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PO SOVIETINIU KEVALU
EMIGRANTOLOGO PROBLEMOS

Vytautas Kazakevičius JAV lietuvių 
spaudoje neseniai buvo pramintas „emi- 
grantologu“. Tai nebūtinai su pašaipa su
prastina pravardė, nes jis iš tiesų, tur būt, 
yra vienas geriausių svetur gyvenančių 
lietuvių gyvenimo ir jo kultūrinių apraiš
kų žinovas. Jis, atrodo, sąžiningai seka už
sienio lietuvių spaudą, jam prieinamos vi
sos svetur išleidžiamos lietuviškos knygos. 
Vyt. Kazakevičius, be abejo, yra gabus ir 
sumanus žurnalistas, ypač kai griebiasi li
teratūrinių temų. Kai kurias svetur išleis
tąsias lietuviškas knygas jis yra recenza
vęs įžvalgiai ir, palyginti, objektyviai. Li
teratūrinį jo išprusimą pagaliau liudija ir 
neseniai Vilniuje išleistoji poezijos anto
logija „Graži tu, mano brangi tėvyne“, 
kurią Vyt. Kazakevičius sudarė.

Specializuotis „emigrantologijoje“ Vyt. 
Kazakevičius, matyt, pradėjo besidarbuo
damas buvusiojo „Tėvynės balso“ redak
cijoje. šiam laikraščiui sustojus eiti, Vyt. 
Kazakevičius tapo „Gimtojo krašto“ vy
riausiojo redaktoriaus pavaduotoju. Kaip 
žinome, abu šie išeivijai skirtieji laikraš
čiai buvo leidžiami Kultūrinių ryšių su už
sienio lietuviais komiteto. Dabar Vyt. Ka
zakevičius toje „emigrantologijoje“ jau 
padarė šiokią tokią karjerą, nes vilniškėje 
spaudoje skaitome, kad jis esąs to komite
to pirmininko pavaduotoju. Turėdami 
omenyje tos įstaigos pirmininko, buvusio 
generolo Karvelio, amžių, galime prileisti, 
kad Vyt. Kazakevičius ir yra faktiškuoju 
tos įstaigos vadovu.

Išėjęs į viršininkus, Vyt. Kazakevičius 
savo žurnalistinės plunksnos nepadėjo į 
stalčių. Protarpiais jo rašiniai spausdina
mi tame pačiame „Gimtajame krašte“, o 
literatūros žurnale „Pergalėje“ jis kiek
vieną mėnesį spausdinasi su dviejų pusla
pių apžvalga „Iš užsienio lietuvių kultūri
nio gyvenimo“. Ir ta jo žurnalistinė veik
la tam tikra prasme, tur būt, teigiamai 
vertintina, nes jis Lietuvos skaitytojams 
pristato bent dalį emigrantų kultūrinio 
gyvenimo apraiškų, apie kurias dar prieš 
kurį laiką jie valdinėje spaudoje jokios 
informacijos negaudavo.

Vyt. Kazakevičiaus apžvalgos nesiribo
ja vien tiktai vadinamųjų „pažangiųjų“, 
atseit, komunistuojančių užsienio lietuvių 
veikla. Ribotis vien „pažangiaisiais“ ir ra
šyti apie kultūrines apraiškas tikrąja to 
žodžio prasme, tur būt, būtų neįmanomas 
uždavinys. Apžvalgose aprašomi tokie 
svetur gyvenantieji kūrėjai kaip Donelai
čio vertėjas į anglų kalbą Nadas Rastenis, 
poetas Vladas šlaitas, velionis rašytojas 
Antanas Rūkas ir kt. Tokie vardai skaity
tojams pristatomi beveik objektyviai, nes 
ten saikiai tėra prikergiami paaiškinimai 
apie aprašomųjų asmenų „vaduotojišku- 
mą“ ir pan. Tokie prikergimaį Lietuvos 
skaitytojams, be abejo, taip pat yra savo
tiškas pristatymas...

Daug sunkiau Vyt. Kazakevičiui einasi, 
kai jis bando rašyti apie užsienio lietuvių 
visuomeninę sąrangą ir politinį susiskirs
tymą. Jis į lietuvių emigrantų visuomenę, 
be abejo, žvelgia įš, tiesa, nevulgaraus, bet 
ir nedviprasmiškai „tarybinio" požvilgio. 
Kitaip vilniškėje spaudoje, aišku, nė ne
galima būtų rašyti. Tačiau tą neišvengia
mą prosovietinę poziciją palikę nuošaly, 
vis dėlto pastebime, kad Vyt. Kazakevi
čius kažkaip nejaučia autentiško emigra
cinės visuomenės pulso, nepagauna gyvų
jų politinių išeivijos jėgų sąveikos, perne
lyg mechaniškai temato svetur gyvenan
čių lietuvių susiskirstymą ir neįžvelgia jų 
šakotumo atspalvių. Matyt, ne tokia jau 
paprasta yra „emigrantologo" specialybė...

Sakykime, „Europos lietuvis" esąs „ar
šus dešiniųjų savaitraštis". Jei visus laik
raščius, kurie neskelbia sovietinės propa
gandos, vadinsime „dešiniais“, tai EL, ži
noma, yra aiškiai „dešinus“. Bet šitaip de- 
šinumo šiandieną nė sovietinė spauda ne
aptaria. Žvilgterėję į EL leidėjus (turime 
omeny DBLS valdybą), redaktorių, bend
radarbius, iš tikro jų tarpe rasime aiškiai 
dešinių pažiūrų žmonių, bet rasime ir to
kių, kuriuos Vyt. Kazakevičius vis dar se
nobiškai, tur būt, pavadintų klerikalais, 
rasime liberalų, socialistų ir visiškų be- 
partyvių. Kitaip sakant, „Europos lietu
vis“ yra bendrinis laikraštis, atviras kiek
vienai nuomonei. Nejaugi tai taip sunku 
suprasti?

„Pergalės" 11 nr. Vyt. Kazakevičius ap
taria Liudo Dovydėno, „Treciojoj Pradal-
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lapkričio mėnesį viešai pasisakė apie bol
ševikinę rusų revoliuciją ryšium su jos 50 
metų sukakties minėjimu.

Vidurio-Rytų Europos Socialistų Sąjun
ga išleido Londone išsamų pareiškimą, 
kuriame visų pirma pabrėžė, kad bolševi
kai nuvertė ne caro režimą, o tą režimą 
jau nuvertusią koalicinę liberalų ir demo
kratinių socialistų vyriausybę ir kad bol
ševikinė revoliucija tik vėl užgniaužė Rū
sijoj tada ką tik gimusią laisvę bei atkūrė 
priespaudą, žiauresnę už buvusiąją.

Pareiškime pabrėžiama, kad. nors da
bartinis režimas pats yra pasmerkęs 30 iš 
50-ties metų savo istorijos, pasmerkdamas 
stalinizmą, to režimo viešpataujamoji nuo
monė ir dabar tebėra persunkta būdingų
jų stalinizmo sąvybių: ir dabar dar nėra 
apsaugos prieš valdančiųjų sauvalę: ir da
bar teismai tebėra politbiuro valios vyk
dytojai; ir dabar vienas tironas tėra pa
keistas keletu oligarchų, kurie rūpinasi 
ne laisvės išplėtimu visiems žmonėms, o 
tik išsaugojimu savo pačių laisvės bei gy
vybės nuo vieno diktatoriaus iškilimo pa
vojaus.

Pabrėžiama, kad rusų bolševizmas su
žalojo ir diskreditavo socializmo idealus ir 
išdavė bei paniekino socialistinio interna
cionalizmo dėsnius. Sovietijos karinė ga
lia nėra socialinės pažangos ženklas. Nei 
kurie nors ūkiniai laimėjimai Sov. S-goje 
ar Rytų Europoje nereiškia, kad jų nebū-

ATSISVEIKINIMAS SU PUTINU

Prieš pusmetį okupuotoje Lietuvoje mi
rusiam lietuvių literatūros klasikui ir 
profesoriui Vincui MykolaičiuiP-utinui 
pagerbti atsisveikinimo vakaras, kurį ruo
šia Pedagoginis Lituanistikos Institutas, 
Chicagoje bus ateinančių metų vasario 3 
d Statomas vienas naujausių Putino kūri
nių — „Prometėjas". Tai atliks Instituto 
studentai. Sceninės programos paruošimui 
vadovauja kompozitorius ir režisorius Da
rius Lapinskas.

Pasitarus su Chicagoje gyvenančiais bu
vusiais V. Mykolaičio-Putino klausyto
jais, atsisveikinimo vakaro proga vietoj 
šermenų vainiko numatytas išleisti dvie
jų naujausių Putino kūrinių — „Vivos 
plango“ įr „Mortuos voco“ — leidinys, ku
ris reikštų ilgiau išliekančios pagarbos 
ženklą. Tuo tikslu prieš kurį laiką per 
laikraščius buvo kviečiami atsiliepti, o at
siliepusieji prie minėto pagarbos ženklo 
išleidimo prisidėti įr už Chicagos ribų gy
venantieji buv. V. Mykolaičio - Putino 
klausytojai. Toks prisidėjimas kiekvie
nam atsieitų nedaugiau 10 dolerių. Atsi
liepusieji smulkiau apie tai informuojami 
atskirais laiškais.

Kurie dar nebūtų atsiliepę, o norėtų 
prie minėtos pagarbos pareiškimo 
prisidėti, prašomi netrukus atsiliepti, kad 
galėtume suspėti minėtame leidinyje su
dėti jų pavardes. Atsiliepimai laukiami ir 
iš Putino kūrybos gerbėjų. Rašyti šiuo ad
resu: P. L. Institutas, 5620 S. Claremont 
A ve., Chicago, Ill. 60636, USA.

Pirmiesiems atsiliepusiems sudarius vil
tingą pagrindą, minėtas leidinys jau ati
duotas spaustuvei. Leidinio grafine išvaiz
da rūpinasi lietuvių dailės istorijos lekto
rius Algirdas Kurauskas. PLI

iii

KAZIUI BIČKUI, 
jo broliui Antanui mirus, 

gilią užuojautą reiškiu.

A. Petrauskas, Derby

gėj“ spausdintą, rašinį „Pusbalsiu kal
bant“. Apžvalgininkas autorių, be abejo, 
smerkia už jo „pasukimą antitarybiniu 
keliu", bet mato jis pas L. Dovydėną ir 
„kai kurių šviesos spindulių“. Vyt. Kaza
kevičius, pavyzdžiui, beveik su nuostaba 
mini, kad L. Dovydėnas piktinasi V. Gry
bo ir V. Montvilos žudikais, kad L. Dovy
dėnas apkaltina kraugeriškumu gen. Glo- 
vackį. O tokia Vyt. Kazakevičiaus rodoma 
nuostaba vis dėlto beveik naivi.

Apie Glovackio siautėjimą juk plačiai 
savo atsiminimuose rašė toks „antitarybi
nis“ rašytojas, kaip Juozas Švaistas, o tą 
jo knygą recenzuodamas. Glovackio „žyg
darbių" neglostė nei „aršus dešiniųjų sa
vaitraštis“ „Europos lietuvis", nei liaudi
ninkams artima „Nepriklausomoji Lietu
va“, nei socialdemokratų „Naujienos".

