiausia, bus uždraus
tas per J. Tautas. Atskirų kraštų vyriau
sybės bus paprašytos uždrausti jį.

NEDARBAS PRANCŪZIJOJE
Šių metų lapkričio mėn. Prancūzija tu

rėjo daugiau bedarbių, negu bet kada tą 
patį mėnesį per pastaruosius 12 metų.

Iš tiesų gruodžio 1 d. registruotų bedar
bių tebuvo tik 156.000. O susirūpinimas 
kyla dėl to, kad darbo vietų pasiūlymai 
mažėja.

ATOMINĖS GYNYBOS KOMITETAS
Keturiolika Atlanto karinės sąjungos 

valstybių sudarė atominės gynybos reika
lų komitetą (NDAC). Prancūzija iš to ko
miteto išjungta.

Kadangi Islandija ir Liuksenburgas ne
turi kariuomenės, o Norvegija neleidžia 
savo žemėje laikyti atominių ginklų, tai 
tie kraštai kol kas nebus atstovaujami ko
mitete. Iš likusių 11 kraštų nuolatinius na 
rius komitete turės Britanija, JAV, Vaka
rų Vokietija ir Italija, o iš kitų septynių 
atstovaujami bus trys ir jie keisis rotaci
ne tvarka, šiuo metu iš tų septynių įėjo 
Turkija, Kanada ir Olandija.

BRANDTO UŽSIMOJIMAS
Vak. Vokietijos užsienio reikalų min. 

Brandtas pareiškė, kad Vokietijos - Pran
cūzijos bendradarbiavimo sutartis bus pa
naudota kaip priemonė Britanijai įjungti į 
Europos Ekonominę Bendruomenę. Rem
damasi ta sutartimi, Vokietija spaus Pran 
cūziją pasitarimuose.

Savo draugus, bičiulius ir klientus 
švenčių proga sveikina ir linki 

laimingų Naujųjų Metų

TAURAS
(A. Briedis)

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

PAMOKA PATRIOTĖM

Sumanė kadaise kelios Kauno ponios 
įsteigti gastronomijos krautuvę ir valgyk
lą. Didesnei reklamai pakvietė Vaižgantą 
naują verslo įmonę pašventinti. Vaižgan
tas atėjo, skubiai pašventino ir dingo, o 
rytojaus dieną prisiuntė 100 litų sąskaitą 
(nors Vaižgantas, kaip visiems žinoma, go
dus pinigui nebuvo).

Ponios nusigando, skambina:
— Gerbiamas kanauninke, mes netur

tingos, manėme, kad Jūs iš patriotizmo pa- 
šventisite lietuvišką verslą.

— Tai man dabar! Atidarinės karčia- 
mas, o tu, Vaižgantai, bėgiok su krapyla. 
Platite dengi, — ir padėjo telefono ragelį.

SUSIKAUPIMO PRIEŽASTIS

Maironis mėgdavo vaikščioti paupiais. 
Kartą atvyko du jo gerbėjai į svečius ir, 
sužinoję, kad poetas prie upės, nuėjo ten 
ir jie. Pamatę rymantį ir žiūrintį į van
dens srovę, svečiai nusprendė dar pasi
vaikščioti, netrukdyti. Pagaliau, kai Mai
ronis pakilo, ir svečiai priėjo.

— Ar seniai čia Tamstos vaikščiojate?
— paklausė Maironis.

— Senokai, bet, matydami, kaip Tams
ta susikaupęs, nenorėjome pertraukti kū
rimo valandos.

— Taip, taip, — atsakė poetas, — išsi
ploviau kojines, tai ir sėdėjau, kol išdžiu
vo... („M. ir G.“)

GYDYTOJŲ STREIKAS
Belgijos gydytojai vėl pradėjo streiką 

prieš tam tikrus jų laisvę varžančius įsta
tymus ir potvarkius ir prieš socialinio 
draudimo įstatymo projektą.

PASAlLUt:
— Trys vyrai, kurie Londono gatvėje nu 

šovė 3 policininkus, nuteisti po 30 metų ka 
lėti, ir teisėjas dar pabrėžtinai pažymėjo, 
kad jie iš tiesų turėtų tiek atsėdėti, kiek 
nuteisti.

