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Laisvė ir nelaisvė

Laisvė išvirto į tokį daugiareikšmį žodį, 
kad be paaiškinančio šalutinio sakinio jis 
dažnai yra beprasmiškas. Ar, sakysime, 
žemę ariantis turkas šiandieną Kipro salo
je jaučiasi gyvenantis „laisvajame pasau
lyje“, kai jį apšaudo graikų milicija? Ar 
laisvu jaučiasi arabas Izraelio okupuotoje 
Gazoje? Arba negras JAV didmiesčio lūš
nyne? Ir pagaliau kiek laisvės iš tiesų 
šiandieną turi eilinis Sovietų Sąjungos pi
lietis?

Tiesiogis atsakymas į tokį klausimą ne
įmanomas, nes ypačiai sovietuose tas žo
dis yra labai sąlyginis. Demokratijos, kaip 
mes ją suprantame Vakaruose, sovietuose, 
žinoma, nėra. Valdžia yra autoritetinė, vi
sagalinti, sutelkta, palyginti, nedidelės 
grupės rankose. Kiekviena skirtinga poli
tinė nuomonė yra laikoma antivalstybine. 
Saugumas, dabar vadinamas KGB (čekos 
įpėdinė), yra galingas, dažnai tebeveikian
tis šalia oficialiųjų teismo organų, o pasta
rieji taip pat dažnai palenkiami poltiniams 
ir partiniams kėslams. Sovietinėse darbo 
ir kitaip besivadinančiose stovyklose vis 
dar yra dešimtys tūkstančių politinių kali
nių...

Tačiau gyvenimo kasdienybėje nuotai
kos iš tiesų yra sulaisvėjusios. Kavinėje 
tūlas nesivaržydamas papasakos politinį 
anekdotą. Įmonės profsąjungų susirinki
me kas nors įsileis į dalykišką partiečių 
vadovų kritiką arba viešai iškels „nepato
gius“ klausimus. O grožinėje literatūroje 
daugiau ar mažiau, bet vis mažiau, užslėp
ta dabartinės buities bei būties ir politikos 
kritika pasidarė kasdienybė. Kitaip sa
kant, to visuotinio Stalino laikų slogučio, 
bendro vienas kitu nepasitikėjimo, nuola
tinės teroro baimės nebėra. O dabartinė 
Brežnevo - Kosygino valdžia aplamai lai
koma, palyginti, pačiu ramiausiu, žmoniš- 
kiausiu Sovietijos laikotarpiu.

Tas posūkis tam tikro laisvėjimo link
sovietuose paprastai siejamas su 1953-siais 
metais, su Stalino mirtim, kada su tam tik
ru mostu ir polėkiu buvo griaunamos mi
rusio diktatoriaus statulos, plėšiamos įvai
rių „Stalino alėjų“ iškabos, naikinami kiti 
ano teroristinio despotizmo simboliai. Bet 
tai tebuvo išoriniai mostai, nes esmėje pa
ti gyvenimo eiga, pats istorinio Sovietijos 
vystymosi vyksmas vedė į kaitos neišven
giamumą ir šiokį tokį poslinkį sovietinės 
visuomenės laisvėjimo link.

Suvaryti tūkstančius į plyną lauką, duo
ti jiems po kastuvą ir liepti kast kanalų 
galima bet kam. Tokių darbininkų politinė 
ištikimybė jokio vaidmens nevaidina, o jų 
darbo našumą teskatina varovų bizūnai. 
Bet tiksliųjų staklių gamyklose, elektroni
kos fabrikuose, chemijos laboratorijose, 
įvairiuose projektavimo ir tyrimo institu
tuose mechaninės žmogaus darbo jėgos ne
bepakanka. Čia jau reikalingas pilnutinis 
žmogaus indėlis, visų jo protinių ir dvasi
nių galių nukreipimas į atliekamąjį užda
vinį.

Toks, vaizdžiai kalbant, yra skirtumas 
tarp Stalino ir dabartinių laikų Sovietijos 
gamybinio vyksmo. Sunkiosios pramonės 
pagrindus, plieno liejyklas, elektros stotis, 
stambius metalo apdirbimo fabrikus dar 
galima buvo pastatyti su bizūnais ir pigia 
darbo jėga, vadovaujant nedideliam spe
cialistų skaičiui. Bet, vystantis technologi
jai, galvojančių ir kuriančių žmonių parei
kalavimas vis didėjo, o tas mąstantis žmo
gus galvoti juk nenustoja išėjęs iš gamyk
los ar nusigręžęs nuo braižomosios lentos. 
Pagaliau su bizūnu, teroru kūrybinio dar
bo nepaskatinsi. O tokių aukštų kvalifika
cijų specialistų modernioje pramoninėje 
visuomenėje, taigi ir Sovietų Sąjungoje, 
yra šimtai tūkstančių.

Šitą mokslininkų, inžinierių, tyrinėtojų, 
intelektualų armiją išsiųsti į Sibiro stovyk
las, kaip tai kadaise darė Stalinas, nebe
įmanoma, nes be jų komplikuotas moder
nios pramoninės visuomenės mechanizmas 
subyrėtų. O laisvėjančiomis dvasinio elito 
nuotaikomis neišvengiamai ilgainiui užsi
krečia ir kiti visuomenės sluoksniai. Lais
vės krislą gavęs, žmogus jos nori daugiau, 
jis darosi nebepasotinamas...

Kremlių ir Sovietų Sąjungą šiandieną 
valdo tiesiogiai Stalino įpėdiniai ir auklė
tiniai. Jie, be abejo, yra įsitikinę komunis
tai, bet nuo Chruščiovo jaunesnieji Brež
nevas ir Kosyginas jau esmingai skiriasi. 
Abu jie yra inžinieriai, puikiai įsisąmoni
nę išmokslintų smegenų reikšmę. Jie žino, 
kad ateinančio dešimtmečio bėgyje valdžią 
turės perduoti naujai kartai, dabartiniams 
trisdešimtmečiams, kurių komunistinis 
idealizmas yra bent vėsus. Stebėtojų nuo
mone, didžiausias dabartinis Kremliaus rū
pestis ir yra, kad tas busimasis valdžios 

j , perdavimas būtų tvarkingas, nechaotiškas,

SU TOKIU JAUSMU APLEIDOME
Tuoj po karo buvo ieškoma tinkamiau

sio vardo nuo bolševikų teroro į svetimas 
šalis pasitraukusiems asmenims pavadinti. 
Vieni vadino mus pabėgėliais, kiti — išvie- 
tintais asmenimis, treti — benamiais už
sieniečiais, ketvirti — išeiviais arba emi
grantais ir 1.1. Tačiau lietuviuose tvirčiau
siai prigijo tremtinių vardas. Iš tikro ne 
savo noru apleidome tėvynę, ne geresnio 
gyvenimo ieškodami išvykome į svetimus 
kraštus, bet buvome žiauraus priešo išvy
ti. Pasilikimas tėviškėje grėsė išvežimu į 
priverčiamojo darbo stovyklas arba kan
kinimais ir mirtimi kalėjimuose.

Sunku buvo ryžtis palikti tėvynę. Beveik 
vienintelis pasitraukimo kelias ėjo per są
jungininkų iš oro smarkiai naikinamą ir į 
pralaimėjimą bežengiančią Vokietiją. Vi
siems buvo gerai žinoma, jog niekas iš
skėstomis rankomis ir su duona bei druska 
mūsų ten nelaukia. Vos tik peržengusius 
sieną jaunus vyrus vokiečiai ėmė į kariuo
menę, o visus kitus varė apkasų kasti arba

SENATORIAUS PAREIŠKIMAS

Senatorius William Proxmire (D., Wis
consin) pateikė išsamų pareiškimą apie 
Lietuvos padėtį JAV senate.

Pabrėžęs, kad daugelis jo atstovaujamos 
apygardos gyventojų lietuvių, nors ir kvė
puodami laisvės oru, nepamiršta savo gim
tojo krašto tragedijos, senatorius priminė 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo ap
linkybes, nepriklausomą Lietuvos gyveni
mą ir Sovietų Rusijos su nacių Vokietija 
sutarto Lietuvos laisvės užgniaužimo bei 
visą jo pasekmių istoriją. Teigdamas, kad 
Lietuva tebelaukia laisvojo pasaulio pa
galbos, senatorius apgailestavo, kad Sena
to užsienių reikalų komisijoje jau 18 metų 
tebeguli neratifikuota Genocido konvenci
ja. (E)

NESILIAUS REIKALAUTI

— Nesiliausiu kėlęs savo balsą, kad bū
tų padarytas galas sovietiniam imperializ
mui, — pareiškė Atstovų Rūmų narys JAV 
Kongrese T. R. Kupferman, dalyvavęs Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo pilnaties 
posėdyje New Yorke lapkričio 4 d. Jis iš
ryškino eilę bolševikinių veidmainybių, 
kuriomis jie stengiasi paslėpti savo nesėk
mes rungtynėse su demokratijomis.

Amerikiečių - Pavergtųjų Tautų Bičiu
lių sąjūdžio pirmininkas Chr. Emmet 
griežtai atmetė iliuziją, anot kurios, dėl 
vykstančių pasikeitimų bolševikų valdymo 
metoduose, jau nebelikę pavergtų tautų. 
Priešingai, „Europa, įskaitant ir Rytinę 
Europą, tebėra pagrindinė Rytų-Vakarų 
susirėmimo arena, ir... ten bus galutinai 
lemiamas laisvės laimėjimas ar pralaimė
jimas“.

Buvęs Vengrijos premjeras F. Nagy pa
brėžė, kad rytinėj-vidurinėj Europoj vy
raująs nepasitenkinimas turi būti išnaudo
tas drauge su visame komunistų pasaulyje 
kylančiu nerimu. F. Wazeter, Amerikos 
Lenkų Kongreso pirmininkas, tarp ko kita 
paminėjo, kad Lietuvoj Vilniaus šv. Kazi
miero bažnyčia paversta ateistiniu muzie
jum. Lietuvių delegacijos pirmininkas V. 
Sidzikauskas dėstė aplinkybes, kurios Bal
tijos valstybių klausimą palaiko tarptauti
nės reikšmės klausimų eilėje. (E) 

užtikrinantis komunistinės santvarkos tęs
tinumą.

Tačiau šie trisdešimtmečiai šiandieną ir 
yra pats neramiausias, maištingiausias so
vietinės visuomenės elementas. Jų tėvai 
matė kaip tūkstančiai jų kaimynų, giminių 
ir namiškių buvo ištremti į Sibiro mirties 
stovyklas. Ano teroro slogutis juose paliko 
nebeišraunamus pėdsakus. Jie, žinoma, 
džiaugiasi aplaisvėjusiu gyvenimu, bet 
vis tiek elgiasi atsargiai, nes „ką gali žino
ti, kas dar bus“...

Tuo tarpu jų vaikai ano teroro metų as
meniškai nebeatmena. Jie tematė tūkstan
čius iš stovyklų grįžusių gyvų ano nužmo
ginančiojo laikotarpio liudytojų. Jie yra 
pasipiktinę, bet drąsūs. Jie galvoja ir sta
to labai nepatogius klausimus. Kodėl, Sta
lino terorą ir nusikaltimus viešai pasmer
kus, jo aukos vis dar laikomos antros rū
šies piliečiais? Kodėl „Pravdoje“ vis dar 
spausdinama ne pravda? Kodėl Stalino 
nusikaltimų talkininkai vis dar sėdi Krem
liuje? Kodėl kraštą valdo maža, niekieno 
nerinkta ir neįgaliota žmonių grupė?

O tokių ir panašių klausimų aidai, be 
abejo, pasiekia Kremliaus koridorius. Jie 
žadina nerimą ir kelia nuolatinę įtampą 
tarp noro tas nuotaikas jėga užgniaužti ir 
realaus padėties įvertinimo, kad tai bevil
tiška ir nebeįmanoma...

Myk. Varekonis

kišo į smarkiai bombarduojamus fabrikus. 
Todėl daugumas iki paskutinės dienos del
sė peržengti sieną.

1944 m. rugpiūčio ir rugsėjo mėnesiais 
nusistovėjus frontui per vidurį Lietuvos, 
Žemaitija ir Suvalkija knibždėte knibždė
jo pabėgėliais. Jų buvo ne tik pilni gyve
namieji trobesiai, bet taip pat klėtys, dar
žinės ir klojimai. Daugeliui trūko net ir 
stogo ant galvos — buvo apsistoję pakelių 
krūmuose ir miškuose. Spalio pradžioje 
sovietai smarkiai puolė ir pralaužė vokie
čių frontą. Rusų tankai prie Jurbarko ir 
Virbalio pasiekė Vokietijos sieną. Didelė 
pabėgėlių banga ūžtelėjo į vakarus. Dau
gelio atmintyje tebėra išlikę giliai įsirėžę 
apokalipsiniai anų dienų vaizdai. Kariuo
menės ir vokiečių pabėgėlių užkimštais ke
liais tūkstančiai lietuvių stengėsi pasistū
mėti juo giliau į Vokietiją, Važiavo dieną 
ir naktį, kiek tik arkliai pajėgė eiti, nes 
sovietai lipte lipo ant kulnų. Ypač naktį 
buvo aiškiai girdėti niaurus fronto mūšių 
gausmas. Lietuva skendo gaisrų liepsnose. 
Širdį raižė didelis rūpestis dėl asmeninės 
ateities ir dėl baisaus paliekamosios tėvy
nės likimo. Daugelis tylomis meldėsi ir 
šnibždėjo priesaiką kovoti už jos laisvę, 
kiek tik jėgos leis.