Kiekvienas padorus žmogus smerkia ir 
piktinasi, dar daugiau — kovoja prieš žu
dynes, kieno jos bebūtų vykdomos: lietu
vių, vokiečių ar rusų. O todėl, L. Dovydė
nui pasmerkus žmogžudystes, tame įžvelg
ti kažkokius prosovietinius „šviesos spin
dulius“. vertintina kaip tikrai nuostabus 
nejautrumas normaliam žmogiškumui. 
Juk Liudas Dovydėnas su nemažesniu pa
sipiktinimu pasmerktų ir tarybinių čekis
tų vykdytas žudynes Rainių miškelyje!

Iš tiesų sudėtingos yra emigrantologo 
problemos...

Myk. Varekonis

tų galima pasiekti — ir drauge išvengti 
daugelio bolševizmo atneštų ūkinių ne
sėkmių — tvarkantis žmonišku demokrati
niu būdu. Bolševikinės santvarkos vaisiai 
nei atsveria, nei pateisina aukų, kurias 
Sovietijos ir Rytų Europos žmonės buvo 
priversti pakelti tų vaisių besiekiant. Da
bartinis ūkinio planavimo būdų keitimas - 
vykdomas prieš atkaklią konservatyviųjų 
bolševizmo vadų opoziciją — liudija bol
ševizmo sukurtosios ūkinės sistemos ab-
surdiškumą.

Pareiškime primenama, kad Sovietijoj 
ir Rytų Europoj nebuvo ir nėra santaikos 
tarp pavergtųjų ir pavergėjų, o postalini- 
niame laikotarpyje tas konfliktas tik pa
aštrėjo. Valdantieji bijo, kad bet kokie 
varžtų atleidimai, radikaliau bereformuo- 
jant stalininius metodus, nesudarytų pa
vojaus vienpartinei valstybės santvarkai, 
taigi ir jų pačių išsilaikymui valdžioje.

Pareiškimo gale išreikšta pagarba rašy
tojams. pastaruoju metu išdrįsusiems rei
kalauti, kad būtų atstatyta politinio bend
ravimo laisvė.

Vidurio-Rytų Europos Socialistų Sąjun
goj dalyvauja Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos. Jugoslavijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos, Ukrainos ir Vengri
jos socialistų partijos. Lietuvos Socialde
mokratų Partijos atstovai tos sąjungos va
dovybėje yra J. Glemža ir J. Vilčinskas.

Lapkričio 3 - 7 d. Eichholze, Vokietijoj, 
įvyko Europos Krikščionių Demokratų 
Sąjungos (UEDC) suvažiavimas, kuriame 
Liet. Kr. Dem. S-gai atstovavo dr. P. Kar
velis ir A. Venskus. Suvažiavime dalyva
vo 17 Europos kraštų krikš. demokratų at
stovai. Suvažiavime buvo paliestas įr bol
ševikinės revoliucijos sukakties minėji
mas. Ryšium su tuo metu pasakytąja 
Brežnevo kalba, kurioje tasai teigė, kad 
sovietinė kariuomenė nesanti jėga užėmu
si jokios svetimos teritorijos, dr. P. Kar
velis tuojau pateikė pareiškimą, nurody
damas, kad raudonoji armija, tarp ko ki
ta, yra ir tebelaiko smurtu užėmusi Balti
jos valstybes.

Lietuvių KDS atstovai pateikė suvažia
vimui informacijų apie Baltijos valstybių 
nepriklausomybės atstatymo sukakties 
minėjimą 1968 metais.

Tarptautinė Valstiečių Sąjunga (Inter
national Peasant Union) lapkričio 11 d. 
New Yorke priėmė deklaraciją, kurioje 
kaltina Sovietų Sąjungą dėl politinės prie
spaudos, socialinio neteisingumo, žmogaus 
teisių paneigimo, fizinio ir moralinio ge
nocido bei ūkinio žmonių — ypač valstie
čių — išnaudojimo. Kartu pareiškiamas 
solidarumas su savomis prieš okupantą 
kovojančiomis tautomis.

Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjun
ga yra tos Tarptautinės Valstiečių Sąjun
gos narys. LVLS atstovai toje sąjungoje 
yra A. Devenienė, B. Paramskas ir J. Au
dėnas. (ELTA)

KO VERTI SOVIETŲ PAŽADAI?
Londono dienraštyje The Daily Tele

graph lapkričio 25 d. yra paskelbtas šešių 
asmenų pasirašytas laiškas (pasirašiusių
jų tarpe yra JAV senatorius J. S. Cooper, 
Vokietijos parlamento narys Hermann
Hoff, Danijos parlamento narys Per Fe- 
derspiel), kuriame surašyti visi sovietinių 
vadų per 50 metų padarytieji pasisiūly
mai bei įsipareigojimai laikytis laisvo tau
tų apsisprendimo dėsnio. Išvadoje laiško 
autoriai pareiškia, kad, jeigu tokios poli
tikos būtų laikomasi Rytų Europoj, tai 
Europos saugumo užtikrinimas .ir Rytų - 
Vakarų bendradarbiavimas įvairiose sri
tyse būtų didžiai palengvintas...

(E)
LIETUVIŲ DAINOS PER RADIJĄ

Stuttgarto radijas (Vokietijoje) lapkri
čio 19 d. ištisą pusvalandį paskyrė senovi
nėms lietuvių dainoms — atsisveikini
mams su išvykstančiais į karą. Programa 
buvo susieta su žuvusių karių atminimo 
diena. Klausytojas buvo aiškintas karą ne 
kurstantis, o apgailestaujantis lietuvių 
dainų turinys. (E)

KVARTETAS ŠVEDIJOJE
Vilniaus filharmonijos styginis kvarte

tas baigė eilę koncertų Švedijoj. Stockhol- 
mo radijas įrašė į juosteles jų atliekamus 
Haidno ir Juzeliūno kvartetus. Ateinančių 
mstų pradžioj kvartetas kviečiamas į Is-
landiją.

SUSIMAIŠĖ GRAIKAI SU TURKAIS
Straipsnyje „Kipro salos reikalai" (Eu

ropos Lietuvio Nr. 49) dėl korektūros 
klaidos susimaišė graikai su turkais.

Antrosios pastraipos trečioje eilutėje iš
spausdintas sakinys: „Gavę iš britų ne
priklausomybę, salos turkai perėmė val
džią". Vietoje turkų sakinyje turėjo būti 
įrašyti graikai.

Visiems geros valios lietuviams 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
linki linksmų Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų 1968 Metų.

ij

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

N. ZELANDIJOS PABALTIEČIŲ

PROTESTAS

Ryšium su bolševikų revoliucijos 50 m. 
sukaktim, N. Zelandijoje, šalia kita ko, ro
domas filmas lietuviška tema „Niekas ne
norėjo mirti“.

N. Zelandijos Baltijos Klubas — estai, 
latviai ir lietuviai — surašė dėl to protes
tą, įteikė jį ministeriui pirmininkui Holy- 
oake, išsiuntinėjo kitiems ministeriams, 
parlamento nariams, įvairių tikybų atsto
vams ir N. Zelandijos ir lietuviškai spau
dai. Vietiniai laikraščiai tą protestą jau 
išsispausdinę.

O proteste nurodoma, kad N. Zelandijo
je pagyvėjusi komunistų veikla. Nurodo
ma į jų ruošiamuosius propagandinių fil
mų festivalius ir kitokius pasireiškimus. 
Pabaltiečiams rūpestį ypač keliąs tas fil
mas „Niekas nenorėjo mirti“, dėl kurio 
jau Prancūzijoje kilo didelis nepasitenki
nimas, nes jame lietuviai partizanai vaiz
duojami morališkai smukusiais, skelbiami 
melai ir neapykanta.

Prašoma sustabdyti filmo rodymą, o mi
nisteriui pirmininkui dar buvo pristatyti 
įrodymai, kad Auklando universitetas pri
kišo pirštus: rėmė filmų festivalio ruoši
mą.
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SESERYS IR BROLIAI
L1ETUVIAI,

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 1968 Me
tų proga nuoširdžiai sveikiname Jus, 
gyvenančius laisvajame pasaulyje ir 
pavergtoje Tėvynėje.

Didžiųjų švenčių dienos atneš į mū
sų namus ir šeimas daugiau artimumo 
bei šilumos, tarpusavio susipratimo bei 
atlaidumo dvasios, pasilinkėsim vieni 
kitiems sveikatos, laimės bei sėkmės.

Pratęskim taip pat šiuos savo linkė
jimus į mus apimančių bei jungiančią 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, kad 
joje sklistų ir įsigalėtų tautinio solida
rumo jungtis. Aukokimės ir daugiau 
visi dirbkime savo Tautos laisvei, kad 
ateinantieji Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės Seimo ir sukaktuviniai Lie
tuvos Laisvės Kovos Metai artintų jos 
išsivadavimą iš sovietinės okupacijos 
jungo ir nedalios.

Būkim vieningi ir stiprūs tautinėje sa
vo Bendruomenėje. Kovokim už lais
vę ir nepriklausomą Lietuvą!

(E) PASAULIO LIETUVIŲ B-NĖS VALDYBA

dr.

Pirmininkas Juozas J. Bachunas 
Vicepirmininkai Stasys Barzdukas, 
Algirdas Nasvytis, Alfonsas Mikulskis, 

Vytautas Kamanias 
Sekretorė Milda Lenkauskienė 

Iždininkas Julius Staniškis 
PLB Kultūros Tarybos Pirmininkas 

dr. Jonas Puzinas

DIPLOMATŲ PADĖTIS PARYŽIUJE
Ryšium su pasirodžiusiais spaudoje klai

dingais gandais Lietuvos diplomatijos še
fas praneša, kad J. Baltrušaičiui nėra pa
vesta eiti Lietuvos atstovo pareigų Pary
žiuje ir kad jam nėra suteikta jokios kom
petencijos diplomatinėje tarnyboje.

A. Liutkus, prieš kelerius metus diplo
matijos šefo pavestas dirbti Paryžiuje, 
lapkričio 1 d. atleistas iš darbo.

PAŽAISLIO BAŽNYČIOS SUKAKTIS
Pranešime iš Kauno Vilniaus laikraš

čiai priminė, kad „lapkričio 20 d. sukako 
300 metų, kai buvo pradėta statyti Pažais
lio bažnyčia — didingas baroko stiliaus 
statinys. Miesto dailininkai, architektai ir 
menotyrininkai šiandieną pažymėjo šią is
torinę datą“.

Toliau pranešime sakoma, kad „Prabė
gę šimtmečiai paliko savo žymes po Pa
žaislio baroko pastato skliautais. Dalis 
puošmenų sunaikinta. Restauratoriai nu
tarė jas atkurti. Šis visasąjunginės reikš
mės architektūros paminklas perduotas 
M. K. Čiurlionio dailės muziejui. Pastate 
bus įrengta senosios ir taikomosios tapy
bos ekspozicija“.

Užsimenama, kad su bažnyčia bendrą 
ansamblį sudaro ir vienuolyno pastatai, 
tačiau nepaminėta, kas manoma su jais 
daryti. Iki 1964 metų jie buvo naudoti 
kaip psichiatrinės ligoninės patalpos.