— Šveicarija turi tik 216 bedarbių (ji iš 
kitų kraštų yra įsigabenusi apie 800.000 
darbininkų).

— Amerikiečio psichologo Dr. Francis 
Young tyrinėjimai parodė, kad trumpare
giai yra geriausi studentai.

— Vokiečių pramonės institutas skel
bia, kad pastaraisiais metais iš 16 pramo
ninių valstybių daugiausia buvo pakelti 
darbininkų atlyginimai Vokietijoje.

— Kai filmų aktorius Reaganas buvo iš
rinktas Kalifornijos gubernatorium, kaip 
respublikonų kandidatas, dabar jau kelia
mas balsas, kad demokratai turėtų pasiūly 
ti kandidatuoti į senatą 1968 m. Gregoriui 
Peckui, dar garsesniam filmų aktoriui.

— Savo bedarbiams ir režimo priešams 
laikyti Kuba esanti įsteigusi daugiau kaip 
30 priverčiamųjų darbo stovyklų.

— Italijos prezidentas Saragatas dova
nojo bausmę 9 kaliniams, kurie potvynių 
metu Florencijoje išgelbėjo 19 žmonių gy
vybes.

— Prie Košio Japonijoje žvejai sugavo 
apie 100 juodųjų banginių ir pardavinėjo 
juos po 5 svarus taukams.

— Anglijoje ir Valijoje per 48 šių metų 
savaites gripu mirė 3.280 (703 daugiau ne
gu 1965 m. per tą patį laikotarpį).

— Jeigu dar per keletą dienų nebus su
gauta, tai nutarta nušauti tą beždžionę, ku 
ri jau 4 mėnesiai gyvena Londono Heath- 
rowo aerodromo sandėliuose, prisilaikyda
ma daugiausiai pastogėse tarp šildymo 
vamzdžių ir elektros įrengimų laidų ir mai 
tinasi iš darbininkų nudžiaunamaisiais 
sumuštiniais ir miegodama poilsio kamba
ryje ant kėdės (ji išspruko iš lėktuvo, ku
ris gabeno beždžiones iš Indijos j Ameri
ką, o dabar pradėjo jau atlupinėti vaisių 
dėžes, taip pat bijoma, kad ko nors neįkąs 
tų).

— Inlija, Jugoslavija įr Jungtinė Arabų 
Respublika nutarė daryti vienos kitoms 
muitų nuolaidas, norėdamos plėsti preky
bą-

— V. Berlyno prokuroras prašo aukštą
jį teismą panaikinti mirties bausmės spren 
dimą van der Lubbei, kuris 1933 m. buvo 
pasmerktas mirti ir nužudytas už Reichs
tago padegimą.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

f/
Mielas Redaktoriau,

su jautriausia simpatija žiūriu į visus 
tuos tautiečius, kurie pradžiunga, kai iš
girsta, kad kuris nors didesnis kurio nors 
krašto pilietis pasirodo besąs lietuvis.

Jiems galiu čia pranešti, kad lapkričio 16 
d. miręs 79 m. amžiaus garsusis amerikie
čių skulptorius William Zorach irgi buvo 
lietuviškos kilmės.

* *
Ramiom progom gal verta pasvarstyti ir 

daugiau į filosofiją palinkusius klausimus.
Jau daug dešimtmečių veikia radijas, 

kiek mažiau televizija. Radijas gal nėra 
toks įtaigojantis kaip televizija. Bet televi
zija, kai tik imu apie ją galvoti, man kelia 
kažkokį baisų įspūdį. Milijonų milijonai 
žmonių kasdien žiūri ir pasiduoda kažko
kiai masinei hipnozei! Kažkas tikrai baisu. 
Jeigu tu eisi vasaros vakaro metu gatve ir 
dar kita ir trečia gatve, tai iš pradarytų 
langų būtinai girdėsi vis tuos pačius rodo
mųjų programų garsus. Kur langai neuž- 
dangstyti, tai tu pamatysi ir aparato švys
telėjimus ir tai, kad apie aparatą susibūrę 
vis bent keli žmonės.