Jėgų viską pakelti teikė viltis, jog karas 
artėja prie galo. Rodos, reikia iškęsti ke
letą savaičių ar mėnesių, pasistengti ne
pakliūti į sovietų nagus, o paskui bus ga
lima grįžti į laisvą tėvynę. Atlanto Charta 
ir kiti sąjungininkų paskelbtieji dokumen
tai bei pareiškimai juk tvirtino, kad karas 
vedamas už tautų laisvės ir žmogaus teisių 
atstatymą, kad visų kraštų gyventojai pa
tys galėtų laisvai išsirinkti sau tokią val
džią ir valdymosi formą, kokia jiems atro
dys tinkamiausia. Po tais dokumentais bu
vo ir sovietų parašai. Taigi, vykdydami

Septynios DIENOS
NUVERTINTASIS SVARAS TVIRTAS

Nuvertinus svarą, jo pareikalavimas pir
mosiomis dienomis padidėjo — buvo mo
kama net 2.42 dol.

Taip pat padidėjo aukso supirkinėjimas, 
ir jo kaina smarkiai pašoko.

PRANCŪZIJA IR DOLERIS
Britanija, JAV, Prancūzija, Belgija, Ita

lija, Olandija, V. Vokietija ir Šveicarija 
turėjo sudariusios bendrą slaptą tarptauti
nę aukso ištekliams tvarkyti grupę.

Prancūzija staiga pasitraukė iš tos gru
pės, ir JAV finansiniai sluoksniai susirūpi
no, kad tasai žygis neatsilieptų į dolerį.

TAUPYMAI GYNYBOS SĄSKAITON
Norėdami kitais metais sutaupyti 100 

mil. svarų gynybos sąskaiton, britai yra 
pasiryžę siaurinti savo planus ypač aviaci
jos srityje.

Tačiau manoma, kad kitų metų karinis 
biudžetas vargu galės būti mažesnis už šie
metinį, nes, pinigą nuvertinus, teks dau
giau išleisti.
KARO GRĖSMĖ DĖL KIPRO

Nepatenkinta tuo, kad Kipro saloje grai
kiškoji dauguma skriaudžianti turkiškąją 
mažumą, Turkija yra pasiruošusi pradėti 
karą. Sostinėje Istanbule vyko didžiulės 
demonstracijos, reikalaujančios pradėti 
karą.

J. Tautų gen. sekretorius U Thantas ir 
Vakarų didžiųjų valstybių vadai susirūpi
nę, kaip pašalinti karo galimybę. U Than
tas važiuos į Kiprą, Graikiją ir Turkiją 
vietoje aiškintis reikalų.

REIKALAVIMAI IZRAELIUI
J. Tautų Saugumo Taryba priėmė britų 

pasiūlytą rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
Izraelis atitrauktų savo kariuomenę iš už
imtųjų arabų žemių ir pradėtų tartis dėl 
taikos.

Švedijos ambasadorius siunčiamas vie
toj aiškintis.

PASITARIMAI ŽENEVOJE
Ženevoje prasidėjo slapti pasitarimai 

tarp Britanijos ir Pietų Arabijos (Adeno) 
Tautinio Išlaisvinimo Fronto atstovų.

Jei bus susitarta, tai britai perduos tam 
Frontui valdžią.

YPATINGI APTARIMAI
Britų svaro nuvertinimą pasaulis įvai- 

riaip sutiko.
Maskvos aptarimas: svaro nuvertinimas 

parodė viso kapitalistinio pasaulio ekono
minę krizę. Pekingo: nuvertinimas svaro 
yra lyg kad gertum nuodus, norėdamas 
troškulį numalšinti. 

tuos dėsnius, rusai po karo turės pasi
traukti į savo senas sienas. Nebuvo jokios 
abejonės, kad vakariečiai žymiai stipresni 
už sovietus, todėl jiems nebus sunku pri
versti rusus vykdyti duotuosius pažadus. 
Deja, tai buvo tuščios viltys. Per 60.000 
lietuvių, karo audrų ir sovietinio teroro 
išblokštų iš tėvynės, prasidėjo ilga trem
tis, apie kurią buvęs Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorius Eretas po 20 metų 
taip rašė:

„Ji skaudi pirmiausia dėl to, kad iš viso 
netekimas savo tėvynės yra didelė nelai
mė. Juk tai reiškia ne tik netekti savo da
barties: krašto ir giminių, žemės ir turtų, 
bet ir netekti savo praeities: per šimtme
čius eitojo kelio, tėvų ir kapų, bendrake
leivių ir visų tradicijų. Tai gal net reiškia 
netekti savo ateities: užsimojimų, gyveni
mo tikslo ir veikimo prasmės. Net ir tada, 
kai viso to nustojame tik laikinai, emigra
cija yra tikra nelaimė. Suprantama, nes 
emigruoti reiškia tam tikra prasme numir
ti.

„Tremtis lietuviui yra itin skaudi dėl to, 
kad jis, būdamas ūkininkas arba bent ki
lęs iš ūkio, visa savo prigimtimi yra suau
gęs su savo žeme-maitintojėle. Dėl tos 
priežasties lietuvis nėra ir joks svieto per
ėjūnas, nomadas. Jis sėslus. Žemė jam 
tampa brangiausia visų medžiagiškų turtų. 
Bet ji jam reiškia kur kas daugiau, negu 
tik žemės gabalas: ji jam tikroji tėvynė, 
nes caro viešpatystės jis tokia nelaikė. Ji 
jam buvo ir jo „valstybė“, visa jo visuo
meninė bei moralinė atrama. Dėl to jis tik 
paskutinės bėdos verčiamas ją paliko. Ko
kie jausmai tuomet jaudino jo širdį, gali
ma spręsti iš seno posakio: Jis nusiminęs, 
it žemę pardavęs“.

Augustinas Upėnas

PRANCŪZIJA NEPATENKINTA
Prancūzijos ekonomikos ir finansų mi- 

nisteris Debrė pareiškė, kad svaro nuver
tinimas gali pristabdyti jo krašto ekono
minį atkutimą, kuris jau ėjęs geru keliu. 
Svarbiausios tokios pristabdymo priežas
tys: britų gaminiai užsieniuose bus piges
ni ir galės varžytis su kitais gamintojais, o 
didesni procentai patrauks iš kitur kapita
lus.

Nuvertinusi savo valiutą, Ispanija dau
giau patrauksianti atostogininkų.

DU ŠIMTAI MILIJONŲ
JAV jau yra 200 mil. gyventojų. Dabar 

daugiau gyventojų turi tik Kinija, Indija 
ir Sov. Sąjunga.

Pirmasis gyventojų surašymas JAV bu
vo vykdomas 1790 m., ir tada buvo netoli 
4 mil. 1915 m. jau buvo 100 mil.

300 mil. skaičiaus tikimasi sulaukti apie 
šio šimtmečio pabaigą.

Šiuo metu moterų yra 102 mil., vyrų 
98 mil. Jaunesnių kaip 5 m. amžiaus — 19 
mil., vyresnių kaip 65 m. amž. — 19 mil.

25 mil. yra spalvotųjų, daugiausia neg
rų.

LENKAI APIE KOMUNIZMO AUKŲ 
PAGERBIMĄ

Londono lenkų dienraštis „Dziennik 
Polski“ komunizmo aukų pagerbimui, ku
ris įvyko Royal Albert Hali salėje spalio 
31 d., paskyrė labai daug dėmesio. Visą sa
vaitę prieš minėjimą dienraštis pranešinė
jo, kaip vyksta paruošiamieji minėjimo 
darbai.

Po minėjimo ligšiol „D.P.“ išspausdino 
keturis straipsnius, kuriuose plačiai apra
šė apeigas. šeštadienio laidoje iliustraci
joms ir aprašymui buvo skirta du pusla
piai. Tarp įvairių tautinių grupių laikraš
tyje buvo išspausdinta ir lietuvių grupės 
fotografija, kurioje matomi kun. A. Gery- 
ba ir trys lietuvaitės: Šlekytė, Briedytė ir 
Valterytė. Lapkričio 14 dienos laidoje „D. 
Polski“ aprašė, kaip minėjimo programą 
išpildė kitos tautinės grupės. Apie lietu
vaitės maldas taip pasakyta:

„Puiki buvo jauna deklamatorė iš Lie
tuvos, kuri po kun. A. Gerybos prakalbos 
paskaitė gilią savo turiniu ir nuostabiai 
gražią savo forma maldą, lietuvaitės para
šytą būnant Sibiro stovykloje. Šios maldos 
ištraukas turėtų perspausdinti kuris nors 
mūsų (lenkų) katalikų laikraštis. Jas la
bai jautriai ir nepaprastai jaudinančiai 
skaitė Z. Šlekytė, ir tai veikė visus“.

Laikraštis sako, kad šiame minėjime pa
sakytosios kalbos bus išleistos atskiru lei
diniu (anglų kalba).

Nesiderina 
pasisakymai

— Lietuvos vardą, kaip vėliavą, neša
me! — sudeklamavo Vilniuje net ir sporti
ninkams skirtas laikraštis lapkričio 7 d., 
revoliucijos jubiliejinių iškilmių kulmina
cinę dieną.

Deklamacijų rusų revoliucijos garbei, 
ypač pastarosiomis savaitėmis, buvo tiršta 
iki šleikštumo. Jų įkyrumą didino dar ir 
blogai paslėptas — ar gal kai kieno ir tyčia 
neslepiamas — veidmainingumas. Štai ir 
toji Sporto deklamacija apie Lietuvos var
do nešimą: girdi, Lietuvos sportininkai 
(suprask, rusų bolševikų globojami) daly
vavo jau kone visose didžiosiose sporto 
arenose, tarptautinėse varžybose, ir pasie
kė tenai garbingų laimėjimų, — jei neti
kit, tai štai eilė nuotraukų! Ir tikrai, nuo
traukos liudija lietuvių sportininkų daly
vavimo tarptautinėse varžybose faktus, 
bet taip pat liudija ir kokią vėliavą jie te
nai turėjo nešti: ant sportininko krūtinės 
uždėtas „CCCP“ antspaudas (rusiškos rai
dės, skaitomos, kaip „SSSR“). Nėra — ir 
niekad tarptautiniuose pasirodymuose ru
sų valdymo laikais nebuvo lietuviams pro
gos pasirodyti savu vardu. Mažesnieji pro
pagandininkai deklamuoja apie tuos daly
vavimus, kartodami, kad ten „mes, lietu
viai“, ten „Lietuva žygiuoja“, — bent tuo 
stengiasi apmaldyti nekantraujantį nepa
sitenkinimą primestu svetimu antspaudu 
ir laurų (taip pat ir ragų) auginimu rusų 
bolševikų klikos diktatūrai. Bet didesnieji 
deklamatoriai net ir to dirbtinio raminimo 
nepripažįsta. Tą pačią lapkričio 7 d., kai 
Sportas šūktelėjo apie „Lietuvos vardo ne
šimą“, kiti Vilniaus dienraščiai skelbė va
karykščiai pasakytą Sniečkaus prakalbą, 
kurioj tasai deklamavo visai ką kita. Ta
sai vėl kartojo savo seną giesmelę, kad ko
munistų partija „ryžtingai kovoja prieš 
vietininkiškumo, nacionalinio ribotumo 
nuotaikas ir tendencijas“ ir kad „Lietuvių 
(?) tauta niekam neleis pažeisti draugys
tės su rusų tauta“. (ELTA)

VIENI DIDŽIUOJASI, O KITI LIŪDI

Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pir
mininkas G. M. Dimitrovas (bulgarų de
legacijos pirm.) išryškino bolševikinės re
voliucijos sukakties minėjimų skirtumus 
tokiu pareiškimu:

„Sovietai ir jų komunistiniai satelitai 
didžiuosis didžiaisiais revoliucijos įvy
kiais: Žiemos Rūmų puolimu Petrapily, 
Kronštato jūreivių žygiu ir net didžia per
gale ties Stalingradu. Mes liūdėsim dėl 
Katyne kulkosvaidžiais nužudytų aukų, 
dėl Vorkuton-Karagandon nutremtų ver
gų, dėl mirties žygių Rumunijoj ir Dobo- 
rudžoj, mes skųsimės daugybe kitų komu
nistų įvykdytų žiaurybių. Sovietai giriasi 
savo ekonominiais laimėjimais ir savo ka
rine galybe. Už šimtą milijonų rytinės-vi- 
durinės Europos žmonių kalbantieji egzi- 
lai liūdi dėl tų žmonių prarastos asmeni
nės laisvės ir žmogaus teisių, dėl primes
tos minties kontrolės, cenzūros ir religijos 
persekiojimo, kurie ten užėmė laisvės vie
tą. (E)

APDOVANOJIMAI

Solistas Virgilijus Noreika Vilniuje „re- 
habilituotas“ (po kiek dviprasmiškų padė
čių koncertuose Kanadoje): jam suteiktas 
„LTSR liaudies artisto garbės vardas“ 
(toks pat, kaip ir jo mokytojui Kiprui Pet
rauskui). Atsidėkodamas viešai pareiškė, 
kad jis „tarybinės“ dainavimo mokyklos 
atstovas, ir kai lietuviai, kurie Kanadoje 
gėrėjosi jo dainavimu, iš tikrųjų gėrėjosi 
ne kuo kitu, kaip „tarybiniu menu“...