(ELTA)

K. vairo-rackausko amželis
Buvęs Amerikos lietuvių veikėjas, rašy

tojas, vertėjas ir laikraštininkas Karolis 
Vairas-Račkauskas lapkričio 16 d. susi
laukė 85 metų amžiaus. Rašytojas Eug. 
Matuzevičius rašo ta proga, kad K. Vairas 
dar ir dabar besidarbuojąs: baigiąs rengti 
30 apybraižų apie Joną Šliupą rinkinį, už
rašyti skubąs ir bent dalį kitų savo atsi
minimų.

K. V. Račkauskas gyvena Kaune, tebėra 
bent titulinis P. Cvirkos vardo muziejaus- 
bibliotekos tvarkytojas, viešumoj mažai 
tepasireiškia, o kai pasireiškia, tai tik su
derintas su oficialiąja režimine linija.

V. NOREIKOS KONCERTAI

Operos solistas V. Noreika nuo lapkričio 
25 d. išsiųstas dviem savaitėm i Lenkiją. 
Koncertuos ir dainuos Rigoletto operoj 
Bygdošče ir štetine. (E)

Manchesterio Lietuvių Socialinio 
Klubo Valdyba 

šv. Kalėdų ir 1968 Naujųjų Metų 
proga sveikina klubo narius ir linki 

linksmų šv. Kalėdų bei laimingų 
1968 metų.

Klubo Valdyba
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Išeivijoje veikianti Varpininkų filiste
rių draugija JAV neperiodiškai leidžia 
žurnalą, kurį vadina istoriniu ir vis dėlto 
įpareigojančiu „Varpo" vardu. Paskuti
niame to žurnalo (teisingiau, 168 psl. kny
gos) septintame numeryje jo redaktorius 
Antanas Kučys savo žodyje „Mielam skai
tytojui" primena leidėjų užmojį leidinį iš
leisti bent vieną kartą metuose. Antrinė 
leidinio antraštė skamba: „Žurnalas tau
tos ,ir žmogaus laisvei, tautinei kultūrai ir 
lietuvybei". O savo žodyje A. Kučys, be 
kita ko, pabrėžia: „Savo darbą skiriame 
tam, kad, tęsdami dr. Vinco Kudirkos ir 
kitų varpininkų darbą, prisidėtume prie 
bendrų pastangų siekti didžiųjų lietuvių 
tautos uždavinių...“.

Vadinasi, šis „Varpas" yra ne vien anų 
liaudininkiškųjų mūsų studentų varpinin
kų darbų tęsėjas, bet siekia būti ano pir
minio, istorinio, kudirkinio varpininkų ju
dėjimo įpėdiniu, ką pagaliau įsakmiai ir 
pabrėžia, pirmajame savo puslapyje įra
šydamas „Įsteigtas 1889 m.", o tai jau yra, 
sakytume, žiauriai įpareigojantis ir vis 
dėlto šiek tiek išdidus prisistatymas skai
tytojams.

Jokiu būdu netvirtintume, kad dabar
tinio „Varpo“ varpininkai neturėtų teisės 
savo ištakų ieškoti aname kudirkiniame 
„Varpe“. Anaiptol, dvasinė giminystė 
yra akivaizdi. Tik ar ji yra pilnutinė? Ir 
išimtinė?

(3)

— Mano durys, — parodė ji ranka. — Dabar 
pažiūrėk. Vos matyti plyšelis. O kaip jūsų, tai tik 
aklas galėjo tokį pirkti. Sakau, didesnis vėjas, tai 
sveikos plytos neliks, jūsų visos lovos atsidurs ana
pus gatvės. Taip, taip, išlakstys, ponia.

Abi jos stovėjo ir žiūrėjo viena kitai į akis. Za- 
kristijūnienė neišlaikė. Kitapus gatvės pro atdarą 
langą rėkė radijas. Davy, David Crockett. J i ton pu
sėn ir pasuko galvą. Tada viešnia, pro duris iškišusi 
galvą, dar tarė:

— Būk atsargi!
Stulpu sustojusiomis akimis Zakristijūnienė 

dar žiūrėjo į tą savo kaimynę, bet žodžiai, rodos, jau 
nebepasiekė jos. Rėkiantis radijo dainavimas pri
minė jai aną Erthos Kitt drebantį balsą, kai ji dai
nuoja Mink shmink, ir visas tas Davy atrodė grės
mingas. Aš Zakristijūnienei dabar sakau, kad Davy, 
David Crockett dainoje niekad neužčiuopiau grės
mės. Taip, Ertha Kitt drebina balsą, bet Zakristijū
nienė neperkalbama. Ji gieda savo giesmelę.

Ji pažiūrėjo ten, paskui jos dėmesį vėl patrau
kė viešnia: ji rakino duris.

Zakristijūnienė atsisakė užeiti.
— Ne, ačiū.
— Tai aš užbėgsiu kurią dieną, — pro duris iš

kišusi galvą tarė dar viešnia. — Noriu su ponios vy
ru susipažinti. Iki pasimatymo, sudiev, iki pasima
tymo.

Zakristijūnienė nuskubėjo namo. Iš naujo ji 
apuostė visus kampus ir atidarinėjo langus. Taip, 
kvapas yra. Apimta siaubo, ji tą uostymą pakartojo. 
Sustodama ties kiekviena siena ir ties kampu, pasi
lenkdama arti grindų, pasukdama galvą į židinį, ji 
ėjo laiptais aukštyn ir žemyn, suko iš kambario į 
kambarį, dar vis patikrindama, kad neužsitrenktų 
atdaros durys ir dar labiau neišgąsdintų, šitaip ke
liaudama atlapais kambariais, lyg valstybėmis be 
sienų, vienu metu, stovėdama prie laiptų, ji suabe
jojo net, ar čia bus dabar nužengusi iš viršaus, ar dar 
turėtų eiti ten. Taip, kambariuose buvo kvapo, ir 
dėl to ji vietomis atsargiai padunksėjo sienas, ap
mindžiojo aptrepsėjo visus kampus, stumdė baldus, 
su kiekvienu nauju pasisukimu ir žingsniu apimama 
vis stipresnio jausmo, kad iš kurio nors kampo kaž
kas išeis ir mirtinai išgąsdins ją. Mindžiodama kam
puose linoleumą, ji nuolat graižiojosi į duris, klau
sėsi iki skausmo įtempusi klausą, staiga bėgo į ko
ridorių apsidairyti, iš viršaus žiūrėjo ties laiptais į 
apačią, o apačioje būdama ištiesusi kaklą žiūrėjo į 
viršų, ar nenužengs kas nors. Kas įžengs? Katastro
fa! Neįasmeninta, kol kas neapčiuopiama, bet 
įžengs iš kurio nors kampo šiuo metu dėl susijaudi
nimo visiškai nenutuokiamo pavidalo, ir Zakristi
jūnienė neįveiks net surėkti, nes dabar ji visiškai ne
sava.

Sujudėjusios durys buvo jai ženklas visur užsi- 
darinėti. Taip, dabar žingsniai bus girdėti, ir niekas 
neprasmuks pro jos ausis ir akis.

Tik dabar ji atsiminė vėl viešnios pasakojimus 
apie žiurkę ir senutės lavoną. Išraudusi ir trinksin
čiais smilkiniais Zakristijūnienė sustojo prie židinio, 
delsdama priklaupė, o kai jau židiny pasuko aukš
tyn galvą pasižiūrėti į kaminą, ne, nekabėjo ten joks 
lavonas.

Kažkokių skausmo lankų spaudžiama galva ji 
apėjo visus savo namų židinius, grūdo į juos galvą, 
lyg po budelio peiliu, ir suko akis į viršų, tarytum 
ieškodama ten ne tiek pasigailėjimo, kiek ruožo nie
kieno neužstojamos šviesos. Tokia aptirpusi ji apėjo 
visus savo namų židinius, o kai dairydamasi nušlep
sėjo laiptais į apačią ir grįžo į priešakinį kambarį ir 
atsistojo jau prie židinio, tada kažkas subeldė į du
ris. Zakristijūnienė lyg atgijo. Ji šoktelėjo ir priglu
do prie sienos ir staiga išgirdo savo širdies tuksėji
mą. Viena ranka griebėsi pritūrėti širdį, kita brūkš
telėjo nuo kaktos iš po skarelės išsipešusį kuokštą 
plaukų. Kažkas ateina! Durys vėl sudundėjo, ir tuo 
pat metu ji išgirdo balsą:

— Zakristijūnienė!
Taip, viešnia grįžo! Zakristijūnienė glūdėjo 

prie sienos ir ranką spaudė prie krūtinės, kad ta jos 
širdis neišlėktų. Ji neleis tos viešnios, ne, ne, ne. Du
rys dunksėjo, o balsas šaukė:

— Zakristijūnienė! Ponia Zakristijūnienė, ati
daryk. Ar užmigai? Atidaryk, noriu kai ką pasakyti.

Zakristijūnienė tylėjo. Ji girdėjo nepatenkintos 
viešnios burbėjimą, girdėjo net nutolstančius žings
nius ir vartelių terkštelėjimą.

Kai viešnia dingo (pro užuolaidos tarpelį Za
kristijūnienė matė: nuėjo atsigrįždama, beveik atža
gariom, namo), tada ji dirstelėjo veidrodin, apsivalė 
suodiną veidą, numetė židiniuose išpuišintą skarelę 
ir išėjo. Ilgai ji vaikščiojo ir dairėsi, lyg gaudoma, o 
kai vyras ir sūnus vakare išėjo pro fabriko vartus, ji 
atskubėjo skersai gatvelės. Vyrai abu sustojo.

— Mama... — tarė Zakristijūnas, žiūrėdamas 
į žmonos veidą.

— Aš bijau, — tarė ji ir apgrabom, kartoda
masi pasakojo iki pat namų. Vyras ramino.

— Niekai, — tarė jis.
— Kaip tu sau nori, bet viena aš namie nebū

siu nė valandos! — šūktelėjo ji.
Vyras nutilo, ir namuose niekas nepratarė žo

džio, kol sudunksėjo durys. Tada visi trys pakėlė 
galvas, ir Zakristijūnų sūnus jau šoko nuo stalo eiti 
ir atidaryti.

— Neleisk, — sudraudė motina.
— Na, dabar čia... — sužiuro Zakristijūnas į 

žmoną.
— Sakau, neleisk, — pakartojo ji, ir sūnus at

sisėdo ir labai tyliai kramsnojo žuvį ir dar tyliau įsi
dėjo burnon bulvės skiltį. Jie klausėsi visi.

— Zakristijūnienė! Ponia Zakristijūnienė! — 
šaukė už durų.

— Įleisk, — tarė Zakristijūnas žmonai.
— Sakau, kad neleisiu, — tyliai tarė ji. — Bus: 

lavonas, žiurkė, lavonas, kvailas vyras, lavonas... 
Gana man visam gyvenimui, — tarė ji pakildama ir 
eidama iš virtuvės. — Ta jau neperžengs mano na
mų slenksčio.

Zakristijūnienė nuėjo į priekinį kambarį ir iš 
ten pro užuolaidas stebėjo viešnią.

Vėlai vakare vėl kažkas baladojosi, ir Zakris
tijūnų namuose tada greit užgeso visos šviesos, ir vi
sa šeima patamsy sugulė. Rytojaus dieną Zakristi
jūnienė jokiu būdu nebesutiko likti namie ir baigti 
švarintis. Ji išskubėjo į fabriką.