* *
Kai išėjo George Orwell romanas „1984“, 

tuoj daugelio mintys nukrypo į tai, kad čia 
nesunku įžiūrėti vaizdingą bolševizmo ar 
panašaus žmones persekiojančio režimo iš
raišką. Kur tik tu nepasisuksi, Didžiojo 
brolio akys visur seka ir mato tave ir įsaki 
nėja tau. Tai, žinoma, tiesa, kuri romane 
pakankamai vaizdingai išreikšta.

Tačiau tokia pat tiesa, kad ir demokrati
niuose kraštuose viskas sustandartinama. 
Jeigu negali pasigauti žuvies ar pasipiauti 
kiaulės, tai pirk dėžutėse ir valgyk svei
kas. Juk milijonai atidarinėja dėžutes to 
paties pavidalo ir su tokiais pat užrašais. 
Milijonai valgydami jaučia burnoje maž
daug tą patį skonį mėsos, žuvies, žirnių, 
pupų, vaisių.

Milijonų milijonai net, deja, tuo pačiu 
laiku žiūri, kaip ketoj asi kuris nors kome- 
dij antas. Visos žinios visiems perduodamos
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1937 m. Anglijos lietuviai suruošė dvi 
ekskursijas į Lietuvą. Pirmąją tų metų eks 
kursiją suruošė Škotijos lietuviai, kurioje 
dalyvavo 64 žmonės. Vadovavo žurnalistas 
Antanas Poška. Šalia senesnio amžiaus 
žmonių, kurių dauguma tik pirmą kartą 
pamatė laisvą Lietuvą, dalyvavo ir jauni
mo, kuris iš viso dar nebuvo matęs Lietu
vos. Tarp jų buvo lietuvių mokytojų ir 
moksleivių. Seniausias tos ekskursijos da
lyvis buvo 80 m. lietuvis J. Seinonis. Eks
kursija į Lietuvą atvyko liepos 18 d. ir vie
šėjo apie du mėnesius.

Antrąją tų metų ekskursiją suruošė Lon 
dono lietuviai. Jai vadovavo „Apžvalgos“ 
redaktorius Jonas Liūdžius. Šios ekskursi
jos iniciatoriai, organizatoriai ir dalyviai 
buvo Anglijoje gimęs ir augęs lietuviškas 
jaunimas. Tai buvo pirmoji užsienyje gi
musio jaunimo ekskursija į Lietuvą. Rug- 
piūčio 3 d. ekskursantus Kauno stotyje su
tiko DULR vadovybė, akademinis jauni
mas ir Karo Muziejaus orkestras. Tos die
nos vakare ji padėjo vainiką prie Nežino
mojo Kareivio kapo ir dalyvavo vėliavos 
nuleidimo iškilmėse. Kitomis dienomis 
ekskursija aplankė Pažaislį ir susipažino su 
ūkininkų gyvenimu, apžiūrėjo Kūno Kul
tūros Rūmus, sporto aikštes, vandens spor
to įrengimus ir aplankė pajūrio vietoves. 
Didelė dalis laiko prabėgo apžiūrint Lietu
vą, ir viskas jiems buvo nauja ir įdomu.

1930 m. važiuoti su ekskursija (ne ma
žiau kaip 25 asmenys) iš Anglijos į Lietu
vą vienam asmeniui kainavo: pirma klase 
laivu ir antra klase traukiniu iš Leith iki 
Virbalio — 6 sv. 11 šil., iš viso į abi puses 
13 sv. 2 šil. Tais pačiais keliais važiuojant 
atskiram asmeniui kainavo 16 sv. 16 šil.

Važiuojant trečios klasės laivu ir trečia 
klase traukiniu, kelionė iš Leith iki Virba
lio ir atgal kainavo 7 sv. 6 šil. Tokia pat

(( 
tuo pat laiku vienodai iki žodelio sureda
guotos, įskaitant ir pranešėjo kostelėjimus. 
Ministeris pirmininkas ar opozicijos vadai 
visiems tais pat sakiniais ir argumentais 
perduoda savo kalbas.

Dėl to žmonės vienodėja, uniformėja, 
virsta į masę, kurios galvą užima tos pa
čios mintys, o vaizduotę tie patys vaizdai.