Dailininkas J. Kuzminskis, veikliai daly
vavęs Kanados parodoj, gavo Lenino ordi
ną (tituluojamas tik dailininkų sąjungos 
pirmininku, „viceprezidento“ titulu nesi- 
garsina).

Styginio kvarteto vadovas Eugenijus 
Paulauskas ir kompozitorius Stasys Vai
niūnas gavo Darbo Raudonosios Vėliavos 
ordiną. (Abu koncertavo Montrealy. Kiti 
kvarteto dalyviai dovanų nepaliesti. Kvar
tetas dabar koncertuoja Švedijoj, vėliau 
tikisi vykti į kitus Europos kraštus).

Vladas Bartusevičius, „Lietuvos“ an- 
samlio vadovas, gavo tik „Garbės Ženklo“ 
ordiną. (Tokį patį gavo ir Saulius Sondec
kis, filharmonijos kamerinio orkestro va
dovas, nebuvęs Kanadoje). (E)

— Filipinuose per rinkimų mėnesį žuvo 
62, sužeista 60.

— Pietų Korėjoje nuteistas mirti medi
cinos profesorius, kuris šešerius metus va
dovavęs Šiaurės Korėjai dirbusių šnipų 
grupei.

1
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Deklamacijos ir tikri norai
Mūsų „jaunosios kartos kultūros žurna

las“, tur būt, nėra nei žurnalas, nei yra jis 
grynai jaunosios kartos, ir tik „Metmenų“ 
kultūriškumas, matyt, pilnai atitiks ant
rinei paaiškinančiajai šio leidinio antraš
tei.

Jaunais, žinoma, visi kada nors buvome, 
bet, kaip žinome, nė vienas neišliekame. O 
„Metmenų“ pradininkai ir dabartinis met- 
menininkų branduolys visi maždaug yra 
bent vidurinio, amžiaus pasiekusieji jau
nuoliai, bet studijas baigusieji jau Vaka
ruose. Į tą ratą organiškai įaugo ir keletas 
vyresnėlių mūsų intelektualų, dar lietu
viško universiteto auklėtinių. Dabartinio 
jaunimo, sakykime, jaunesnio kaip 30 me
tų amžiaus, „Metmenų“ bendradarbių ir 
talkininkų tarpe tesurasime mažumą. Jun
gia metmenininkus pabrėžtinas vakarie- 
tiškumas, užsispyrusi atvirybė savo gyve
namajam laikui ir kūrybinės pastangos 
paveldėtąsias lietuviškosios kultūros ver
tybes taikyti ir priderinti moderniojo šiuo
laikinio žmogaus pasaulėjautai.

Žurnalais mūsuose paprastai vadinami 
brošiūruoti periodiniai leidiniai. O „Met
menys“ yra puošnios knygos, gražiai įriš
tos, jos spausdinamos geram popieriuje, 
skoningai iliustruojamos geriausiaisiais 
svetur gyvenančių lietuvių dailininkų dar
bais, o kiekvienos „Metmenų“ knygos vir
šelis yra skirtingas, spalvotas, meniškas. 
Šia prasme prieš „Metmenis“ raudonuoti 
turėtų ne viena svetur išeinanti „tikra“ 
knyga.

Prieš septynerius metus išvydę dienos 
šviesą, „Metmenys“ žadėjo būti tikru pe
riodiniu leidiniu ir skaitytojus lankyti ke
turis kartus metuose. Tesėta perpus ma
žiau, nes neseniai teišėjo tryliktoji „Met
menų“ knyga. Leidėjus dėl to kaltinti ka
žin ar turėtume teisės, nes juk visi redak
toriai ir bendradarbiai „Metmenims“ tega
li skirti nuo tiesioginių darbų atliekamą 
laiką, o kiekvienais metais vidutiniškai iš
leisti po dvi tokias beveik 200 puslapių 
knygas iš tiesų nėra labai lengvas uždavi
nys. „Metmenys“ skiriami reiklesniam 
skaitytojui, ir laikraštiniai paviršutinišku
mai į jų puslapius neįsiskverbia. Todėl su

TRYLIKTIEJI METMENYS• r-
sikaupęs trylikos „Metmenų“ knygų rinki
nys jau yra išliekančios kultūrinės ir kū
rybinės veiklos saugykla, deja, viena ne
daugelio, pateisinančių mūsų būtį svetur.

Tryliktieji „Metmenys" ypačiai didelę 
duoklę atiduoda literatūrai. Spausdina
mos net penkių poetų eilės. Pirmuoju eina 
estetiškasis H. Radauskas su keturiais ei
lėraščiais ir vienu baltųjų eilių gabalu.,;

Stipriom, įtaigiom, skaudinančiom, ak
tualiom, bet vis dėlto poetiškom eilėm Liū
ne Sutema kalba apie Niekieno Žemę: „Iš
augau austinį atsiminimų rūbą — šalta ir 
nejauku“, sako poetė, o todėl

Metas deginti. Metas deginti 
dešimtmečius skurdusį beržą 
atsiminimų nederlinguos laukuos —

Gal būt, šie Liūnės Sutemos posmai kai 
kam skambtels kaip „politikavimas“, bet 
jie skaudūs, iškentėti ir kankiną ir, tur 
būt, pirmą kartą grožinėje literatūroje ne
meluotai sprendžiantys šios dienos lietu
viškojo likimo tragedija. Bet toji tragedi
ja, gal būt, iš tiesų yra per daug rimtas 
dalykas, kad ją galėtume patikėti vien po
litikų rankoms. O todėl autentiška poetė 
turėjo prabilti:

Lieku Niekieno Žemėje,
kad nebūtų žodžių,
kuriems daiktų nebėra —
Lieku Niekieno Žemėje, 
kad nebūtų
nei Jūsų, nei Anų —
Tik Tu ir aš ir Tu 
ir mūsų kalba, 
pakilusi paukščiu 
iš pelenų —

Šiuose „Metmenyse“ dar randame J. 
Bobrowskio, Antano Gustaičio ir Rimo Vė
žio eilėraščių, bet pasigendame grožinės 
prozos gabalo, kuris kitose knygose pa
prastai būdavo spausdinamas. Užtat gau
su literatūrinių straipsnių, kritikų ir ap
žvalgų.

Zigmas Papečkys išsamiai aptaria Justi
no Marcinkevičiaus kūrybą. Titas Guopis 
kalba apie dvi dabartinės Lietuvos poezi
jos „Poezijos pavasario“ antologijas, o dail. 
A. Kurauskas į „Poezijos pavasarius“ pa
žvelgia menininko žvilgsniu. Spausdina- 

moslfcęlių naujų knygų recenzijos. Kęstas 
Reikalas nuodugniai apžvelgia 1966 metų 
išeivių grožinę literatūrą, kiekvienai kny
gai skirdamas bent po keliolika eilučių.

Neliteratūrinėje tematikoje dėmesį at
kreipia jaunesniosios kartos atstovo My
kolo Drungos rašinys Apie Dievo mirties 
teologiją. H. Radauskas pateikia rusų sim
bolisto ir meno istoriko Viačeslav Ivanovo 
straipsnio apie Čiurlionį vertimą. Vincas 
Trumpa pasakoja apie dr. K. Grinių ir 
tautinį atgimimą. R. K. Misiūnas nagrinė
ja Šiaurės Amerikos pristatymą Lietuvos 
spaudoje.

Nejaukiai tenuteikia šiuose „Metmeny
se“ užtikus ir A. Zubro rašinį „Atramos 
beieškant“. Iš tiesų tai yra visiškai geras 
ir „Metmenims“ gėdos nedarantis straips
nis. Bet jis jau buvo spausdintas „Aiduo
se“ ir dar vienam laikraštyje. Kai mūsų iš- 
eiviškieji laikraštininkai straipsnius rašo 
per kalkę ir . j uos iš karto siuntinėja ke- 
liems laikraščiams,. tai yra šiek tiek su
prantamas, nors ir nelabai skoningas reiš
kinys. Bet kai toks „kalkizmas“ pradeda 
reikštis rimtuose kultūriniuose leidiniuose 
kaip „Metmenys“ ar „Aidai“, pateisinimą 
surasti sunkoka... •

Ši „Metmenų“ knyga iliustruota daili
ninkų Kazio Varnelio ir Arūno Tarabildos 
kūriniais.

Vyriausiuoju „Metmenų“ redaktoriumi 
yra dr. Vytautas Kavolis, redaktoriais — 
Algirdas Titus Antanaitis ir Karolis Drun- 
ga. Redakcijos bendradarbių sąrašas ilgo
kas, atstovaujantis, didelę ir svarią pasau
lietiškųjų svetur gyvenančių lietuvių in
telektualų dalį. O tai, „Metmenis“ pavar
tę, vis dėlto ir jaučiame.

Z. Amaitis

Vladas šlaitas

AUKSO RATAS
Nėr ko stebėtis,
kad egiptiečių poetui tu buvai dievas, o 

Saule!
Ypač kai rytą liepsnodamas dega ir dega 
tavo didžiai elegantiškas aukso ratas.

Deklamacijos apie revoliuciją šios vasa
ros pabaigoj „užkurtino ausis" žmonėms 
Lietuvoje. Ne mažiau ir „akis išėdė“ įvai
rūs plakatai ir kitokie nelemtą jubiliejų 
primenantieji ženklai. Žmonės stengėsi, 
kiek galima mažiau visa tai girdėti bei ma
tyti. (Pavyzdžiui, ant autobusų užlipintus 
„50" skaitmenis aiškino, jog „tai reiškia, 
kad autobuse yra 50 vietų“...).

Jubiliejinei deklamacijai kylant iki „for
tissimo", per paskutines šešias savaites 
prieš lapkričio 7-tąją „Literatūros ir Me
no“ skaitytojai įsikibo į kitą temą, kurios 
labai gyvas nagrinėjimas ne tik sudarė 
progos nukreipti dėmesį nuo įkyrių jubi
liejinių deklamacijų, bet ir atskleidė ne
maža nusiteikimų bei samprotavimų, ro
dančių, kad senstelėjusi revoliucija dar 
nesukūrė ir, atrodo, nei nebesukurs Lietu
voje „naujo tarybinio žmogaus“ tipo.

Tai tema apie vadinamąjį „miesčioniš
kumą“. Tiksliau tariant, apie ribą tarp 
tuštybės ir natūralių žmogiškų polinkių.

Diskusijas užkūrė prof. K. Daukšas — 
ne tik chemikas, bet ir mėgėjas visuomeni-

INFORMACINIS LEIDINUKAS

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
išleido šešių puslapių sąlanką — „susipaži
nimo informaciją" arba praplėstą „vizitinę 
kortelę".

Turinyje (anglų kalba) pateikiama san
trauka duomenų apie Vliko kilmę, dabar
tinę organizaciją ir jo tikslą. Taip pat yra 
pateiktas jo organų — valdybos, tarybos, 
seimo, Tautos Fondo ir Eltos Informacijų 
Tarnybos — apibūdinimai, adresai, valdy
bų narių pavardės. Vliko kilmės bei tikslo 
dėstyme apibūdinama ir dabartinės Lietu
vos laisvės kovos priežastys bei organiza
vimosi aplinkybės ir jos grindimas tęstiniu 
lietuvių tautos laisvės siekimu.

Sąlanka pateikiama visoms įstaigoms ir 
asmenims, su kuriais Vlikas turi ar numa
to turėti santykių vykdydamas savo užda
vinius. Ji, kaip pagalbinė priemonė, galės 
būti naudojama ir tų Vliko talkininkų, ku
riems gali tekti kreiptis į įstaigas ar as
menis, dar nesusipažinusius su Lietuvos 
laisvės kovos organizacija. (E) 

ninkas, mėgėjas aiškinti „komunistinę mo
ralę". Jis neigiamai atsiliepė (pavadino 
„miesčioniškumu“) norą turėti privatinė
je nuosavybėje „Volgą" (automobilį), pri
vatinį sodą ar daržą, nuosavą namą, prieš 
pamėgimą medžioti, žvejoti, grybauti ir 
apskritai „poniškai“ gyventi bei pramo
gauti. (Tarp ko kita, pažymėjo, kad dabar
tinėse sąlygose Lietuvoje beveik neįmano
ma „doru būdu“ namą ar automobilį nei 
įsigyti, nei išlaikyti. Tai esą įmanoma tik 
protekcijų, kyšių ir sukčiavimo pagalba).
Pasipylė virtinė laiškų ir straipsnių, pro

fesoriui - asketui prieštaraujančių ar bent 
jį vienu ar kitu požiūriu „atitaisinėjančių“ 
bei jo mintis švelninamai aiškinančių. Dis
kusijos, atrodo, dar nepasibaigė (kaip, tur 
būt, nepasibaigė ir „revoliucinės deklama
cijos“). Bet jos jau ir ligšiol parodė, kas 
žmonėms įdomiau už bolševikinės revoliu
cijos garbinimą. (E)

ARKIV. JURGIO MATULAIČIO 
BEATIFIKACIJOS BYLA

Dievo Tarno arkivyskupo Jurgio Matu
laičio beatifikacijos bylos Generalinis Pos- 
tuliatorius lapkričio 17 d. įgaliojo mane 
rūpintis šia beatifikacijos byla ir apie ją 
skleisti žinias Anglijoje, Škotijoje, Pran
cūzijoje ir Vokietijoje.