Jau, žiūrėk, dabar arti pusmečio, kai Zakristi
jonai pirko namus, o viešnia antrą kartą dar nebuvo 
įėjusi. Daug kartų ji beldėsi, daug kartų iš už durų 
šaukė Zakristijūnienę, kad atidarytų, o toji nieka
dos neatsiliepė, visados ant pirštų vaikščiojo, kol 
jautė, kad viešnia dar tebėra, ir pro užuolaidos pa
kraščius sekė gatvę ir viešnią.

— Dabar jau nebeateina, — tarė man Zakris
tijūnas.

— Iš kur tu žinai, kad nebeateina? — tarė 
žmona.

Vyras kryptelėjo galva. Ne, jis nežinojo. Ret
karčiais kas nors pasibaladoja, bet Zakristijūnai po 
anos viešnios dar nieko nebuvo įsileidę. Ateina, pa
sibaladoja, dar pasibaladoja ir nueina. Zakristijūno 
sprendimai paremti tikrai netvirtais įrodymais. Gal 
iš tiesų ta viešnia ateina, baladojasi ir tyli. Kartą 
buvo atėjęs policininkas, pasidaužė, įkišo pro du
ris raščiuką ir nužingsniavo. Zakristijūnienė tada 
buvo susirūpinusi: ką pagalvos policija, jei neįsilei
do jos atstovo? O kai kitą vakarą vėl ėmė prie du
rų garsintis tas pats moteriškas kaimynės balsas, ji 
tartum pamiršo policiją.

Gal didžiausia bėda, kad pro užuolaidas sunku 
stebėti. Zakristijūnienė neprisipažįsta, bet jei tik ji 
būtų pajėgusi gerai įžiūrėti, ji būtų įsileidusi ir poli
cininką ir mane, kai pirmą kartą atėjau. Ji nebėgio
tų kasdien į parduotuvę pieno: atvežtų jai kas rytą 
ir pastatytų prie durų porą butelių, ji žino tai, bet 
sumažėtų tada ramybė. Gal šeštadienį, o gal sekma
dienį, gal rytą, o gal po pietų subelstų pienininkas, 
atėjęs atsiskaityti, ir visi namai turėtų nutilti, ir ji 
bėgtų į tą priekinį kambarį, vargtų prie užuolaidų, 
širdis jai dunksėtų, ir kartotųsi tai kas savaitę.

Pats pasižadėjau sau, dar Zakristijūnų namuo
se tebesėdėdamas ir klausydamasis pasakojimo: čia 
tai jau niekad nebepasibelsiu. Tegu žmonės turės 
daugiau ramybės, nes matau, kad Zakristijūnienės 
veidas pastoviai jau pilnas nebenuslepiamo išgąs
čio. Kam dar man gilinti ir didinti tą baimę?

Aš dar norėjau klausti, ar Zakristijūnienė ne
susiduria su savo ta kaimyne parduotuvėse ar pake
liui į jas ir iš jų, bet nutylėjau. Siuntė ji savo Stasiu
ką parnešti žuvies ir bulvių, siuntė alaus ir sodos 
vandens, nes vyrui skilvis nebevirškina, tai supratau, 
kad šitas papasiuntiniauja motinai. Dar ji Stasiuką 
siųsdama kiekvieną kartą vis įspėja:

— Tik gerai apsidairyk. Eik pro užpakalines 
duris, bet gerai apsidairyk.

O jai pačiai, kas jai: tik į darbą anksti rytą ir 
vakare namo. Žingsnius iš paskos ne vieną kartą ji 
girdėjusi, ne vieną vakarą jos pavardę šaukęs mote
riškas balsas, bet ji visados smarkiau sukaukšinti, ir 
jau namie.

— Uždususi atbėgai, kai šaukė, — sako vyras.
— Mama visad uždususi parbėga, —tarė Sta

siukas.
Ji suima ištiestą atsisveikinti mano ranką ir ba

ramu ar pasigailėti prašančiu žvilgsniu žiūri į sūnų.
— Užeik vėl, Aleksai, — tarė ji.
— Žiūrėsim, — atsakau. Jau stovėjau prie du

rų. Ji siekė jau ranka atnerti grandinės, bet susilaikė 
ir tarė:

— Gal geriau pro užpakalines duris.
— Išleisk Aleksą pro šitas, — tarė vyras.
— Tiesa, geriau pro užpakalines, — tariau aš 

ir paskubom nužingsniavau į virtuvę. — Aš pirma 
apsidairysiu, —jau už durų tariau ir iš tiesų apsidai
riau. Tolėliau siauroje gatvelėje lakstė būrelis vaikų.

VARPAS SVETUR
VARPININKAI TARP DVIEJŲ VARPI

Ar šiais 1967-siais, kaip dabar vėl pra
dėta sakyti, mūsų Viešpaties metais ku
dirkiškoji atvirybė savo gyvenamajam 
laikui neturėtų būti taikoma antrajai dvi
dešimtojo, bet ne devynioliktojo šimtme
čio pusei? Ar toks įsakmus Kudirkos 
„Varpo“ darbų tęsėjas neturėtų būti ir 
šioks toks priešpriešis basanavičinės Lie
tuvos įvaizdžiui, kuris taip plačiai yra įsi
siūbavęs užsienio lietuviuose ir jų raštuo
se (neišskiriant, beje, nė šio „Varpo“)? Ar 
kudirkiniai varpininkai, sakykime, su
prastų ir pritartų tokiam redaktoriaus 
prierašo (143-144 psl.) elegantiškam bač- 
kiškumui, baksnojančiam kitus taip pat 
kudirkinių tradicijų įpėdinius? Ar kone 
vien tik vienos politinės srovės — liaudi
ninkų žmonės, kurių ideologinė kilmė toli 
gražu nėra išskirtinai varpininkiška, nes 
kadaise apjungusi ir eserų bei narodnikų 
žmones, šiandieną iš tiesų gali būti laiko
mi vieninteliais kudirkinių varpininkų 
įpėdiniais?

Tai tik keletas klausimų, verčiančių 
kiek suabejoti to išdidaus įrašo ..įsteigtas 
1889 m." tikslingumu pastarojo „Varpo“ 
metraščio knygoje. Tačiau tai nereiškia, 
kad šis „Varpas" būtų menkavertis, 
bergždžias, tuščiaviduris.

* * *
Antanas Kučys pastaraisiais metais jau 

ne vienu atveju atkreipė dėmesį savo 
brandžia publicistika. Šiandieną jis, tur 

būt, laikytinas pačiu pajėgiausiu liaudi
ninkų srovės žurnalistu, politiniu komen
tatoriumi, nenusigręžiančiu nė nuo kultū
rinės tematikos. Jo erudicija, be abejo, ir 
šią „Varpo“ knygą, kurią jis redagavo, iš
kelia virš daugelio užsienio lietuvių parti
nių pamfletų.

Jo 18 puslapių straipsnis „Dvi liberalų 
grupės“, žinoma, yra rašytas iš griežtai 
liaudininkiškų pozicijų. Jis abejoja San
taros-Šviesos ir „Metmenų“ žurnalo libe- 
rališkumu. Neseniai jam aštriai atsikirto 
V. Trumpa „Naujienose“, A. Kučys taipo
gi neliko skolingas, taigi išsivystė šiokia 
tokia polemika.

A. Kučio iškeltasis klausimas, be abejo, 
svarstytinas, nes lietuviškų politinių ideo
logijų išsamesnis panagrinėjimas jau se
nokai laukia įžvalgių plunksnų. A. Kučys, 
vertindamas mūsų politinės istorijos įvy
kius, atrodo, vis dar neįstengia pilnai iš
laikyti kabinetinio ramumo, o savo kriti
kuojamųjų dr. V. Kavolio, dr. A. J. Grei
mo, V. Trumpos jis, matyt, nepagavo tos 
plotmės, iš kurios jie patys kalbėjo. Tik 
su V. Rasteniu jie abu, atrodo, kalba maž
daug viena tonacija, ir semantinių nesu
sipratimų tarp judviejų neturėtų kilti.

Gaunasi įspūdis, kad A. Kučys yra sa
votiškai nenuoseklus. Kalbėdamas apie 
nepriklausomąją Lietuvą, jis yra pabrėž
tinai kairus, o apie JAV politiką — jau 
dešinus... Aplamai, ne visi jo teiginiai įti

kina, nors jis, be abejo, ir nemaža tiesos 
pasako. Kiekvienu atveju jis pagirtinas už 
drąsą atvirai ir kietai savo nuomonę 
reikšti. 

* # *
Straipsnių ir rašinių šiame „Varpe“ yra 

net 27, visi netrumpi, išskyrus tik apžval
ginę dalį, todėl visų apžvelgti čia nei įma
noma, nei, tur būt, reikalinga.

Vertingas yra J. Audėno straipsnis 
„Lietuvos gyventojai“, kuriame autorius 
pagal turimus statistįkinius duomenis 
bando apskaičiuoti Lietuvos gyventojų 
nuostolius. Liūtas Grinius skelbia atsimi
nimus apie savo tėvą buv. Lietuvos prezi
dentą dr. Kazį Grinių. A. Sugintas nagri
nėja Kudirką - publicistą. Spausdinami H. 
Blazo ir prof. V. Lašo nekrologai.

Dr. J. Pajaujis savo rašinyje iškelia ne- 
benaują pasiūlymą, būtent, „Varpą“ 
spausdinti labai mažais rašmenimis, plo
name popieriuje ir mažo formato, kad jį 
galima būtų paskleisti dabartinėje Lietu
voje. Tai, žinoma, nenauja mintis. Kadai
se Lietuvai specialiai paruoštus biulete
nius leido ir Vliko Elta. Aišku, kad, sovie
tinei cenzūrai į Lietuvą neįsileidžiant mū
sų knygų ir spaudos, neoficialus mūsiškių 
leidinių paskleidimas Lietuvoje yra gun
danti mintis. Diskutuotinas klausimas, ar 
tokius leidinius iš tiesų įmanoma Lietuvo
je kiek plačiau paskleisti. Antra vertus, 
tokių leidinių turinys yra vis dėlto labai 
jautrus dalykas, reikalaujantis nemažos 
įžvalgos ir autentiško Lietuvos gyvenimo 
pažinimo, kad leidinys neprarastų savo ti
kėtinumo. O Lietuvos lietuvius maitinti 
paviršutiniškumais aplamai yra bepras
miška, dargi kenksminga...

„Varpe“ spausdinamos dviejų užsienio 

lietuvių autorių poezijos knygų recenzi
jos. Nepasirašytos (paties redaktoriaus?) 
recenzijos aptaria Liūnės Sutemos „Be
vardę šalį“ ir A. Rūko „Mano tautos isto
riją“. Abejotina, kad pati poetė taip jau
čia savo kūrybą, kaip recenzentas L. Su
temos eilėraščius aiškina, šiaip recenzi
jos parašytos sklandžiai. Pas mus beveik 
negirdėta, kad politinių grupių leidiniai 
rodytų dėmesį grožinei literatūrai. Džiu
gu, kad šis „Varpas“ čia yra išimtis, be 
minėtųjų recenzijų, atspausdinęs ir visą 
Liūnės Sutemos eilėraštį.