Tai tu pasakyk man, kad gyvenimas da
rosi ne pasibaisėtinai orwelliskas!

♦* *
Ar galima ir ar reikėtų su tokiais suuni- 

forminimo reikalais kovoti? Ar viskas čia 
yra neigiama?

Ne, priešingai, labai daug teigiama. Jei
gu negali šviežios žuvies ar mėsos nusipirk 
ti, tai geriau valgyti tuos dalykus iš dėžu
čių, o ne vien sausą duoną. Jeigu televizi
joje nenori ko nors žiūrėti, gali išjungti 
aparatą. Bet apskritai radijas ir televizija 
yra labai pažangios priemonės informuotis.

Dėl to prieš orwellizmą nepasisakyčiau 
per daug. Dar net svarstyčiau, ar mūsų 
tautinės bendruomenės gyvenime nebūtų 
verta plačiau jo praktikuoti.

Pavyzdžiui, mūsų minėjimai, kaip patys 
juntame ir žinome, juo toliau, tuo labiau 
darosi nuobodesni. Juose pagrindą vis su
daro paskaitos. Oi, kokios baisios kartais 
būna tos paskaitos, kokios nuobodžios, ir 
beveik visada jose tas pats ir tas pats •— 
keletas paprasčiausių visiems žinomų isto
rinių datų, kurios varstomos iš vieno galo 
į kitą. Tai kodėl gi negalėtų būti paruošia
ma pavyzdinė paskaita, jei tokios iš viso 
reikalingos? Ji galėtų būti užsakoma gerai 
iš anksto, paskui net tikrinama, svarsto
ma, papildinėjama. ir taisinėjama, kol iš
eis pavyzdinis, naujas ir šviežias žodis. Pas 
kui tokią paskaitą padauginai, išsiuntinė- 
jai, o vietoje reikės tik susirast patį ge
riausią skaitytoją, Kuris minėjime pado
riausiai atbarabanytų ją.

Aš beveik būčiau už bandymą tokį daly
ką dažniau papraktikuoti.

Tavo Jonas

kelionė atskiram asmeniui kainavo 9 sv. 
8 šil.

Ekskursijos dalyviai įrodyti, kad važiuo
ja su ekskursija, turėjo gauti iš Lietuvos 
konsulo kelionės liudijimą. Lietuvos pilie
čiai galėjo važiuoti be Lietuvos vizos. Iš
vykstant iš Lietuvos, viza jau buvo reika
linga, ir ne mažesnė kaip 10 asmenų eks
kursinė grupė ją gaudavo nemokamai. Vi
za galiojo 2 mėnesius. Prieš išvažiuojant 
reikėjo gauti anglų vizą, kad galėtum grįž
ti atgal į Angliją. Taip pat reikėjo gauti 
vokiečių vizą pervažiuoti per Vokietiją. 
Apie išvykimą tekdavo pranešti vietos ang 
lų policijai.

1939 m. vasario mėnesį įvyko Lietuvos 
Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavi
mas. šis suvažiavimas mokslininko titulus 
suteikė vysk. M. Reiniui, dr. K. Pakštui ir 
dr. Z. Ivinskiui.

1937 m. „Lietūkis“ pardavinėjo rusiškas 
siuvamąsias mašinas tokiomis kainomis: 
kabinetinė — 280 litų, rankinė — 170 It., 
amatininkiška —380 lt. Garantija 15 metų.

Lietuvoje pagaminti parkeriai buvo žy
miai pigesni, negu importuotieji iš užsie
nio. Firmos „Lituanica“ įpilamasis kočiu- 
kas su 14 karatų aukso plunksna 1937 m. 
kainavo: žurnalistų dydis, liuksusinis, 3 
žiedai galvutėje — 32 litai, žurnalistų dy
dis, normalinis, įvairių spalvų, 2 žiedai gal
vutėje — 29 lt., vyriškas, liuksus — 29 lt., 
vyriškas, normalinis — 25 lt. Garantija 25 
metams.

1937 m. radijo aparatas „Siera“ su ultra 
trumpomis bangomis kainavo 380 lt. ir 
daugiau. Buvo duodama ir išsimokėtinai.
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