Byla yra paimta Apaštalų Sosto žinion. 
Laukiame, kada šv. Tėvas paskirs mūsų 
bylai teisėjus ir pašauks liudininkus į 
Romą. Kad ji sklandžiai, be atidėliojimų 
eitų ir būtų laimėta, be žmogiškų pastan
gų, reikia ir Dievo paramos. Ją gausime 
malda. Ypač reikalinga malda už sunkiai 
sergančius ir nepagydomus ligonius. Jų 
staigus pagijimas yra įskaitomas tarp Die
vo duodamų ženklų, kad Jo tarnas Jurgis 
yra tarp Dievo šventųjų.

Mano veikimo metu JAV gavau ir „Lai
ve“ paskelbiau 792 padėkas arkiv. Jurgiui 
(tarp 1954-1967 m.).

Jei kas, užtariant Dievo Tarnui Jurgiui, 
susilauktų prašomų malonių ar sveikatos, 
labai prašau visą įvykį pranešti man ad
resu:

Rev. C. A. Matulaitis, MIC,
21 The Oval, Hackney Rd., London, E.2. 

England.
Kun. K.A. Matulaitis, MIC

KRIKŠTYNOS K. BARĖNAS

tarytum būtų pasiryžęs šokti ir rankom ginti savo 
teisę.

Namai, žinoma, patys neatėjo. Reikėjo planin- — Tai nori pakrikštyti Gediminu? — šyptelė- 
gų ir atkaklių pastangų. Kaip rūkytojas, kol nesu- jęs tarė jis. 
tvarkė namų reikalo, niekados nepirko cigarečių, 
prietema pasirinkdavo nuorūkų anuo Vokietijoje 
įsigytuoju papročiu. Tai žeminanti auka, bet ji savo 
paties reikalui. Daugiau susivaržymo pirmaisiais 
metais reikalavo tos dvi lovos, o žmona vis tylėjo, 
tartum jokia auka jai nėra per sunki. Tik vakar ji 
pratrūko. Ne, vakar abu jie pratrūko, ir dar šiandien 
sunkumas neleidžia pasižiūrėti vienas kitam į akis. 
Tas sunkumas užeis nuolat su vaiko vardų minėji
mu, nes dėl to jis ir kilo. Su ta diena, kai paaiškėjo, 
kad bus įpėdinis, Žemčiūgėnas jau turėjo parinkęs 
vardus. Iš tiesų tai ne su ta diena. Vardus jis nešio
jasi nuo vedybų dienos. Namus pirko savo Vytau
tui ar Birutei, kurių dar nebuvo. Tie vardai augo ir 
suaugo su juo. Jie, rodos, nebeatskiriami nuo tos 
dienos, kai žemčiūgėnas išgirdo juos. Ta tikroji die
na net nežinoma, kada jis pasisavino tuos vardus, o 
jo sūnus bus Vytautas, jei sūnus, o duktė Birutė, jei 
duktė, ir jis daug kartų minėjo savo nusistatymą 
žmonai. Žemčiūgėnienė tylėdavo. Jis pats savo var
do nekentė, savo tėvo vardo nekentė ir tarpais juto 
neapykantos šešėlį pačiam tėvui. Už ką? Gal dėl to, 
kad jam tokį vardą parinko, o gal dėl to, kad tėvas 
pats iš to vardo pasijuokė. Tik kartą girtas tėvas 
pasakė:

— Na, care Aleksandrai? — ir tas kartas buvo 
toks skaudus ir piktas, jog ligi šiol sūnus neužmiršo 
jo. Tėvas kaltas dėl to vardo, tėvas ir motina. Tėvas 
pats buvo Mykolas, dėl to sūnaus lūpos kartais su
sitraukdavo pikto juoko ženklan, kai jis prisiminda
vo aną pravardžiavimąsi ir sustabdydavo savo min
tis ties tėvo vardu. Caras Nikalaška! Mikalojus, Mi
kalojus, Nikalaška! Neapykanta išblėso, nes tėvas 
jau miręs, o savo vardą jis visad tebejungia dar su 
carais. Todėl sūnų Vytautu vadina net dar nekrikš
tytą. Tiu, tiu, Vytuk, tiu, tiu! Žmona girdėjo tą var
dą kiekvieną dieną, nors pati šitaip savo sūnaus ne
šaukė.

— Tylėk, vaikas, — būdavo, sakys ji. — Mie
gok, vaikas. Vaikas, vaikas, nenusispardyk.

Taigi Vytautu vadinimas, rodos, buvo įpilietin- 
tas, nes vaikas dar ne vardas, Vytautas, aišku, Vy
tautas.

— Kokį mes antrą vardą parinksim savo Vy
tautui? — tarė jis vakar. — Vien Vytautu kunigas, 
tur būt, nekrikštys.

— Aš nenoriu Vytauto, — tarė žmona. — Da
bar Vytautais niekas nebekrikštija.

Žemčiūgėnas žiūrėjo į žmoną tokiu žvilgsniu, vaikas, vaikas, o paskutinę minutę sugiedojo. Ne,

(2)

— Nenoriu ir Gediminu. Bilas bus mano vai
kas, jei tu nori žinoti.

— Bilas tai nebus, -— lukterėjęs tarė jis. — 
Neik iš proto.

— Bus Bilas, — tarė ji, ir jos balsas buvo grės
mingas. Žemčiūgėnas nutilo ir nurijo seilę. Bilas!.Jo 
sūnus Bilas!

— Dar tu to Bilo nemoki pasakyti, — tarė jis.
— Williamas; ne Bilas. Bilo tokio nėra. Tokiu var
du tau niekas vaiko nekrikštys.

Tuo akimirksniu jis pasijuto nugalėtoju. Bilas 
tai Bilas, o nuo Williamo žmona, žiūrėk, išvertė 
akis.

— Tegu krikštija Williamu, o man bus Bilas,
— tarė ji, ir Žemčiūgėnui viskas sudužo. Bilas, ru
pūžė, buvo tas prievaizdas fabrike, tai štai Ievutė, 
Ieva, levužėlė... Bilas! Nemiegodama sapnuoja 
Bilą!

— Ar tau ne gėda bus prieš mane ir žmones 
kažkokio storo berno vardu savo sūnų krikštyti? — 
dar pabandė Žemčiūgėnas išveržti jai ginklą iš 
rankų-

— Ne, —- tarė ji.
Tada jis trenkė į grindis pasiimtąjį valyti batą 

ir išskubėjo iš virtuvės. Drebėdamas jis savo minty
se lipdė buvusiam Vytautui naują vardą. Karštos 
mintys iš pradžių stengėsi apglobti savo sūnaus glež
numą, o paskui sumurdė į baisiausią purvą jo moti
ną. Kalė! Gulėjo atskiroj lovoj ir tylėjo, o dabar tai 
šventajai prasikalė smailūs ragai. Bilas brangiau už j 
viską! Net ir vaiką subiauros. .. Bilas bus iš jo Vy
tauto, cha cha cha... Pasaulio galas!..

Kaito, degė Žemčiūgėno smegenys, ir jis paga
liau pritrūko jėgų žiūrėti pro padidinančius veidro
džius. Jau ir žmoną jis ištraukė vėl iš purvo. Tas 
prievaizdas Bilas ir buvo jai Bilas, kuris vaikė gai
niojo po fabriką, pirštais rodinėjo žodžio nesupratu
siai Žemčiūgėnienei darbą ir vis kantriai, vis juokais 
pašūkaudamas. Bilą tą abu jie geradariu ligi šiol va
dino, dažnai minėjo, anom Kalėdom buvo pasikvie
tę, vaišino ir jau šiek tiek susikalbėjo. Pirmieji sun
kūs darbo metai žmonai bus stipriai sujudinę visas 
dėkingumo atsargas, ir ji Bilą prisimins savo sūnuje.

Visiškai užgesinti savo maišto Žemčiūgėnas ne
pajėgė. ieva vis dėlto slapukė. Jis iš pirmos dienos 
pasakė: Vytautas ir kartojo: Vytautas, vaiką kalbi
no: Vytautas. O ji, lyg višta perekšlė: kvakši, kvakšt,

jeigu ji bus užsispyrusi... Kaip tos italaitės vardas? 
Andžela! Angelas!

— Na, tai kaip: Vytautas ar Bilas? — grįžęs 
virtuvėn tarė jis.

Žmona pastatė ant skardinės viršelio laidytuvą, 
trūktelėjo labiau į kaktą savo skarelę, atsisėdo ir 
tarė:

— Aleksandrai, aš tau sakiau. Kažin ko tu ne
galvok, žinai, nė kalbėti nereikia.

— Gerai, gerai, užtenka, — mostelėjo jis ran
ka. — Gerai. Jei tau vaikas bus Bilas, tai man An- 
dželas. .

Žemčiūgėnienė taip pat mostelėjo ranka.
— Turėk gėdos! — tarė ji.
— Aš turiu. Jei tu turi, tai ir aš turiu. Bilas An- 

dželas.
— Turėk gėdos! — vėl tarė ji. — Kas gi tau ta 

italiukė? Aleksandrai, turėk gėdos. Pasirodo, aš tei
singai galvojau. Andžela, būdavo, ir Andžela, An
džela ir Andžela. Žmogus dar ligi šiol neužmiršo 
Andželos! Sakyk, ar tu su ja susitikdavai, kai ji iš
ėjo iš mūsų fabriko? Matyt, kad susitikdavai, kitaip 
tai iš kur čia ta Andžela. Baisus tu žmogus! Man 
kalbėjai viena, pirkai namus, dvi lovas statei, o da
bar, va, paaiškėjo: mano vaiką nori savo mergos 
vardu krikštyti!

— O tu? O tu? O tu? — pabėrė žemčiūgėnas. 
— Tas vaikas, matyt, ir yra tavo, ne mano. Bilas, 
Bilas, ir nusibilinot abudu. Tu tylėk, tu tylėk, ■— 
kratė jis pakeltą ranką. — Ne aš norėjau krikštyti 
Bilu. Tu. tu.

Jau po vidurnakčio pavargusi Žemčiūgėno 
žmona ant vyro rankos uždėjo savąją. Pro nuovargį 

rinkosi švelnūs žodžiai.
— Aleksandrai, — tarė, — baikim.
Jis patraukė savo ranką.
— Gerai, — tarė ji. — Nenori — nereikia. Jei 

tu nenori, kaip žmogus, tai sakyk apie mane, ką tik 
nori, o mano vaikas bus Bilas.

Tuo laikinai ir baigėsi, nes ji atsikėlė nuo sta
lo ir nuėjo gulti. Sekmadienio rytas Žemčiūgėnams 
išaušo nesmagus.

— Na, Angele, ar tu išmiegojai? — tarė žem
čiūgėnas sūnui, bekilnojančiam jau kojukes ir nuo
lat pro krykštavimą pačiulpiančiam kumštukus. Jis 
ir žmona apsirengė tylomis. Po tų vyro žodžių ji pri
ėjo prie lovelės, paėmė sūnų ir keldama jį kalbėjo:

— Eik še, tu mano vaikas. Išalkai per nakte
lę. Tėvas turi angelą, o aš nors tave, mažiulėli.

— Neišsigalvok, — tarė Žemčiūgėnas.
— Ar ne teisybė, Aleksandrai? — tarė ji, ir tai 

buvo pradžia. Ginčas bangomis įsisiūbuodavo, įsi- 
teleškuodavo, pakildavo balsai ir vėl atslūgdavo. 
Tokios pertraukos metu, kai abu Žemčiūgėnai ty
lom ieškojo savyje naujų žodžių, sučirškė skambu
tis. Žemčiūgėnienė įleido Čingą.

(Bus daugiau)

jai

„LAIŠKŲ LIETUVIAMS“ KONKURSAS 
SUAUGUSIEMS IR JAUNIMUI

Antrasis Vatikano susirinkimas pravėrė 
Bažnyčios duris visokioms permainoms, 
kurios vienus džiugina, kitus sukrečia. 
„Laiškų Lietuviams“ redakcija nori su
teikti progą visiems pasisakyti, kaip tos 
permainos juos paveikia. Todėl skelbia ra
šinio konkursą tema „Kaip aš vertinu tai, 
kas šiais laikais dedasi Bažnyčioj“. Verti
nant atsiųstuosius rašinius, bus atsižvel
giama į jų faktiškumą bei asmeninį nusi
statymą.