Apžvalginėje dalyje paliečiama visa ei
lė užsienio lietuvių gyvenimo sričių. Po
litinėje tematikoje čia ryškiausiai nuslys- 
tama nuo varpininkiškumo į liaudininkiš- 
kumą. Nors aiškiai matomos pastangos iš
likti atokiai objektyviu, partiškumas kone 
kiekvienu atveju prasiskverbia.

„Varpo“ apžvalgininko nurodymas, kad 
Lietuvos Laisvės Komitetas nėra joks vi
suomeninis lietuvių veiksnys, tikriausia, 
susilauks daugelio lietuvių pritarimo, nes 
tas komitetas iš tiesų tėra amerikiečių 
įstaiga su lietuviais tarnautojais. Nėra tai, 
žinoma, koks nors JAV žvalgybos skyrius, 
kaip mėgsta aiškinti sovietiniai propagan
dininkai, bet lietuviško savarankumo tas 
komitetas vis dėlto nedaug tegali turėti.

Pernai JAV įvykęs varpininkų suvažia
vimas iliustruojamas trimis nuotrauko
mis: jose nematyti nė vieno jaunesnio, 
bent viduriniosios kartos atstovo veido. 
Tuo varpininkai - liaudininkai, beje, ne
siskiria nuo kitų partinių užsienio lietu
vių susigrupavimų. Tekyla klausimas, 
kodėl taip yra? Gal atsivežtinės mūsų 
partiškai politinės tradicijos nepatraukia 
jaunesniųjų užsienio lietuvių? O gal jos, 
tos tradicijos, nebeatitinka dabartinei tik
rovei ir šiuolaikinio žmogaus politinei 
sampratai?

R. E. Maziliauskas

Kaip ryto saulės laukia vieversėliai, 
Laukiam, o Dieve, mes, akis pakėlę, 
Laukiam ir prašom širdimi tyriausia: 
Siųsk savo Sūnų, viengimį brangiausią! 
Tamsi naktis apgaubė pasaulį. Pirmoji 

žmonijos nuodėmė ištrėmė šviesą iš žmo
gaus širdies ir proto ir padarė jį Dievo 
priešu. Beviltis ir bejėgis gailestis pribloš
kė jį ant žemės molio, iš kurio jis kilo. Bet 
vilties spindulėlis perveria tamsybes, ir 
Dievas prižada: kada nors, tolimoje ateity
je, išauš aušra visam pasauliui ir Mergelės 
Sūnus sutriuškins žalčio-šėtono galvą. Iš 
nelaimės gims išganymas, kaltė taps „felix 
culpa“, kuri davė žmonijai tokį Išganytoją. 
Tai pirmasis adventas, pirmoji ilgo lauki
mo valanda. Pasaulis brido per vargą, tam
są, kraują ir karus. Bet tas Dievo paža
das, dažnai pakartotas per pranašus, davė 
vilties ir stiprybės. Pagaliau, laiko pilnu
moje, atėjo pirmosios Kalėdos. Gimė Kris
tus. Jis gimė ne vien tik plačiai žmonijos 
visumai, bet taip pat kiekvienai paskirai, 
individualiai sielai.

Istorinis pirmųjų Kalėdų faktas įvyko ir 
nebepasikartos, bet asmeniškas Kristaus 
apsilankymas vyksta visą laiką. Ad
vento metu mes ruošiamės Kristaus misti
niam atgimimui mūsų sieloje. Tai rimties 
ir gilaus dvasinio troškimo laikas. Kalėdos 
nėra vien tik jautri šeimos šventė, proga 
pasilinksminti ir pasikeisti dovanomis, bet 
Išganytojo gimtadienis, dvasinio atsinauji
nimo ir malonių šaltinis. Kristus kartą ap
lankė pasaulį, kad jį atpirktų, Jis aplanko 
ir kiekvieną mūsų, kad pritaikytų savo 
švento gimimo ir mirties vaisius mūsų iš
ganymui. Laukime Jo ir priimkime Jį tyra 
ir džiūgaujančia širdimi. A. G.

NEPAGYDOMIEJI LIGONIAI
M. S. R. iš Cherlsey, Surrey, sužinojęs, 

kad Dievo Tarnui arkiv. Jurgiui Matulai
čiui užtariant įvairiausių ligų ligoniai at
gavo sveikatą ir kad jų 792 padėkos laiš
kai buvo Amerikoje paskelbti „Laive“ per 
paskutinius 13 metų, sumanė sudaryti sa
vo gyvenamoje parapijoje maldos sąjūdį 
už nepagydomus ligonius. Jie yra dideli 
vargšai: nemaži skausmai juos kamuoja, 
o dar labiau nusimena, kai nei gydytojai, 
nei jų teikiamieji vaistai neatstato jiems 
sveikatos. Tuo tarpu beatifikacijos bylai 
laimėti bažnytiniame teisme reikalingi 
yra bent trys tikrieji Dievo malonės ste
buklai: nepagydomų ligonių staigus pagi
jimas.

M. S. R. žino du nepagydomai sergan
čius savo parapijoje ir prie jų prijungė 
trečiąjį, S. L., nuėjo pas savo kleboną, 
kun. C. B. Snell, SDB. ir sutarė su juo, 
kad už nepagydomai sergančius ligonius 
bus laikomos Mišios kas pirmas mėnesio 
penktadienis per 6 mėnesius.

Būtų gera, kad ir kitose vietovėse susi
darytų maldos sąjūdis už nepagydomus li
gonius. Žinodami Viešpaties žodį „prašy
kite ir gausite“, turime vilties, kad mūsų 
užtariemieji ligoniai pasveiks.

Kun. K. A. Matulatis, MIC
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Knyginis pasaulis Lietuvoje
Kas gi yra poema ta žodžio prasme, ku

rią mes esame įpratę vartoti?
O gi eiliuotas romanas, apysaka. Kai 

žiūrime atgal, tai matome, kad romanai 
daugiausia eilėmis buvo rašomi jau nuo 
senovės. Kai gimė tasai vadinamasis pro
zinis romanas, tai vis tiek poema dar ilgai 
išsilaikė. Nors poema turi tokių teigiamų 
privalumų, kokių nebūna romane, bet 
daugelyje kraštų ji pamažu mirė ir jau 
nebeprisikelia. Dažniau poetas, jei jame 
kyla noras parašyti didesnės apimties da
lyką, griebiasi romano.

Lietuvoje poema beveik susilaukė mir
ties po Maironio. Sakome beveik, nes vis 
dėlto ir po Maironio dar vienas kitas poe
tas bandė rašyti poemas (pvz., Faustas 
Kirša, Stasys Laucius). Tačiau su sovieti
niais laikais poema Lietuvoje vėl kažkaip 
atgijo. Man rodos, kad šitam „atgimimui" 
didelės įtakos turėjo ir turi rusai, kurių li
teratūroje poema niekada nebuvo mirusi, 
Puškinas ją iškėlė į aukštybes, o sovieti
niai rašytojai vėl padažnino jų pasirody
mą. Dėl to poema dar ir dabar dažnas 
reiškinys Lietuvoje. Parašė po poemą E. 
Mieželaitis (tokią „tautų draugystės“ poe
mą), E. Selelionis, Just. Marcinkevičius. 
Pataikęs pasirinkti aktualią temą — apie 
Pirčiupio tragediją, J. Marcinkevičius su 
savo ta poema išgarsėjo, galima sakyti, po 
visą sovietinį pasaulį, net buvo pristatytas 
bajoriškajai Lenino vardo premijai gau
ti, nors „didieji broliai“, matyt, nurungė 
jį-

Dabar mano rankose, štai, dvi naujos 
lietuviškos poemos — Antano Miškinio ir 
Sigito Gedos, kurių vienas yra jau vyres
niosios kartos poetas, o kitas — jaunosios, 
ir tai lyg ir liudytų, kad poema ne tik gy
va yra, bet ir žada gyva būti, jei seni ir 
jauni jas rašo.

Mums, svetur gyvenantiems įr atitruku
siems nuo visų kūrybinių Lietuvos nuo
taikų, pirmiausia kažkokį keistą jausmą 
kelia šių abiejų poemų temos. Kai Mairo
nis rašė savo „Jaunąją Lietuvą“, tai sten
gėsi apdainuoti platų dalyką — lietuvių 
tautinį atgimimą. Dar ir J. Marcinkevi
čiaus „Kraujas ir pelenai“, sakytume, yra 
tokia tema. Ją gali išplėsti, nes Pirčiupiai 
juk gali įasmeninti visą vokiečių okupaci
ją (čia šįkart nesiruošiame gvildenti klau
simo, kas už Pirčiupiu tragediją kaltas).

DVI POEMOS
O mūsų mielasis, senasis giedorius Anta
nas Miškinis savo poemoje „Svajonė ir 
maištas“ apdainuoja poetą revoliucionie
rių Julių Janonį, o Sigitas Geda poemoje 
„Strazdas“ — poetą kunigą Antaną Straz
dą! Kokios atrodo siaurutės temos! Kai 
Salomėja Nėris paskyrė poemą Josifui Vi- 
sarionovičiui, tai buvo visiškai supranta
ma. Budelis tai budelis, bet juk valdė visą 
didžiulę imperiją. O ką gi Janonis? Jau
nas poetas, kuris maišėsi revoliucijos įvy
kiuose ne kaip vadovas, bet kaip eilinis 
inteligentiškas dalyvis. Kaip poetas irgi 
nespėjo išvystyti savo talento. Arba kun. 
Strazdas. Taip, mužikų dainius, tiesa, bet 
argi jo dainos ir veikla turėjo visuotines
nės reikšmės?

V. Mykolaitis - Putinas

GRUODIS
Kelionė buvo neilga.
Jau žengiam paskutinį žingsnį — 
Ir pabaiga.
Pirmyn su nerimu žvelgiu.
Širdy gėla ir maudulys.
Ir juodą, žvarbią gruodžio naktį
Ir vėl mintis nuklys.
Pradžioj žiemos naktis ilga,
Gal siautės vėtra ir pūga. 
Gal speigas, alkanas, žiaurus, 
Atidarys godžius nasrus.
Taip, iš tiesų,
Ir dienomis, ir naktimis
Niūru, tamsu.
Ir šaltis spaudžia vis labiau.
Ir vėjas rūstauja žvarbiau, —
Ir aš einu be atvangos
Sutikt žiemos,
Šaltos, ilgos.
Bet šitai baigias gruodis jau, 
Ir sieloje staiga šviesiau.
Tegul sau siautėja pūga,
Jau skelbia gruodžio pabaiga:
Tau grįžta saulė!
Ir aš kartoju:
Saulė grįžta!
Ir štai krūtinėj pajuntu
Atkaklų ryžtą:
Pro speigą, vėtrą ir pūgas 
Į grįžtančią šiandieną saulę 
Ištiest rankas!

Mes suprantame, kad abu šie dabar 
poemose apdainuotieji poetai yra bran
gesni sovietams negu kurie nors kiti. Bet 
argi nebėra platesnių, reikšmingesnių įvy
kių?

A. Miškinio poema didoka (70 psl.). Jis 
stengiasi būti meistriškas •— pavyzdingai 
eiliuoti. Naudodamasis savo meistrišku
mu, jis pasiekia kai kur gražių dalykų 
(pvz.: „Mėlynai mėlynai nužydėjo linai. 
Tiktai pamažu pamažėlio šiugžda žalia 
avižėlė: nežydi, nežydi, o nieks amžinai — 
ims raust pagiry putinai, ims gelsti sužėlę 
atolai, ims degt sedulės iš tolo“)*. Tačiau 
kur gi poemoje tas Janonis? Jis taip ir 
prapuola karo ir revoliucijos vaizduose. 
Gal ir gerai, kad prapuola. A. Miškinis šia 
poema bus pasitarnavęs tokiai šiuo metu 
aktualiai revoliucijos temai, ir gana. Jei
gu kalbėti apie indėlį, tai Miškinis šia poe
ma bus padidinęs tos tikrai sovietinės val
dinės literatūros kiekį.

Jaunojo S. Gedos „Strazdas“ — 14 eilė
raščių poema. Tokių poemų seniau niekas 
nė poemom nevadindavo. S. Geda nesi
stengia ypač skambiai eiliuoti. Lietuvoje 
pastaraisiais metais įsigali palinkimas tik 
pusiau laikytis rimų, taip sakant, daugiau 
kirviu apkapoti, kad ne taip skambu bū
tų, kad stipriau išeitų. Turint galvoje, kad 
rašoma apie Strazdą, tas palinkimas į gru
bumą, sakytume, visiškai savo vietoje, 
atitinka poemos herojaus dvasią. Tokio 
strazdiškumo posmas galėtų būti kad ir 
šis (iš eilėraščio ,;Karčiama“):

Vyrai mūrai: ūkinykai, 
Sukčiai, kupčiai, maininykai, 
Kožnas pagal savo stoną, 
Leisdami ratu uzboną.

K. Plaučiūnas

DIPLOMINIS DARBAS
APIE LIETUVIŲ LIAUDIES DAINAS
Frankfurto muzikos akademija priėmė. 

Theodor Blumo diplominį darbą, pavadin
tą „Lietuvių liaudies dainų savybės pasta
rųjų 200 metų bėgyje, pavaizduotos pa
vyzdžiais“. Priimtasis darbas yra iliust
ruotas gaidomis.

Kaune gimęs jaunasis diplomantas il
gesnį laiką kruopščiai rinko medžiagą. 
Buvo kai ką gavęs iš Lietuvos, o, 1967 m.

POETO
Benediktas Rutkūnas šiais metais vie

nas vienišas atšventė savo 60 m. amžiaus 
sukaktį, o geradariai (iš tikro — trys gera
darės), tegu ir po sukakties, išleido naują 
jo eilėraščių rinkinį Mėlyna diena (96 p.).

Lietuvoje jis buvo stipriai įsijungęs į li
teratūrinį gyvenimą. Versdamasis dau
giausia mokytojo darbu, nuo studento die
nų rašė ir spausdino įvairiuose literatūros 
ir bendriniuose žurnaluose eiles, dalyvavo 
organizaciniam rašytojų gyvenime. Anuo
met jis išleido novelių rinkinį ir trejetą 
poezijos knygų. Vokietijoje buvo išspaus
dinta ketvirtoji jo poezijos knyga. Taip 
pat jis yra nemaža vertęs.

Nusikėlęs į JAV, jis nepajėgė kurtis ir 
gyventi normalų gyvenimą, kaip tūkstan
čiai kitų. Ten jis jau eilė metų yra privers
tas pasitenkinti uždaru ar beveik uždaru 
gyvenimu, platesnį ryšį palaikydamas su 
pasauliu beveik vien laiškais ir per laik
raščius ir žurnalus, kurie išspausdina jo 
naujų eilėraščių ir iš kurių jis sužino, kas 
vyksta lietuviškame ir kitame pasaulyje.

Tačiau šitame savo uždarame pasaulyje 
jis toliau kuria, Išsakydamas savo vidų ir 
nuotaikas ar savo kūrybos pagrindu imda
mas atsiminimus ir nuotaikomis nudažy
tus gamtos ir aplinkos reiškinius.

Kiek jis yra pasinėręs tame kūrybiniam 
pasaulyje ir tiesiog paskendęs jame, rodo 
naujojo poezijos rinkinio aplanke T. Žiū
raičio, O.P., skelbiamoji žinia, kad B. Rut
kūnas turi rankraščiuose 384 eilėraščius, 
tarp kurių yra keletas baladžių, ir visa tai 
sudaro 497 mašinėle rašytus puslapius. Vi
sa tai parašyta 1949-1967 metais. Tiesiog 
sunku patikėti, kad, bent mūsų sąlygomis, 
imtų kas nors ir išleistų tokį rinkinį. O 
naujai išleistajam rinkiniui „Mėlyna die
na“ panaudoti iš to didelio kiekio tik 59 ei
lėraščiai. Tai tie eilėraščiai ir turi atsto
vauti visam poeto pastarųjų apie 20 metų 
kūrybiniam pasauliui.

B. Rutkūnas yra tradicinis vyresniosios 
kartos poetas, kuris ir eiliuoja klasiškai, 
skambiai ir nesiekia reikšti kokių nors 
madingų filosofijų.

Didis, žydintis pasauli, — 
kas esi?

vasario mėn. apsilankęs Londone, taip pat 
ieškojo medžiagos savo diplominiam dar
bui.

Diplomą gavęs, T. Blumas žada būti 
muzikos mokytoju. (r)

DIENA
Gaubia rūkas tolių tolius 
ir naktis tamsi------

dainuoja jis, ir tai, tur būt, išreiškia ne tik 
aplinką, bet ir patį poetą, kuris jau tie
siog apie save kalba, pvz., tokiam eilėraš
tyje:

Aš kartais pamirštu pasaulį, tavo grožį 
ir saulės gundymus ir pats save 
ir, kaip vienuolis maldose paskendęs, 
slenku šešėliu vienišas gatve.
Pro ašaras, pro skurdą, žemės skriaudą 
iš praradimo praradiman tylomis einu. 
Ir ežeras žalias šviesos akiračiu nuskrie

ja
Ir vėl naktis. Ir man sunku, lyg neščiau 

naštą akmenų — 
neatpirktųjų kalčių mirtinų------
Dažnai braidžiodamas „praradimo upė

mis“, nuolat blaškydamasis tarp džiugesio 
ir nevilties, dalydamasis su kitais savo 
nuotaikomis, nes bent septynetas eilėraš
čių paskirta tam tikriems asmenims, poe
tas mėgsta nukreipti žvilgsnį ir tolyn nuo 
savęs. Jį, štai, patraukia —

Pavasario kvepiantis oras, 
ir saulė įkopus aukštai. 
Varpeliais padangėje virpa 
linksmų vyturėlių šimtai.

Arba:
Važiuoja mano žemė
žaliu pavasario keliu.
Apsupo miglos veidą 
jaunosios vualiu.

Tokių džiaugsmingų, entuziastiškų ir 
skambių posmų rinkiny apstu. Žinoma, 
kartais tokie posmai būna atmiešiami liū
desio šešėliu. O kartais tokie gamtiniai 
motyvai prikeliami jau iš mirusiųjų pa
saulio, iš atsiminimų praeities. Pvz.,

Širmi žirgeliai ganosi 
dobiluos.

Aišku, kad šiandieniniam poeto pasauly
je žirgeliai nebesigano, dalgių niekas nebe- 
plaka, grėbėjos nebesirenka. Tai praėjusi 
poetinė kaimiškoji romantika.

K. Abr.

Draugus ir pažįstamus sveikina su 
šv. Kalėdomis ir linki jiems 

laimingų 1968 metų
V. Lukauskas
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VYTAUTĖ ŽILINSKAITĖ

NEMIRTINGUMO PASLAPTIS
V. Žilinskaitė — viena geriausių sovieti

nių jumorisčių Lietuvoje, grąžinanti felje
tonui tikrąją jo prasmę.

• *
Keistas, neįtikėtinas garsas apgaubė 

mūsų modernišką komunalinį namą.
Pirmaisiais metais, kai į jį tik atsikėlė

me, jis dar niekuo nesiskyrė nuo kitų na
mų — nebent savo beveide išvaizda. Bet 
praėjus keleriems metams, jis įgavo vei
dą ir net labai originalų: apie jį ėmė plis
ti keisčiausios kalbos. Kalbėjo, kad per 
aštuonerius namo gyvavimo metus jame 
nenumirė nė vienas gyventojas. O jeigu ir 
mirė, tai tik už namo sienų, per savo pa
ties žioplumą ir neapdairumą. Visai natū
ralu, kad nukaršę senukai ir pasiligoję 
gyventojai ilgainiui iš namo neiškišdavo 
ir nosies. Tie, kurie sirgo vėžiu, jau per
ėjo į devynioliktą ar trisdešimtą šios ligos 
fazę, gydytojams tik trūkčiojant pečiais. 
Atsirado, beje, ir nepatenkintų nemirtin
gumo perspektyva: kelios šeimos, pasižy
minčios gausia uošvija, bevelijo išsikelti 
kažkur arčiau Rasų.

Šitaip mūsų didelį namą apgaubė spin
dinti nemirtingumo aureolė. Šypsojosi ga
limybė nušluostyti nosį net ilgaamžiams 
Abchazijos čiabanams su visu jų kumysu 
ir kalnų oru. Todėl į šešiasdešimt mūsų 
butų gražumu ir jėga ėmė brautis viso
kiausi paliegėliai ir senukai — sakytum į 
Lurdą jo klestėjimo laikais. Motinos at
nešdavo sergančius mažylius ir su ašaro
mis akyse maldaudavo palaikyti juos nors 
porą dienų, kol praeis krizė. Atvykėliai 
įsitaisydavo ir balkonuose, kur ramiai tū
nodavo net spiginant trisdešimties laipsnių 
šalčiui — galėjai juos virti bei kepti, vis 
tiek nebūtų pakratę kojų. Veltui, supran
tama, niekas jų nelaikydavo: už parą im
davome tris rublius (du rubliai už pataly
nę ir rublis už nemirtingumą).

Drauge su beviltiškais ligoniais mus už
plūdo ir pilni vilčių mokslininkai ir gydy
tojai. Pastarieji vylėsi, kad šios mįslės 
įminimas iškels mediciną į tokias aukštu
mas, kad ji sugebės išgydyti slogą ir, ko 
gero, net ir pleiskanas!

Taip, buvo ko laužyti galvas mokslo vy
rams! Ir, reikia pripažinti, jie laužė jas iš 
peties. Nuolat ir nuolat, ibet kuriuo paros 
metu turėdavome atsakinėti į įvairiausias 
anketas. Iš jose pateiktų klausimų buvo 
galima spręsti, kad mokslo žmonės jau 
spėjo sukurti visą virtinę hipotezių, labai 
įtikinamai atskleidžiančių mūsų nemaru

mo priežastis. Viena jų, pavyzdžiui, aiški
no, kad didžiulę įtaką nemirtingumui turi 
bloga garsų izoliacija. Esą, nuo nepaken
čiamo triukšmo nervai ilgainiui taip užsi
grūdina, kad virsta kone kanapinėmis vir
vėmis, o tai ir priveda prie nemirtingumo. 
Kiti mokslininkai įrodinėjo, kad nemirtin
gumo priežastis — vandentiekio bei kana
lizacijos vamzdžiai: jiems sproginėjant, 
susidaro oro ultrabangos, kurios teigiamai 
veikia dar neištirtą skydliaukę. Tretį gi 
tvirtino, kad nemirtingumas atsirado tik 
todėl, kad namas stovi prie pat gamyklos 
ir iš jos sklindančios užteršto oro srovės 
atnaujina plaučių ląsteles ir išvalo krau
ją. Bene rimčiausia iš hipotezių buvo ta, 
kuri teigė, kad gyventojus nemarius pada
rė tarakonų antplūdžiai: ką jie paliečią 
savo ilgais ūsais, tas ir liekąs pažymėtas 
nemarumo antspaudu. Prie šios teorijos ir 
buvo apsistota, juoba, kad tą tema buvo 
apgintos kelios disertacijos. Po to atvyk
davo ištisos delegacijos pirkti arba vogti 
iš mūsų tarakonų.