Rašinys (straipsnis, beletristinis vaizde
lis ir kt.) turi būti ne ilgesnis kaip 3000 
žodžių, pasirašytas slapyvardžiu ir išsiųs
tas kartu su atskirame vokelyje įdėta tik
rąja autoriaus pavarde bei adresu „Laiškų 
Lietuviams“ redakcijai, 2345 W. 56th St., 
Chicago, Ill. 60636, USA.

Konkurso terminas — 1968 m. vasario 1 
d. (pašto antspaudo data). Atsiųstieji ra
šiniai tampa žurnalo nuosavybe ir gali bū
ti žurnale spausdinami. Vertinimo komisi
ją sudaro: Aloyzas Baronas (pirm.), kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, Jonas Bag
donas, Dalia Kučėnienė ir Fiorentina Kur- 
gonienė. Skiriamos premijos: I — 100 dol., 
II — 50 dol. ir II — 25 dol. Premijoms 100 
dol. jau yra įteikęs V. Kuliešius.

Įdomu taip pat žinoti, ką gi mūsų jauni
mas galvoja apie permainas Bažnyčioje. 
Verta ir jiems patiems apie tai pasvarsty
ti. Todėl ta pačia tema skelbiamas rašinio 
konkursas jaunimui, ne vyresniam kaip 
20 m. amžiaus (siunčiant rašinius, pažy
mėti „jaunimo konkursui“). Skiriamos dvi 
premijos: I — 50 dol. ir II — 25 dol.

„Laiškų Lietuviams“ redakcija

SIMONAITYTĖ DĖL KRITIKOS
Ir Ievai Simonaitytei jau įkyrėjo „ideo

logiška“ kritika. Atsakydama į „jubilieji
nę anketą“, pasisakė, kad gyrimas jai la
bai patinkąs, bet be saiko girti, esą, net ir 
jos nereikėtų. Bet labiausiai atsikerta 
prieš kritiką, kuris rašęs priekaištauda
mas, kodėl ji sociališkai nepaaiškinusi 
maro priežasčių Mažojoj Lietuvoj. To ji 
negalėjusi padaryti, nes maras nežiūrėjo 
socialinių priežasčių: „Mirė tada visi — ir 
baudžiauninkai ir ponai“... (E)

NAUJIEJI „METMENYS“
Laikraščių ir šiaip žurnalų užsienio lie

tuviai turi ir skaito daug, bet kultūros žur
nalų svetur teturime du. Joks lietuvis 
šviesuolis negali išsiversti be „Metmenų“, 
aukšto lygio kultūros žurnalo. Paskutiny
sis „Metmenų“ 13 numeris yra puošni 192 
puslapių knyga. Kaina 12 šil. 6 p. (DM6). 
Keturių numerių prenumerata kainuoja 
42 šilingus (DM 20). Dar galima gauti ir 
daugumą senesnių „Metmenų“ numerių.

„Metmenys“ gaunami ir užsisakomi pas
R. Maziliauskų, 1 Ladbroke Gardens,

London, W.ll.
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Pirmojo karaliaus klausimas
Kada minėsime lietuvių tautos 1500 metų sukaktį? Pirmas prūsų valdovas 

išrinktas 521 metais, taigi prieš 1446 metus

9 METAIS
Lietuvos karalijos pradžia pasiūlyta lai

kyti 1251 m. liepos 17 d., kada popiežius 
Inocentas IV karaliaus vainiką pripažino 
lietuviui Mindaugui.

Kaip jau ne kartą buvo rašyta, lietuvių 
tautai niekas negali atimti karališko vai
niko, jei yra asmenų, tinkančių nešioti ka
rūną. Jais laikytini visi lietuviai didžiūnai, 
daugelio vadinami kunigaikščiais, kaip 
Gediminas, Algirdas, Vytautas ir kt.

Kitas svarbus klausimas, nuo kada skai
tytina lietuvių tautos, kaip valstybės, pra
džia?

Ar netiktų istorikų aprašytasis prūsų - 
lietuvių valdovo išsirinkimas 521 metais? 
Kadangi prūsai yra lietuvių tautos dalis, 
tai toji data lygiai gerai tinka ir lietu
viams.

Ar tik ne žymiausiu prūsų krivių krivai-

D1RVOŽEMIS IR ŽMOGUS

Kavalieriai, kuriems patinka aukšta
ūgės merginos, Australijoje turėtų ką pa
sirinkti: 15-17 metų australietės vidutinis 
ūgis yra 1,78 m. Ūgio padidėjimas būdin
gas ne tik penktajam žemynui. Jis pastebi
mas visame pasaulyje, ypač ten, kur pasta
raisiais dešimtmečiais pakilo gyvenimo 
lygis. Kodėl atsirado tokia ilgšių karta?

Jeigu jaunosios kartos gigantizmo prie
žasčių ieškosime tiktai palaipsniui kylan
čiame pragyvenimo lygyje, atsakymo ne
gausime. Juk skirtumas tarp australiečių 
merginų dviejų kartų vidutinio ūgio yra 
net 18 cm. Jaunos australietės iš aukšto 
žiūri į savo gimdytojas tikrąja šių žodžių 
prasme, čia jau ne evoliucija, o staigus 
šuolis, kurį tik iš dalies galima paaiškinti 
gerovės kilimu.

Šis reiškinys sudomino mokslininkus. 
Sidnėjaus ir Melburno medikai ir geologai 
po ilgų ir kruopščių tyrimų paskelbė, kad 
kalta... dirvos erozija. Australijos dirvų 
paviršiniame sluoksnyje gausu cinko ir 
vanadžio — daugiau, negu kitose šalyse. 
Žmonės, vartodami maistui takiose dirvo
se auginamus augalus arba jais mintan
čius gyvulius, gauna didelį kiekį šių mik- 
ro-elementų, skatinančių augimą. Anks
čiau cinkas ir vanadis buvo kelių dešim
čių centimetrų gylyje, bet dėl dirvos ero- 
lijos iškilo į paviršių. Panašus reiškinys— 
o kartu ir jaunosios kartos ūgio padidėji
mas — pastebėtas kai kuriose Jungtinių 
Amerikos Valstijų ir Skandinavijos pusia
salio rajonuose.

Nors ši hipotezė iki galo dar neįrodyta, 
tačiau yra aišku viena: dirvos chemizmas 
turi įtakos žmogui. Dr. Pinsentas iš Bir- 
minghamo atrado ryšį tarp kai kurių Ang
lijos rajonų dirvožemio ir susirgimų pik
tybine anemija. Išaiškinta, kad ten, kur 
esama senų cinko ir alavo kasyklų, 45% 
žmonių miršta nuo vėžio. Škotijoje ir Ork- 
nėjų salose sclerosis multiplex — sunkia 
nervinių audinių liga — serga daugiau 
žmonių, negu kur nors kitur.

JAV geologė Helena Kenon iš Denvero 
(Kolorado valstija) nustatė, kad širdies li
gomis ir įvairiomis vėžio formomis serga
ma dažniau ten, kur dirvose yra daugiau 
arseno druskos, boro, mangano, chromo, 
titano ir alavo. Medikų tarpe vis labiau 
įsigali nuomonė, kad susirgimų džiova 
daugiau ten, kur dirvožemyje maža meta
lų-

Prisiminkime, jog kalnuotuose Mažosios 
ir Vidurinės Azijos bei Kaukazo rajonuo
se ilgaamžių žmonių, tebeturinčių stiprią 
sveikatą, yra daugiau, negu kur kitur pa
saulyje. Tai verčia manyti, kad ilgaamžiš
kumas priklauso nuo šių rajonų mikrokli
mato ir dirvožemio.

Mūsų laikų žmogui būdingas itin akty
vus prisitaikymas prie gyvenimo sąlygų. 
Mokslas ir gamybos praktika suranda bū
dų ne tik kaip kovoti su ligomis, bet ir 
kaip nugalėti žmogaus organizmui trūksta
mų medžiagų stoką. Pavyzdžiui, trūkstant 
maiste fluoro, miestuose galima fluorizuo- 
ti vandentiekio vandenį. Jeigu masiškai 
sergama struma, į vandenį galima pridėti 
jodo ir t.t.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel, ACO 4374.

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

Manchester. 

čiu buvo Prutenis, gyvenęs VI a. po Kris
taus. Jis kvietęs prūsus vienybėn, nes taip 
geriau tvarkytis. Ir bitės turinčios tik vie
ną jas valdančią karalienę.

Jo kalbos išklausę, sukviestieji prūsų at
stovai norėję savo valdovu išsirinkti Pru- 
tenį, bet jis atsisakė: norįs tvarkyti tiky
binius prūsų reikalus. Tada prūsų valdo
vu buvo išrinktas jo brolis Vaidevutis. Tai 
įvykę 521 metais. Jis protingai tvarkęs 
prūsus. Prutenis ir Vaidevutis susenę vėl 
susikvietę prūsus ir 573 metais visų aki
vaizdoje susideginę.

Prutenio karališkos valdžios pradžią 
Prūsijoje aprašo senieji kronikininkai 
Erasmus Stella, Simanas Gronau, Lukas 
David, M. Stryjkowski ir kt. Aišku, atsira
do kitataučių mokslininkų, panorusių su
dergti seną, garbingą prūsų įvykį, žino
ma, lengva paberti žvirgždų net į geriau
sią maistą. Sauja žvirgždų, įmesta į geros 
mašinos ašis, ją tuoj perdegina, sugadina.

Taip ir atsitiko su Pruteniu: kai kurie 
lietuviai ėmė sekti svetimaisiais, pradėju
siais šaipytis iš senųjų prūsų, jų religijos 
ir išsirinktojo valdovo. Žymūs lietuviai 
patriotai, kaip dr. J. Basanavičius, Mairo
nis, K. Būga, Adomas Jakštas ir kt., gynė 
Prutenio asmenybę (žiūr. Z. Ivinskis: Pru
tenis, Lietuvių Enciklopedija XXIV, 170 
psl., ir Romuva, Lietuvių Enciklopedija 
XXV, 504 psl.).

Tuo klausimu lauktina teigiamų mūsų 
istorikų pasisakymų.

A. Sasna
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G. Puidienė - Vaidilutė savo atsimini
muose iš mokslo metų Mintaujos katalikų 
pradžios mokykloj apie kan. J. Tumą rašo: 
„Priminiau (kan. J. Tumui), kaip kartą 
po pamokos iškrėtė šposą: sutoną pasirai
tęs užšoko ant pirmo suolo ir per visus ki
tus bėgdamas suriko: — Nu, djabelki, la- 
pajce.Mes, visi 30 vaikų, išsivijom pas
kui jį net per visą ilgą mokyklos kiemą, 
nepavydami. Prie vartų atsisuko, parodė 
ilgą liežuvį ir dingo gatvėje, kur jau »e- 
bedrįsom išbėgti'1.

t t t
1923 m. sausio mėn. Lietuvių Moterų 

Globos Komiteto atstovės D. Šleževičienė 
ir V. Vencienė lankėsi Amerikoje. Ta pro
ga jos įteikė prezidento Hardingo žmonai 
dovaną — Lietuvos vaikų pagamintą 
staltiesė su lietuviškais ir angliškais įra
šais: „Poniai Hardingienei. Nuo Lietuvos 
našlaičių, reiškiant dėkingumą už Ameri
kos pagalbą Lietuvai“.

t t t
1920 m. lapkričio 7 d. Worcesterio lietu

viai kariai, tarnavusieji Amerikos kariuo
menėje, suruošė demonstraciją, protestuo
dami prieš lenkų veržimąsi į Lietuvą. Ka
reiviai žygiavo su įvairiais plakatais, pra
šydami, kad Amerikos vyriausybė gelbė
tų dažnai lenkų užpuldinėjamą Lietuvą. 
Šią demonstraciją plačiai paminėjo ameri
kiečių spauda.

t t t
1923 m. vasario 27 d. naktį lenkai užpuo

lė Liškiavos miestelį. Jie įsibrovė į Grigų 
šeimos namus, kurių tėvas ir sūnus buvo 
Lietuvos šauliai. Tėvą nužudė prie jo na
mų, o sūnų Jurgį ilgai ir žiauriai kankino. 
Jam peiliais badė kūną, šakutėmis varstė 
gerklę, adatomis badė panages ir varinė
dami po miestelį reikalavo, kad išduotų 
ginklo draugus. Jurgis buvo pasiryžęs mir
ti ir šaulių neišdavė. Ilgai kankinę lenkai 
jį nusivarė į kitą pusę Nemuno ir nušovė.