Netrukus vėl pasklido kalbos, dar keis
tesnės ir įdomesnės. Šnekėjo, kad namo gy
ventojus iškeldins, o į jų vietą atsikraus- 
tys asmenys, nusipelnę nemarumo kur 
kas labiau už tokį atsitiktinį elementą, 
kaip mes. Kiti kalbėjo, kad name įsikurs 
viena įstaiga, kurios idėjoms pritrūko ne
marumo...

Visokios plito šnekos. Jų klausydamiesi, 
mes, užburto namo gyventojai, tik kraipė
me antakius ir tylėjome. Juk mes — mes 
puikiai žinojome savo nemirtingumo pa
slaptį! Tylėjome ne savanaudiškais sume
timais, o vardan planetos ateities: staigus 
gyventojų perteklius galėjo ją pražudyti. 
Juk, sužinojus mūsų paslaptį, pasidaryti 
nemirtingu būtų tas pats, kas nusispiauti 
pro kairį petį!

Ir vis dėlto — kodėl mes tapome nemir
tingi?

Labai paprastai: kaip gali žmogus nu
mirti, jeigu pro buto duris ir prieangį nie
kaip nepralenda karstas?

KODĖL ŠYPSOSI SFINKSAI

Tūkstančius metų Egipto dykumoje 
stūkso milžiniškos sfinksų figūros. Jos 
žiūri didžiulėmis burnomis. „Kodėl sfink
sai šypsosi?“ — suka sau galvas archeolo
gai ir niekaip neįstengia įminti šios ilga- 

-amžės mįslės.

audimas? Aš jus, neišmanėliai, pamoky
siu, kaip šitai daroma kur kas tobulesniu 
būdu!..

Šitaip neklystantysis Zamris VII pamo
kė kailialupius, kaip lupti, puodžius — 
kaip puodus žiesti, net skalbėjos gavo ver
tingų patarimų šūsnį. Faraonas ir jo svita 
galop tą ir darydavo, kad be paliovos nu
rodinėdavo. Visas kraštas tik ir karpė au
simis, laukdamas naujų nurodymų, nes 
tas, kuris su jais apsilenkdavo, kaip jau 
buvo minėta, patekdavo tiesiai į nasrus 
krokodilams. Tai buvo auksinis laikmetis 
aligatoriams: jie taip nutuko, kad vos be
pavilko savo baltus pilvus.

Neklystančio ir labai konkretaus vado
vavimo vaisiai netruko prinokti. Užėjo ba
das ir epidemijos, žmonės pritrūko ką val
gyti, kur gyventi ir kuo dėvėti. Visas kraš
tas atrodė tartum praūžus milžiniškam 
gaisrui arba niokojančiam karui.

Bet faraonas nematė viso to, kas dėjosi 
jo šalyje: jis dabar neatitraukdavo akių 
nuo dangaus. Jam kilo subtili idėja nuro
dyti Mėnuliui, kada pilnėti įr kada plonė
ti — Egipte duoti patarimų jau nebeliko 
kam.

Nežinia, kiek dar būtų trukusi tokia 
būklė, jei kartą faraonas pusryčiams ne
būtų gavęs tik penkių ryžių grūdelių. 
Keista, bet ši mikroskopinė porcija ati
traukė valdovo dėmesį nuo Mėnulio reika
lų. Išsiklausinėjęs jis sužinojo, kad šalyje 
toks skurdas, jog ant jo stalo greit nebus 
ir pusės ryžio grūdelio.

Faraonas susirūpino. Reikėjo žūt būt 
kažką daryti.

Ir vėl susirinko į Sfinksų aikštę didžiu
lė minia. Egiptiečiai ėjo, vos pavilkdami 
kojas, o jų kūnai prašėsi balzamuojami. 
Zamris VII iškilmingai išėjo pro rūmų 
vartus, sėdo į atneštą sostą ir išdidžiai ta
rė:

— Ilgai mes jus mokėm, teisingai mo
kėm, ir pagrindinė mūsų vadovavimo 
kryptis buvo teisinga ir neklystanti.

— Neklystanti; — atkartojo svita.
— Tačiau, — nuleido balsą faraonas, — 

šalies gyvenimas gerokai smuko, ir mums 
reikės ištaisyti kai kurias neklystamai va
dovaujant padarytas klaidas...

Štai šią akimirką akmeniniai sfinksai 
neišlaikė. Jie visi kaip susitarę prasišiepė. 
Ir šypsosi iki šiolei...

Be reikalo jie, tie archeologai, kamuo
jasi. Niekada, niekada jie šios mįslės ne
įmins. Ją atskleisti lemta tik humoris
tams.

Ilgoje faraonų dinastijoje, valdžiu
sioje Egipto šalį, savotišką vietą užima 
mažai kam žinomas Zamris VII. Šis val
dovas tarėsi esąs ypatingai sumanus ir vi
sažinantis. Zamris VII buvo tvirtai įsitiki
nęs, kad visoje šalyje gyvena vien kvai
liai ir neišmanėliai, milijonai žioplių, ku
rių pasigailėję, dievai atsiuntę jį, vieninte
lį išmintingą vyrą. O kadangi pataikūnų ne 
trūko ir prieš mūsų erą, tai šiai kukliai 
faraono nuomonei pritarė ir jo aukštieji 
valdiniai.

— O faraone! — choru šaukdavo jie, — 
tu vienintelis po saule, kuris niekada ne
klysta! Nuo tavo išminties spindulių 
mums raibsta akys! Kiekvienas tavo žo
dis — šventas ir neginčijamas, nes tu — 
neklystantis! Tu — visapusiškas genijus!

Zamris VII nesitenkino panegirikomis. 
Jis, kaip išmintingas valdovas, nutarė 
konkrečiais darbais įrodyti savo visapu
sišką genialumą. Vieną rytą jis įsakė su
kviesti į Sfinksų aikštę visus šventyklų ir 
piramidžių statytojus.

— Aš sukviečiau jus todėl, — prabilo 
valdovas į minią, — kad pamokyčiau sta
tybos meno. Nemokate jūs savo amato! 
žinokite, — pakėlė jis žiedais apmaustytą 
pirštą, — pastatus reikia statyti ne nuo 
apačios, o nuo viršaus. Eikit ir dirbkit, 
kaip mano paliepta!

— Eikit įr dirbkit taip, kaip liepė visa
žinantis, neklystantis faraonas! — suspie
gė Zamrio parankiniai, iškėlę bizūnus.

Netrukus po to Zamris sukvietė žemdir
bius.

— Jūs sodinate į Nilo dumblą ryžius, — 
tarė jiems valdovas, — o nuo šiol sodinsi
te tik arbūzus. Gausite tokį neregėtą ar
būzų derlių, kad per kelerius metus mes 
pavysime ir pralenksime Etiopiją!

— ...ūzus! — sušvytravo bizūnai.
Norom nenorom žemdirbiai turėjo imtis 

arbūzų auginimo meno, nes tie, kurie ne
paklausydavo, būdavo įmetami į Nilą su
ėsti krokodilams. Visi arbūzai, dar neuž- 
simezgę, supuvo dumble.

Dabar faraonas nutarė savo gausios iš
minties paskolinti ir amatininkams.

— Argi čia darbas? — paniekinamai 
patampė jis puikius audeklus. — Argi tai 

RAMYBĖS APAŠTALAI

Kai miestą apgaubia ūkanos ir ima 
ūkauti chuliganai, mūsų, Ožkų, gatvėje 
tylu ir ramu tartum oazėj dykumos vidu
ry. Tylą drumsčia tik ritmingi trijulės

žingsniai — tai vaikšto draugovininkai, 
mūsų šventosios ramybės apaštalai.

Jų pasirodymas visuomet mums kelia 
pagarbą ir pasitikėjimą. Malonus saugu
mo ir pilietinės neliečiamybės jausmas 
kutena mums gerkles, spaudžia dėkingu
mo ašaras, stebint šią lėtai plaukiančią 
eskadrilę. Raudoni raiščiai ant jų ranko
vių tamsoje žėruoja tartum aguonų žiedai, 
tartum jaunų širdžių žarijos...

Štai šaunusis trejetas pasiekia gatvės 
galą. Apsisuka. Eina į kitą galą. Eina ko
ja į koją. Taip pasiekiamas antras Ožkų 
galas. Vėl 180° — ir žygis į pirmą galą. Ir 
taip be galo.

Kartais mes neiškenčiam ir išslenkam į 
gatvę iš arčiau pasigėrėti mūsų ramybės 
apaštalais. Jau tamsu, prieiname visai ar
ti ir atidžiai įsispitrijame į trijulę. Tai dvi 
labai simpatiškos senutės ir vienas nema- 
žau simpatiškas senukas su ryžių šiaude
lių kepurėle, vedinas kokių 200 gramų 
špicu. Jiems jau po septyniasdešimt, bet, 
matyt, jie reguliariai lanko herontologijos 
kabinetą, o tai įr įgalina juos pamatuoti 
Ožkų gatvę. Nežiūrint to, jų smakrai pa
stebimai kreta, o nugaros linksta po sun
kia metų našta. Kartais darosi baugu, kad 
kuris jų nesukn'iustų čia pat, ant šaligat
vio.

Mes prieiname visai arti.
— Ačiū už globą, — mandagiai dėkoja

me, akimis rydami raudonus raiščius. — 
Kas paskatino šiai kilniai misijai?

— Matot, vaikučiai, — drebančiu iš se
natvės balsu paaiškina viena senučiukė, 
— mes vis tiek vakarais čia pavaikštinė- 
jam, šuniuką vedžiojam. Tad ir paprašė 
mūsų panešioti raištelius vyrukai iš šta
bo. Tokie augaloti. Kaip atsisakysi? O ir 
raišteliai dailūs, — ji meiliai paglosto raiš
tį.

Kiti du patruliai pritariamai linksi. Mū
sų akivaizdoje jie stengiasi atrodyti žva
lūs, stengiasi iš paskutinių jėgų tiesiogine 
šio žodžio prasme. Nuo tų pastangų net 
virpa lengvutė ryžių šiaudelių kepurėlė 
ant senuko galvos.