Pažymėtina, kad Jurgis buvo dalyvavęs 
Klaipėdos atvadavime ir vos grįžusį į gim
tinę jį nužudė beširdžiai lenkai. Abudu 
Grigai palaidoti Liškiavos kapinėse.

i t t
1940 m. rugpiūčio 5 d. bolševikinė mi- 

nisterių taryba nutarė iš nusavintų žemių 
sudaryti Valstybinį žemės fondą. Rugpiū
čio 8 d. jau prasidėjo žemės matavimo dar
bai. Pirmasis pajudėjo Taujėnų valsčius. 
Čia buvo paskelbtos pirmosios kuoliukų 
kalinėtojų soclenktynės.

t t i
1907 m. Vilniuje įsisteigė Lietuvių Moks

lo Draugija, kurios pirmininku buvo iš
rinktas Dr. J. Basanavičius. Draugija su
organizavo didelę lituanistikos biblioteką, 
lietuvių muziejų Vilniuje, leido žurnalą 
„Lietuvių Tauta“ ir kt.

1910 m. 85 žmonės Draugijos bibliotekai 
paaukojo 1.824 tomus knygų. Žymesni au
kotojai: kun. Narkevičius — 887 t., Dr. J. 
Basanavičius — 216 t„ prof. E. Volteris — 
157 t., mok. J. Jablonskis — 141 t., M. Kuk
ta — 87 t. ir kiti mažesniais skaičiais. Be 
to, dar iš F. Kaunackio gauta S. Daukanto 
biblioteka.

Prie Draugijos veikė mokslo vadovė
liams leisti fondas, kurį daugiausia rėmė 
Amerikos lietuviai.

1911 m. Draugijos valdybon buvo išrink

191
Stovėjome Šiauliuose, Nurokų odos fab

riko patalpose, Kelmės linkme. Mūsų dali
nys tada vadinosi 3 pėst. pulku. Kuopos
vado Milašiaus nebuvo namie. Prie manęs 
priėjo leitenantas Karvelis (dabartinis so
vietinis generolas) ir paprašė mane, ar ne
nueičiau į stotį pasiteirauti apie tuos kol- 
čiakininkus, kurie esą stotyje. Tik, girdi, 
būk atsargus, kad jie tavęs neįtartų šnipi
nėjant.

Buvo 12 valanda. Pavalgęs išėjau atlikti 
savo pareigų. Vokiečių kariuomenės tada 
buvo Šiauliuose daugiau kaip 10.000. Ge
ležinkelis dar buvo vokiečių rankose, bet 
stotyje jau buvo galima pasimaišyti ir 
Lietuvos kareiviui. Einant pro priekines 
duris, reikėjo turėti specialų leidimą, bet 
aš įėjau iš kitos pusės, ir niekas manęs 
nieko neklausė. O kai jau buvau perone, 
tai man iš anksto buvo žinoma, kad ten 
niekas nebereikalauja leidimų. Taigi jau
čiausi drąsiai ir vaikštinėju iš vieno galo 
platformos į kitą. Matau kareivius su pail
gomis kokardomis kepurėse ir galvoju 
sau: tai čia ir bus tie kolčiakai. Kiek nusi
klausiau, tai jie kalba vokiškai. Kita gru
pė snaudžia ant savo kuprinių, bet šie ne
kalba. Vienas, matyt, viršila kalbasi su 
trim vokiečiais ir, žinoma, vokiškai. Jo ap
daras man atrodė kiek keistokai, ypač ant
pečiai: atrodė, lyg kad būtų maži lėktuvo 
sparnai. Praėjau pro juos, klausydamasis, 
ką jie kalba, bet nieko gera negalėjau su
prasti. Sustojau nelabai toli nuo jų ir dai
raus aplinkui, o ausis pasukau į juos.

Netrukus atėjo rusų uniforma karinin
kas su blizgančiais antpečiais ir drožia tie
siog prie viršilos. Vokiečiai atsitraukė. Jie 

ti: dr. J. Basanavičius, adv. J. Vileišis, dr. 
A. Vileišis, mok. J. Kairiūkštis, mok. J. Že
maitis, dr. J. šlapelis, M. Biržiška, J. Bal
čikonis ir A. Smetona.

į į $
Didžiausia Lietuvos upė yra Nemunas, 

kuri turi apie 962 km ilgio. Skaitant nuo 
administracijos linijos, nepriklausomai 
Lietuvai teko 494 km. Plaukioti tiko apie 
420 km. Lietuvoje navigacija vidutiniškai 
tęsdavosi apie 200 dienų per metus. Nemu
nas yra žymiai ilgesnis už Anglijos Temzę.

$ t t
1928 m. prie Lietuvos upių veikė 620 ma

lūnų, lentpiūvių ir kitokių vandens jėga 
varomų įmonių. Jos už naudojimą van
dens jėgos mokėjo mokesčius valstybės iž
dui. Visos įmonės naudojo apie 8.000 ark
lio jėgų energijos.

Plentų ir Vandens Kelių Valdyba globo
jo 75 tiltus per plukdomąsias upes ir 2.965 
tiltus per kitas upes ir upelius. Valdybos 
žinioje buvo ir Kuršių įlankoje esantieji 
uostai-kurortai Nida, Juodkrantė ir Kop
galis. Keltai veikė Rumšiškiuose, Panemu
nėje, Kriukuose, Vilkijoje, Seredžiuje, Il
guvoje, Veliuonoje, Šilinėje, Kaimelyje, 
Kiduliuose, Jurbarke, Paleikiuose, Klo- 
kuose, Šakūnuose ir Jonavoje.

t t t
Kaip tapytojas teptuku, taip moteris 

adata, virbalais, vąšeliu ir staklėmis gali 
sukurti pasigėrėtinų meno vertybių. Ypač 
gražūs ir sudėtingi Vilniaus krašto moterų 
rankdarbiai. Jie buvo garsūs visoje Lenki
joje. Jų apsčiai buvo surinkta Vilniaus, 
Krokuvos, Varšuvos ir kituose muziejuose. 
Už juos Berlyno, Paryžiaus ir kitose paro
dose yra gautos aukščiausio laipsnio pre
mijos. Senovėje į Vilnių ir Trakus atva
žiuodavo kitų kraštų menininkai pasigėrė
ti mūsų rankdarbiais, sužinoti ir išmokti, 
kaip juos reikia gaminti. Istorijoje rašo
ma, kad Vytautas Didysis sutiko duoti Ro
mos imperatoriui Zigmantui dvi savo dva
ro moteris, mokančias auksu peltakiuoti 
(peltakiavimas — dygsniais siuvinėjimas 
įvairių pagražinimų drobėje ar spalvotuo
se audiniuose).

BITĖS — ŽMONIŲ DRAUGĖS

Vis daugiau žmogus panaudoja bites, 
kovodamas prieš nepalankias jam gamtos 
sąlygas. Vienas prancūzų mokslininkas, 
tiriantis Montobane vynuoges, įrengė 5 
avilius savo bandyminiame 5 ha vynuogy
ne. Mokslininkas tvirtina, kad bitės nepa
jėgia pradurti vynuogių žievelės, o tegali 
jas laižyti. Štai dėl ko jis įkurdino bites 
vynuogyno teritorijoje; laižydamos pra
durtas ir pažeistas uogas, bitės apsaugo 
gretimas uogas nuo gedimo.

Štai pavyzdys, kaip bitės padeda žmo
gui. Paaiškėjo, kad bitė-motinėlė gamina 
medžiagą, kuri panaikina kitų bičių gebė
jimą daugintis. Neseniai entomologai iš
aiškino, jog ši medžiaga gali stabdyti uo
dų lervų vystymąsi ir jas užmušti. Dabar 
galvojama panaudoti bites-motinėles ko
voje prieš kenksmingus uodus, kurie per
neša pavojingą žmonių ligą — maliariją.

(M. ir G.)

neilgai kalbėjosi, ir karininkas nuėjo. Vir- jau pat pamatys, kur jie vyksta. Jiems įsa- 
šila pranešė vokiškai, kad galima gauti kyta būti pasiruošusiems.
pietus čia esamoje vokiečių įgulos virtu- Man irgi buvo duotas uždavinys suži- 
vėje. Kareiviai nuskubėjo į virtuvę, virši- noti, kokiomis priemonėmis jie iš miesto 
la liko saugoti jų turto. Man kaip tik buvo vyks, traukiniu ar žemės keliais, o gal ir 
gera proga užkalbinti. Pasikeitėm keletą lėktuvais. Vokiečių lėktuvų buvo daug 
žodžių vokiškai. Jis mato, kad aš kalbu Ginkūnuose už ežero, ir Zoknuose stovėjo 
blogai vokiškai, tai ir klausia mane: apie 100 lėktuvų, neperseniai iš Latvijos

— Ar jūs ne vokietis? atvykusių. Todėl aš ir laukiau, kol kas pa-
— Aš esu Lietuvos kariuomenės karei- aiškės, ir bebuvo vos kelios minutės lauk-

vis, — atsakiau. ti. Vienas karininkas su vokiečiu atėjęs
-— Tai galim kalbėti žemaitiškai, — jis pranešė, kad atsakymas buvo: ne. Ir dabar 

atsakė gilia žemaitiška tarme. tuojau pat įvyksta posėdis, kur jie turės
Taip ir prasidėjo mūsų pokalbis. Pasiro- apsistoti, nes Šiauliuose su butais sunku.

do, jis kilimo nuo Klaipėdos, esą ir dau- Lygiai trečią valandą po pietų išvyko 
giau klaipėdiškių. Pusė kareivių esą rusai, mano draugai į Kuršėnus. Atsisveikinau 
pusė vokiečių. Vadų yra 20, ir 20 kareivių, labai širdingai su viršila. Išvyko jie trimis 
iš viso 40 asmenų. Jie dabar laukia atsa- vokiečių armijos sunkvežimiais.
kymo iš Kauno, mat, nori sudaryti sava- Kuršėnuose buvo lietuvių komendantū- 
norių armiją, kuri padėtų bolševikus iš ra su 40 kareivių ir vokiečių komendantū- 
Lietuvos išvyti. Jie atvyko šį rytą, many- ra su 400 gerai ginkluotų karių. Vokiečių 
darni, kad Šiaulių vokiečiai jiems padės, butuose buvo ir laisvų vietų, nes daug jau 
Bet vokiečiai liepė kreiptis į Šiaulių mies- buvo išvykę į Vokietiją, todėl buvo lengva 
to komendantą. O komendantas atsakęs, apgyvendinti 40 kolčiakų. žinoma, jie ir 
kad ne nuo jo priklauso tokį prašymą pa- numatė, kad Lietuvos komendantas ne
tenkinti, ir prašęs palaukti, kol gaus atsa- duos jiems vietos apsigyventi. Todėl jie 
kymą iš Kauno krašto apsaugos minister!- tiesiog ir atvyko į vokiečių būstines per
jos. Telegrama esanti išsiųsta 10 valandą, nakvoti. O kai pernakvojo, tai nuėjo į 
ir netrukus turi būti iš ten atsakymas. Kol, Lietuvos komendantūrą ir pranešė Lietu- 
girdi, gausime atsakymą, tai nežinome, vos komendantui.
kur vyksime. Visa Kuršėnų vokiečių komendantūros

— Tai kur jūsų karininkija yra apsisto- įgula įstojo į Kolčiako organizuojamą ar-
jusi? — paklausiau. miją. Kolčiako štabas apsigyveno buvu-

— Jie čia netoli stoties, pas vieną vokie- šioje vokiečių komendantūros būstinėje.
čių generolą, — pamojo ranka. — Jie ten Kuršėnų miesto komendantas buvo be- 
konjakus geria. jėgis atsakyti ką nors. Jis turėjo sutikti su

— O ar jie visi susikalba vokiškai? tuo, kas įvyko.
— Daugiau kaip pusė jų yra tikri vo- Po šito įvykio paskui atvykdavo tūks-

kiečiai. tančiai vokiečių, prisirašydami prie Kol-
Iš kur jie tada buvo atvykę, šiandien ge- čiako, o kur apsigyventi, tai jie nebeklaus- 

rai tos vietovės neatsimenu, bet jie atvyko davo Lietuvos komendanto, tiesiog patys 
per Latviją. Taip mums šnekučiuojantis, eidavo ir užimdavo privačius butus. Ne- 
tas viršila pamėgo mane. Jei atėję jo va- trukus ir pačiai lietuvių komendantūrai 
dai sutrukdo mūsų pokalbį, tai jis vėl su- teko užleisti vietą kolčiakams, o patiems 
siranda mane, ir vėl tęsiame pokalbį. visai išsikraustyti iš Kuršėnų.

Matydamas, kad jų vadai vaikšto su Paskui ir kitos vokiečių armijos tiesiog 
aukštais vokiečių pareigūnais beveik ne- įgulomis pareidavo į Kolčiako armiją. Ber- 
atsiskirdami, aš paklausiau, lyg nesupras- montas su visa savo armija prisidėjo prie 
damas, ką tai reiškia: jų.

— Pasakyk man, —- paklausiau patylom Šiauliuose buvo jau tokia padėtis, kad
jį, — ko nori ta vokiečių karininkija, kad lietuvis turėjai vengti susitikti su kolčia- 
ji sekioja paskui jūsų vadus? kininkais, nes jie lietuvių neapkentė. O

— šišion yra politika, man, va, yra įsa- pažinti buvo labai sunku iš tolo. Kai kurie
kyta, kad nė vienas iš stoties neišeitų, nes jų nešiojo mažus ženkliukus, o kiti mažas 
Kaunas gali įsakyti mus areštuoti. vėliavėles. Visų vienoda vokiška uniforma.

— O aš nemanau, kad tai gali atsitikti, Vienas kitas kuršėniškis vokietis turėjo
čia laisvas kraštas, — tikinau aš. — Jūs rusų formos antpečius, ir tai ne visi, o ku- 
galite jaustis kaip namie. rie buvo Šiauliuose, Ginkūnuose ir Zok-

Vokiečiai su kolčiakais numatė, kad Lie- nuošė, nė vienas tokios formos antpečių 
tuva jiem neduos jokios armijos kurti Lie- neturėjo.
tuvos teritorijoje, nes ir patys vokiečiai Todėl ir lietuvių kariuomenė turėjo iš 
jau buvo prašyti, kad išsikraustytų iš Lie- Šiaulių irgi išvykti, nes jai jau grėsė pa- 
tuvos. Todėl jie darė planus, kaip apeiti vojus.
Lietuvos vyriausybę. Jiems jau pranešė,
kad 14.30 gaus telegramą iš Kauno ir tuo- Šateikis

KADA ATSIRADO ALUS?
Anksčiau buvo rašyta, kad seniausias 

alaus kraštas yra Egiptas, kur alus atsira
do prieš 7-6 tūkst. metų. Tačiau archeolo
giniai kasinėjimai Ukrainoje, Charkovo 
srityje, parodė, kad alus čia buvo paplitęs 
prieš 8 tūkst. metų. Prieš 6 tūkst. metų čia 
buvo daromas net 16 rūšių alus.

Prieš kelis tūkstančius metų alų taip pat 
mokėjo daryti babiloniečiai ir kinai. Pasta
rieji darė jį iš ryžių. Inkai ilgai prieš Ame
rikos atradimą taip pat žinojo alų. Indėnai 
vaišino Kolumbą kažkokiu gėrimu iš ku
kurūzų, kuris priminė alų.

Europoje alus jau prieš daugelį šimtme
čių buvo daromas iš miežių salyklo, dedant 
kartaus apynių ekstrakto. Daugelyje Euro
pos vienuolynų viduramžiais būta puikių 
aludarių. Šios tradicijos kai kur išliko iki 
šiol. Pavyzdžiui, Bavarijoje vienas moterų 
vienuolynas pasižymi kaip moderniška 
alaus darykla.

Nors alaus istorija sena, tačiau mikro
biologinių ir biocheminių procesų, susiju
sių su alaus darymu, paslaptys buvo iš
aiškintos tik XIX amž.

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

P. Žilys — Suomių-Sovietų karas —1.5.8.
G. Šimukonienė — Su daina, 350 psl. 

įvairios dainos ir himnai —■ 0.15.0.
A. Vaičiulaitis — Gluosnių daina, pada

vimai — 0.18.6.
Z. Raulinaitis — Hunų žygis į Prūsus — 

0.7.9.
Z. Raulinaitis — Galindai prieš Romą — 

0.10.3. 
Juozas Girnius—Idealas ir laikas—1.9.4.
G. Ivaškienė — Baltasis stumbras, isto

rinė apysaka jaunimui — 1.8.0.
J. Minelga — Labas rytas, vovere, spal

vota, K. Veselkos piešiniai, vaikams — 
0.18.6.

Maironio baladės, didelio formato, spal
votos iliustracijos, kieti viršeliai. Piešiniai 
Pr. Lapės — 2.6.6.

J. Dagys — Skulptūros ir piešinių albu
mas, 144 psl., 130 paveikslų. Kaina su per
siuntimu — 2.4.0.

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

NANSENO PROSENELIS KAUNE
Norvegas F. Nansenas pagarsėjo pasau

lyje, kai 1888 m. nuo rugpiūčio 15 d. iki 
spalio 12 d. kartu su penkiais bendrake
leiviais slidėmis perčiuožė Grenlandiją iš 
rytų į vakarus.

Pasiryžęs ištirti Ledinuotojo vandenyno 
ledų dreifavimą, F. Nansenas laivu Fram 
1896 m. vasarą išplaukė iš Norvegijos į 
šiaurę. Tų pačių metų rudenį Fram kartu 
su ledais pradėjo dreifuoti nuo Novosibirs
ko salų ir 1896 m. priplaukė prie Špicber
geno salos.

Nansenas buvo ne tik žymus keliautojas 
ir mokslininkas, bet ir garsus visuomeni
nis bei politinis veikėjas. 1922 m. jis gavo 
Nobelio taikos premiją.

Norvego F. Nanseno proseneliai buvo 
danai. Vienas iš jų, Hansas Nansenas, Da
nijoje gyveno XVII a. Jis žinomas kaip žy
mus keliautojas ir valstybės veikėjas. Bū
damas šešiolikos metų, H. Nansenas atliko 
pagal anuos laikus pasakišką kelionę į 
šiaurę — laivu nuplaukė į tolimą Baltąją 
jūrą. Išlipęs į krantą, jis pramoko rusų 
kalbos ir pėsčias perėjo teritoriją nuo Ko
los pusiasalio iki Kauno miesto. Iš Kauno 
H. Nansenas grįžo į savo tėvynę, Daniją. 
Vėliau jis buvo Kopenhagos miesto bur
mistras.

PALAIKO TIK SAVUOSIUS
Apie spalio mėn. Kaune įvykusias var

žybas dėl Sov. S-gos čempionato (kur pir
mą vietą laimėjo Kauno „Žalgirio“ mote
rų komanda) kauniškių sportininkų vado
vai rašo, kad Kauno žiūrovai įžeidę varžy
bose dalyvavusias rusų komandas. Kau
niškes rankininkes (komandoj vien lietu
vaitės) publika gražiai palaikiusi, bet, sa
ko, „nepavydėtinoje padėtyje atsidūrė mū
sų varžovės. Jų pasirodymą aikštėje ne
maža žiūrovų dažnai sutikdavo ir atakas 
palydėdavo švilpimu. Nepagarbos zenitas 
buvo pasiektas per lemiamas moterų bei 
vyrų rungtynes ir netgi per iškilmingą pir
menybių uždarymą“.

Rungtynes rodė televizija, ir tai, kas bu
vo matoma, didžiai nepatiko rusams žiū
rovams. Maskvoj jau esą svarstoma, „ar 
verta Kaune apskritai skirti stambias vi
sasąjungines varžybas ir ar tikslinga čia 
vykdyti 1968 m. kovo mėn. numatytą ša
lies pirmenybių pirmąjį turą“... (E)
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Europos lioturiu kronika
KALĖDINIS LAIKRAŠČIO NUMERIS

Kalėdinis padidintas „Europos Lietuvio“ 
numeris turi taip išeiti, kad dar net ir per 
visus prieššventinius pašto susigrūdimus 
laiku pasiektų skaitytojus.

Dėl to tam numeriui skirtieji visi prane
šimai, sveikinimai ir skelbimai turi pasiek
ti redakciją ne vėliau kaip gruodžio 15 d.

Tarp Kalėdų ir N. Metų laikraštis neiš
eis.

DAR PATS LAIKAS APSIRŪPINTI IR 
APRŪPINTI

„Europos Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klu
bo skaitytojų sieninis kasdien nuplėšiamas 
kalendorius su pasiskaitymais jau iškelia
vo visiems prenumeratoriams.

Dar truputis jo liko nuo prenumeratorių 
tiems, kas norėtų nusipirkti sau ar savo 
bičiuliams dovanų. Iki N. Metų dar turi
me laiko, tai užsakykite, ir kalendorius 
tuoj bus išsiųstas.

Prašom rašyti: Lithuanian House Ltd., 1 
Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Kaina: 7 šil., arba 1.50 dol. amerikoniš
kų dolerių, arba 4.20 markių.

LONDONAS
SUSITIKIMAS SU VLIKo PIRMININKU

Jau esame nurodę, kad į Londoną atva
žiuoja Vliko pirmininkas dr. J.K. Valiūnas 
ir išbus čia nuo gruodžio 5 d. iki 9 d.

Dabar jau žinoma, kad pirmininkas lie
tuvių visuomenei darys pranešimą gruo
džio 8 d., penktadienį, Lietuvių Namuose 
(1 Ladbroke Gardens). Pradžia 7.30 vai. 
Visi lietuviai kviečiami atsilankyti į tą 
pranešimą.

Be kita ko, naujasis Vliko pirmininkas į 
Londoną atvyksta pirmą kartą.

LONDONO VYTAUTO DIDŽIOJO D VĖS 
MĖNESINĖ SUEIGA

Gruodžio 3 d., sekmadienį, tuojau po pa
maldų, skautai renkasi į Sporto ir Sociali
nio Klubo salę (345 A Victoria Park Rd., 
E.9).

Visi tėvai kurie nori, kad jų vaikai pasi
darytų skautais, prašomi juos atgabenti į 
šią sueigą.

O visiems skautams dalyvavimas būti
nas.

* *

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artė
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti, 
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamą siuntinuką 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamą jau paruoštą siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten 
laukiami.

MOTERIŠKAS 1967 1.
Itališkas nailoninis lietpaltis, 3J jardo vilnonės kostiuminės medžia
gos, 1 labai geros rūšies megztukas, 2 p. vilnonių ir nailoninių koji
nių, 1 komplektas vilnonių apatinių rūbų, 1 p. odinių pirštinių, 1 vil
nonė gėlėta, gali būti įvairių spalvų, skarelė, vilnonei suknelei me
džiaga, 1 dėžė šokolado.

Kaina £25.0.0.
VYRIŠKAS 1967 1.

3Ą jardo puikios vilnonės vyr. kostiumui medžiagos, 1 itališkas nai
loninis lietpaltis, 1 aukštos rūšies nailoniniai marškiniai, 2 p. vilno
nių arba nailoninių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 20 angliškų arba 
amerikoniškų cigarečių, 3 jardai aukštos rūšies paltui medžiagos.
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Kaina £25.0.0.
JUNGTINIS ŠIŲ ABIEJŲ SIUNTINYS kainuoja tik 

£47.0.0.
MAISTO 1967

3 sv. taukų, į sv. arbatos, J sv. geriamojo šokolado, į sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe, 1 sv. saldai

nių, 1 sv. razinkų, 1 sv. cukraus, 1 sv. pipirų, ir į sv. lauro lapų.
Kaina £10.0.0.

P-3
Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams, 3i jardo vilnonės 

vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos.
Kaina £25.0.0.

Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet 
kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai 
lietpalčiai — £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9, 
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš
telės.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
Atstovas Anglijoje: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester
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IŠKILMINGA SUEIGA IR 
SKAUTIŠKŲ FILMŲ VAKARAS

Gruodžio 9 d., šeštadienį, Sporto ir So
cialinio Klubo salėje bus Londono skautų 
Vytauto Didžiojo draugovės iškilminga su
eiga ir skautiškų filmų vakaras, kurio 
metu bus rodomas filmas iš vasaros sto
vyklos bei pasaulio lietuvių skautų gyve
nimo. Po to bus tėvų pasitarimas su iš 
Derbio atvykstančiu Anglijos Rajono vie
tininku s. B. Zinkum. Pradžia 7 vai. vaka
ro.

VIENGUNGIŲ PIETŪS
Kaip kiekvienais metais, taip ir šiais 

Kalėdų pirmąją dieną Sporto ir Socialinia
me Klube numatoma surengti viengun
gių pietus.

Visi viengungiai, kurie nori dalyvauti 
pietuose, prašomi užsiregistruoti pas Petrą 
Mašalaitį.

Jeigu ir kurios šeimos norėtų dalyvauti, 
mielai kviečiamos.

Pageidaujama, kad numatantieji daly
vauti greičiau užsiregistruotų.

ŠEIMYNINIS KALĖDŲ VAKARAS
Pirmosios Kalėdų dienos vakare Sporto 

ir Socialiniam Klube bus šeimyninis klubo 
narių vakaras su kalėdiniais žaidimais ir 
kalėdine nuotaika.

1968 METŲ SUTIKIMAS

Sekmadieni, gruodžio 31 d. — Naujųjų 
Metų išvakarėse bus šeimyninis N. Metų 
sutikimas. Visi lietuviai kviečiami daly
vauti ir bendrai lietuviškoj nuotaikoj su
tikti 1968 metus.

LAS KAUKIŲ BALIUS

1968 m. sausio 6 d., šeštadienį, Londono 
LAS skyrius rengia savo tradicinį kaukių 
balių. Visi kviečiami jame dalyvauti su ko 
įdomiausiu tam vakarui apsirengimu, nes 
patys įdomiausi bus premijuojami.

PAIEŠKOJIMAI
SUGINTAS Česlovas, sūnus Broniaus, 

gimęs 1906 m. balandžio mėn., dar prieš 
10 m. tikrai gyvenęs Anglijoj, pats ar ži
nantieji apie jį prašom rašyti: J. Bardzil, 
„Woodside“, New Lane, Sutton Green, 
Guilford.

*» *

BRADFORDAS
ŠV. MIŠIOS UŽ A.A. VYSK. BRAZĮ

Gruodžio 2 dieną, šeštadienį, 11 vai., St. 
Ann's bažn. aukosiu gedulingas šv. Mišias 
už a.a. vysk. Pranciškų Brazį. Šv. Mišių 
pabaigoje — Libera.

Kviečiu gausiai dalyvauti Bradfordo ir 
apylinkės lietuvius.

Kun. J. Kuzmickis

MINĖJIMAS IR FILMAI

Gruodžio 2 d., 6 vai., Bradfordo Vyties 
Klubo salėje rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje V. Ignaičio paskaita, o meni

nėje dalyje Karnai pademonstruos Vieny
bės koncerto filmą, kurioje pamatysim sa
vo ir daugybės pažįstamų veidus, ir pagros 
į juostelę įgrotas to koncerto dainas.

Kviečiami lietuviai minėjime dalyvauti.
Vyties Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Gruodžio 2 d., 6.30 vai., Ukrainiečių Klu
bo salėje, 31 Bentinck Rd., rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje: oficialioji dalis, sav. kūrėjo 

J. Strumskio paskaita.
Meninę dalį išpildys vietos jaunimo gru

pė, vadovaujama Janinos Vainoriūtės.
Po įvairios ir įdomios programos bus 

linksmoji dalis, šokiai ir loterija.
Kviečiame senus ir jaunus, iš arti ir iš 

toli.
Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
DISKUSIJŲ VAKARAS

DBLS Manchesterio skyriaus valdyba 
gruodžio 2 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose ruošia diskusijų vakarą. Disku
sijų vadovas ir iniciatorius yra skyriaus 
garbės narys D. Dainauskas. Skyriaus val
dyba kviečia visus tautiečius dalyvauti 
diskusijoje ir kartu pasižmonėti Klube.

Skyriaus Valdyba

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose gruodžio 17 d., 
sekmadienį, šaukia Klubo narių metinį vi
suotinį susirinkimą.

Pradžia 3 vai. p.p.
Klubo Valdyba

VOKIETIJA
EUROPOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Lapkričio 3-6 d.d. Eichholze (Vokietijo

je) įvyko Europos Krikščionių Demokra
tų Unijos (UEDC) suvažiavimas. Jame 
svarstyta Europos migracijos problemos, 
Europos saugumo NATO rėmuose per
spektyvos, šių dienų politinė padėtis ir se
kančio UEDC kongreso klausimai.

Suvažiavime dalyvavo 17 Europos kraš
tų atstovai. Lietuvių Krikščionių Demok
ratų Sąjungai (LKDS) atstovavo dr. P. 
Karvelis — LKDS įgaliotinis Vokietijoje 
ir inž. A. Venskus — UEDC Vyriausio Ko
miteto narys (iš Paryžiaus).

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

DĖL VAIKŲ LIETUVIŲ KALBOS

Malonus Redaktoriau,
Su malonumu visuomet perskaitau Ta

vo Jono laiškus ir apgailestauju, kad jie 
retai pasirodo. Dažniausiai prie jų nerei
kia nei pridėti, nei atimti: taip aiškiai ir 
išmintingai reikalas būna juose išdėstytas! 
Šį kartą tačiau norėčiau pasakyti porą žo
džių dėl vaikų mokymo lietuvių kalbos, t. 
y. tuo opiu klausimu, kurį Tavo Jonas pa
lietė „E.L.“ lapkričio 14 d.

Iš savo patyrimo žinau, kad lietuvių 
kalbos mokėjimas ne tik kad nekliudo vai
kui tobulai išmokti mokykloje anglų kal
bą, bet net palengvina. Lietuvių kalba yra 
viena senųjų kalbų, kuri turi gerą grama
tiką, kokios anglų kalba neturi. Todėl ang
lų vaikams, kurie nori tobulai mokėti savo 
kalbą, yra privaloma išmokti vieną sveti
mų kalbų. Jie daug vargsta su negyvomis 
kalbomis (lotynų ar graikų) kaip tik tam, 
kad galėtų geriau suprasti savo kalbos 
keistumus. Lietuvių kalbos mokėjimas 
jiems tiek pat padėtų, kiek padeda kita 
svetima kalba. Lietuvių tėvų vaikams yra 
auksinė proga išmokti pirmiau savąją kal
bą, kad palengvėtų vėliau anglų kalbos 
mokymasis mokykloje.

Žinau ir vieną ryškų pavyzdį. Vaikas, 
kuris puikiai kalba savo tėvų kalba, šį pa
vasarį Londone išlaikė A-level anglų kal
bos egzaminus geriausiai iš visos klasės, 
kur visi kiti vaikai buvo anglai.

J. Vilčinskas

INICIATORIAI DŽIAUGIASI MEDALIU

Anąkart davėme žinių, kad prof. A. Vol
demaro gerbėjai nukaldino šiam buvu
siam Lietuvos ministeriui pirmininkui pa
minėti ir pagerbti medalį.

Nors patys iniciatoriai pripažįsta, kad 
profesorius medalyje gal kiek ir perdaug 
nustilizuotas, bet jis jau susilaukęs kita
taučių dėmesio. JAV apie medalį jau rašė 
„World Coins" lapkričio mėn. numeryje. 
To žurnalo skaitytojams jį pristatė austra
las numizmatas S.V. Hagley.

Be kita ko, iniciatoriai mus informuoja, 
kad pačioje Australijoje medalis kelia su
sidomėjimą.

Medalio kaina 7 australiški doleriai (pra
šant oro paštu pasiųsti, kaina 8 dol.). Už
sakymai siunčiami: J. Aleksandravičius, 
78 Bower St., Woodville 5011, South Aust
ralia.

Vienam asmeniui parduodamas tik vie
nas medalis.

LIET. SODYBA
— Sezono užbaigos alutis-šokiai pasise

kė gana gerai. Dalyvavo apie 200 žmonių. 
Šį kartą, be Londono ir apylinkės lietuvių, 
atvyko svečių net iš tolimo Manchesterio 
(Šneliai), Rochdalės (Kavaliauskas, Na
vickas) ir Stroud (Biliūnas). Dauguma da
lyvių vis dėlto buvo vietiniai klubo nariai 
anglai.

— Tradicinės lietuviškos Kūčios ir šiais 
metais bus ruošiamos Sodyboje. Dar yra 
likę keletas kambarių Kalėdų atostogoms. 
Pirmenybė duodama lietuviams ir jų šei
moms bei draugams.

Sodybos pensininkai bus dėkingi, jei 
tautiečiai ar jų organizacijos nepamirš jų 
švenčių proga.

— Australijos lietuvaitė Laimutė Za
rembaitė atvyko į Sodybą po ligos pailsėti 
ir paatostogauti.

— Lapkričio 24 d. įvyko Sodybos Klubo 
Šaudymo Sekcijos metinis narių susirinki
mas. Dalyvavo apie 40 narių. Išrinkta nau
ja valdyba ir aptarta visa eilė einamųjų 
reikalų.

Ligšiolinis Šaudymo sekcijos pirminin
kas ir vienas jos steigėjų A. Clarke su 
žmona ateinančių metų pradžioje išvyksta 
į Afriką. Susirinkimas išreiškė jiems pa
dėką už sėkmingą klubo organizaciją ir 
vadovavimą. Naujuoju pirmininku išrink
tas kpt. A.P. Cross.

Pažymėtina, kad šaudymo Sekcija turi 
daugiau kaip 100 aktyvių narių ir jos veik
la yra plačiai žinoma šios rūšies sporto en
tuziastų tarpe. Net Hampshire County po
licijos vadovybė pasirinko klubo aikštę po
licijos apmokymo reikalams. Veiklai ple
čiantis, numatyta ateityje įrengti dar vie
ną šaudymo aikštelę.

Be kita ko, susirinkimas nutarė ruošti 
vakarą-šokius, kurie įvyks sausio 6 d. So
dyboje.

GGGGGGGGGGGGGGG

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll 

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

GGGGGGGGGGGGGGG
Lietuviškas krupnikas £2.4.0. 

Lietuviška degtinė „Dar po vieną“ £2.5.0.
Trejos devynerios 11/6. 
Dar vis galima gauti:

Z. JURAS,
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NORTHAMPTON — gruodžio 3 d., 12 vai., 
Katedroje.

NOTTINGHAM — gruodžio 3d., 11 vai., 
Liet. Židinyje.

LEICESTER — gruodžio 10 d., 12 vai., 
Mere Rd.

GLOUCESTER — gruodžio 16 d., 12 vai., 
St. Peter's, London Rd.

STROUD — gruodžio 17 d., 12 vai., Bee
ches Green.

DERBY — gruodžio 17 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — gruodžio 17 d., 11 vai., 

Liet. Židinyje.
LEIGH — gruodžio 3 d., 4 vai.. St. Joseph's 

bažn., Chapel St.
ECCLES — gruodžio 10 d., 12.15 vai.
BRADFORD ■— gruodžio 3 d., 12.30 vai.
COVENTRY — gruodžio 10 d.. 11.45 vai., 

St. Elizabeth's.
NOTTINGHAM — gruodžio 10 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — gruodžio 17 d., 12.30 v.
LEEDS — gruodžio 24 d., 3 v. p.p., Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai.
HUDDERSFIELD — gruodžio 31 d., 1 v.

JPASA UL VJE
— Statistiniai duomenys rodo, kad Šve

dijoje per porą mėnesių susisiekimo nelai
mėse žuvo daugiau kaip 100 žmonių ma
žiau, kai pradėta važinėti dešine puse.

— Per 1967 m. pirmuosius 10 mėnesių 
Ispaniją aplankė 16.243.280 svetimšalių.

— Italas leidėjas Feltrinellis patrauk
tas teisman, nes jis, versdamasis daugiau
sia sovietinės literatūros leidimu, be val
džios įstaigų žinios ir sutikimo išsiuntęs į 
užsienius, greičiausia vis į Sov. Sąjungą 
40.200 svarų honorarams mokėti.

— Oksforde, Britanijoje, anglas Good
acre sumušė naują rekordą —per 45 minu
tes ir 50 sekundžių suvalgė 10 maišelių 
bulvinių džiūvėsių (prieš porą metų rekor
das buvo — toks pat kiekis per 55 min. 47,2 
sek.).

— Jutlandijoje ūkininkas ardamas sura
do daugiau kaip 20.000 sidabrinių pinigų, 
kurie esą daugiau kaip 600 metų senumo.

— Japonų policijos statistika rodo, kad 
20 procentų padidėjo seksualinių nusižen
gimų nuo to laiko, kai merginos persimetė 
į madą dėvėti trumpus sijonėlius.

■— Laikraščiai rašo, kad į Michigano miš
kus JAV stirnų medžioti išėjo apie 600.000 
medžiotojų, ir iš anksto spėja, kad daugiau 
kaip 2.000 jų grįš namo ant neštuvų dėl 
širdies smūgio ar per klaidą savo draugų 
pašauti.

— Britai pereis į dešimtinę pinigų siste
mą, bet kol tai bus padaryta, tai visos 1968 
ar 1969 ar dar ir vėliau nukaldintosios mo
netos turės 1967 m. datą, nes galvojama, 
kad su vėlesnių datų monetomis spekulian
tai bandytų padaryti biznį — surinkti jas 
iš apyvartos, kaip retenybę pinigų kolekci- 
jonieriams.

— Prancūzijoje, Pirenėjuose, Pau bazė
je, eina apmokymą nedidelis būrys sovieti
nių parašiutininkų.

•— „Jūs visi turėtumėte būti koncentra
cijos stovykloje", pasakė Hamburgo uni
versiteto Vokietijoje profesorius Spuleris, 
įpykęs ant studentų, kai jie demonstravo 
naujo rektoriaus įvesdinimo proga, bet už 
tuos žodžius universiteto senatas nutarė 
nebeleisti profesoriui toliau dirbti, kol bus 
išsiaiškintas reikalas.

— Švedų laivyno vadovybei kilo įtari
mas, kad krašto teritoriniuose vandenyse 
yra numestas elektroninis įrengimas, kuris 
šnipinėja paslaptis.

— Muencheno, Vokietijoje, du Izraelio 
piliečiai įsilaužė į buvusio Gestapo virši
ninko Muellerio buvusios žmonos butą ir 
už tai gavo po 3 mėn. kalėjimo.

— Ipswichyje, Britanijoje, kino prižiū
rėtojas Sharpe jau 28 kartus laikė egza
minus šoferio teisei gauti, bet neišlaikė ir 
žada toliau bandyti.

— Olandijos policija suėmė porą, kurios 
bute surasta apie 230.000 svarų vertės pa
dirbtų pinigų.

— Dortmunde, V. Vokietijoje, suimtas 
vyras, kuris, kaip įtariama, paskambinda
vo prie namų durų ir šaudavo tą. kas pasi
rodydavo (šitaip buvo nušauti 3 žmonės).

— Viena britų firma nuo balandžio mėn. 
pradės autobusais vežioti atostogininkus 
tarp Londono ir Maskvos, kelionė kainuos 
29 sv. 10 šil., pakeliui nakvynė ir valgis po 
35 šil. parai.
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