Su dėkingumo ašaromis akyse mes žvel
giame į šiais pusiau nežemiškas būtybes su 
200 gramų špicu priešaky, štai jie pamaži 
tolsta, vis dusliau taukši senuko lazdelė, 
vis blausiau šviečia aguonų žiedai... Ir 
mes ūmai susiprotėjame, kodėl Ožkų gat
vėje taip tylu ir ramu, kodėl čia neužklys
ta nė vienas girtuoklis, kodėl, pamatę se
nukus, lyg pabaidyti žvirbliai purpsi į ša
lis chuliganai. Juk jeigu—neduok Dieve— 
— papūstų stipresnis vėjas... O atsakyti, 
ko gero, tektų kokiam arčiau besišlaistan
čiam padaužai...
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EUROPOS LIETUVIS 1967 metų Kalėdos

Svajonės, kartais net ir visai dalykiški 
bandymai su savąja literatūra išeiti į va
dinamuosius tarptautinius vandenis, vadi
nasi, išversdinti geresniuosius lietuvių gro
žinės literatūros veikalus į didžiąsias pa
saulio kalbas ir tuo būdu ją. taip sakant, 
sutaiptautinti, be abejo, nėra koks nors 
naujas išmistas arba „tremties sąlygų" pa
gimdytas noras pasireklamuoti, atseit, 
maždaug literatūrinis lenciūgėlio atitik
muo. Prinokusi iš tiesų kiekviena literatū
ra skverbiasi į platumas, nebeišsitenka 
savo kalbinėse ribose. Bet toks skverbi
masis su.savimi atneša ir tam tikrų pavo
jų, nes tik labai retai įmanoma vertime 
visiškai tiksliai perteikti kūrinio ne tik 
esmę, bet ir nepakartojamąjį kūrėjo savi
tumą. Pagal literatūros mokslininkę Iloną 
Gražytę, „skaityti Dostojevskį anglų ar 
prancūzų vertimuose yra skirtingi knygos 
išgyvenimai. Tik... Dostojevskis lieka Do- 
stojevSkiu“ (Metmenys, 13 nr.). Pridurki
me —■ jeigu vertimas yra geras!

Svetur mūsų literatūros pristatymu ki
takalbei publikai bent kiekybiškai dau
giausia pasidarbavo St. Zobarskas, kurio 
Manyland Books leidykla jau išleido ke
liolika lietuviškų knygų anglų kalba. Tai 
ne sutelktinių pastangų, bet atskiro žmo
gaus, vadinasi, privačios pastangos, parti
zaninis žygis, kurio ligšioliniai laimėji
mai, be abejo, kelia nuostabą, ypač pri
simenant, kad komercinių New Yorko lei
dyklų džiunglėse išsilaikyti iš tiesų nėra 
toks paprastas dalykas. O St. Zobarskas, 
štai, ir vėl leidžia naują knygą: amerikie
čiui skaitytojui atiduoda J. Gliaudės ro
maną „Ikaro sonatą“, kurios originalą 
prieš kurį laiką išleido Nidos Knygų Klu
bas.

„Lietuvių dienų“ žurnalas taip pat yra 
išleidęs lietuvių autorių anglų kalba, ku
rių tarpe visai neseniai išėjo ir Nado Ras- 
tenio versti Donelaičio „Metai“.

Par pastaruosius 20 metų daug lietuviš
kų knygų buvo išversta į rusų kalbą ir 
Maskvos leidyklų išleista, palyginti, labai 
dideliais tiražais. Iš rusų, bet pastaruoju 
metu vis dažniau ir tiesiog iš lietuvių kal
bos tos knygos verčiamos ir į kitas sovie
tinių tautų Ir aplamai rytų Europos kraš
tų kalbas. Nekalbant apie vertimus į estų 
ir latvių kalbas, lietuviškos knygos yra iš
leistos Kaukazo tautų, lenkų, čekų, bul
garų, vengrų ir kt. kalbomis. Lietuvius 
autorius išleido ir Rytų Vokietijos leidyk
los. Tai iš tiesų yra teigiamai vertintinas 
reiškinys, nes į šias kalbas verčiami ne 
tik suliteratūrinto politikavimo veikalai, 
bet ir vertingi grožinės literatūros kūri
niai, pradedant šiuolaikiniais mūsų rašy
tojais ir baigiant klasikais. Sakykime, Jo
no Avyžiaus romanas „Kaimas kryžkelė
je“ (ir išeivijoje išpopuliarėjęs, dviejuose 
savaitraščiuose perleistas per atkarpą) 
rusų kalba susilaukė kelių leidimų ir pa
siekė milijoninį tiražą. Į rusų ir kitas rytų 
Europos kalbas išverstas ir mūsų klasikas 
Maironis, nors, gal būt, ir svarstytina, ar 
Maironio lyrika šiuolaikinį nelietuvį skai
tytoją iš tikrųjų gali dominti. Į rusų kal
bą, kaip žinome, išversti ir Donelaičio 
„Metai“.

Pastaruoju metu lietuvių literatūrai

40 METŲ
ARGENTINOS LIETUVIŲ BALSUI

„Argentinos Lietuvių Balsas" dienos 
šviesą išvydo 1927 metais, vadinas, šįmet 
jam sukanka 40 metų amžiaus. Aplamai, 
laikraščiui tai nėra itin ilgas amžius, bet 
lietuvių išeivių spaudos istorijoje tai vis 
dėlto jau dėmesio vertas faktas, nes lietu
viai svetur, palyginti, daug laikraščių ir 
žurnalų yra pradėję leisti, bet tik nedide
lė dalis ilgiau išsilaikė.

Be abejo, ir „Argentinos Lietuvių Bal
sui“ nebuvo lengvi tie 40 metų. Pradžioje 
laikraštis ilgesnį laiką buvo rašomas ma
šinėle ir spausdinamas rotatoriumi, kol 
galų gale pradėjo spausdintis spaustuvė
je. Dabar „A. L. Balsas“ yra didžiausias 
lietuvių laikraštis Pietų Amerikoje, išei
nantis kas dvi savaites.

Ilgamečiu „Balso“, kaip jis trumpai jo 
skaitytojų vadinamas, leidėju yra P. 
Ožinskas. Laikraštis renkamas ir spausdi
namas nuosavoje spaustuvėje. Toji spaus
tuvė atlieka ir kitus, pašalinius spaudos 
darbus, spausdina ir nelietuviškus laik
raščius, o tai, tur būt, ir padeda finansiš
kai išsilaikyti „A. L. Balsui“, nes šiais lai
kais beveik joks užsienio lietuvių laikraš
tis vien tik savo jėgomis išsilaikyti nega
li.

„A. L. Balsą“ jau eilę metų redaguoja 
K. Norkus. Laikraštis plačiai informuoja 
apie Argentinos ir aplamai Pietų Ameri
kos lietuvių gyvenimą, bet nemaža me
džiagos perima ir iš kitos lietuviškos 
spaudos. Tai, matyt, neišvengiama, nes 
„Argentinos Lietuvių Balsui“, kaip ir dau
geliui užsienio lietuvių laikraščių, trūks
ta pajėgių bendradarbių. Laikraštis, be 
abejo, atlieka svarbų ir reikalingą lietu
višką vaidmenį Pietų Amerikoje. Į penk
tąjį dešimtmetį žengiant, „Balsui“ linkė
tina toliau stiprėti ir žurnalistiškai tobu
lėti. (rem)

Apie tarptautinius vandenis
daug pasidarbavo vokiečių poetas dr. 
Hermann Buddensieg. Jis į vokiečių kalbą 
išvertė ir išleido K. Donelaičio „Metus“, 
D. Poškos „Mužiką“, A. Baranausko 
„Anykščių šilelį“. Kartu su E. Kavolių jis 
išvertė ir J. Marcinkevičiaus poemą „Do
nelaitis“, o šiuo metu vokiečių kalba ren
gia lietuvių apsakymų antologiją. Savo 
leidžiamame ir redaguojamame žurnale 
„Mickiewicz Blaetter“ dr. H. Buddensieg 
aplamai daug dėmesio skiria lietuvių lite
ratūrai.

Donelaitis, Poška, Baranauskas yra di
deli mūsų literatūros klasikai, ir šiandie
ną mes negalime nesistebėti, kad anuo
met. kai lietuviai aplamai nebeturėjo savo 
šviesuomenės, kai mūsų senoliai visi te
bebuvo ujami ir niekinami donelaitiški 
būrai arba poškiški mužikėliai, tokie iški
lūs, išliekančios vertės, tarptautinės reikš
mės kūriniai iš viso galėjo būti sukurti. 
Giliausiuose tautos kloduose susikaupęs 
kūrjbiškumas vis dėlto buvo gaivalingas 
ir didelis, ir šiuolaikiniai rašytojai savo 
kūrybą vis dar turi matuoti pagal anuos 
milžiniškus laimėjimus. Antra vertus, to
kių lietuvių klasikų vertimai nėra vien tik 
mūsų, taip sakant, „kultūrinės propagan
dos“ reikalas, bet tuo pačiu ir didžiųjų 
tautų kultūrinės savigarbos klausimas, 
nes, sakykime, tokie „Metai“ iš tiesų yra, 
bet kokiu mastu matuojant, didelis kūri
nys.

Dr. H. Buddensiego „Metų“ vertimas į 
vokiečių kalbą, kaip žinome, nėra, rodos, 
net trečiasis, tačiau pirmieji nebuvo itin 
tobuli, masiniam skaitytojui-poezijos mė
gėjui tinkami. Dr. H. Buddensiego verti
mas gi yra jau poetiškas „Nachdichtung", 
atseit, „atkūrimas" vokiečių kalba, kas

TAIP GYVENO LIETUVIAI
Kalėdų išvakarėse kiekvienuose namuo

se, tiek turtinguose, tiek neturtinguose, 
būna puota, vadinama kūčia. Toje puotoje, 
kaip pasninko dieną, yra valgoma žuvis, 
drebutienė ir visokie saldūs patiekalai, 
tarp kurių virti kviečiai su saldintu van
deniu, šalti, su plaukiojančiomis plotkelė- 
mis, svarbiausiąjį turi vaidmenį. Tą dieną, 
valgydami vakarienę, po staltiese deda šie
no, atminimui, kad Išganytojas užgimė ant 
šieno. Rytojaus rytą tą šieną po truputėlį 
visiems gyvuliams išdalina. Taip pat mūsų 
liaudis tiki, kad naktį tą valandą, kurią 
Viešpats Kristus atėjo į pasaulį, vanduo 
persimaino į vyną, tačiau toji permaina 
trunka vos vieną minutę, užtat nutaikyti 
tą valandėlę yra neįmanoma.

* * *
Antrajai Kalėdų dienai lietuvių ir že

maičių jaunimas turi žaidimą, kuris vadi
nasi važiavimas į Karaliaučių. Iškepa di- 
deliausią riestainį, sudžiovina jį ir pakabi
na vidury trobos. Vienas, pasiėmęs žiužį, 
vardu parduotojas, sėdi prie riestainio, o 
kiti joja prie jo, apžergę kėdę, ir prijoję 
sako:

— Kaip gyvuoji, ponas parduotojau?

GRAŽIU ŽODŽIU IŠSKIRIAMI 
LIETUVIAI

Žinomas šveicarų dienraštis Neue Zuer- 
cher Zeitung paskelbė korespondenciją iš 
Maskvos, kurioje aprašoma apžvalginė 
meno paroda, surengta ryšium su bolševi
kų revoliucijos 50 metų sukaktim. Kores
pondentas nurodo į sovietinio „socialisti
nio realizmo“ meno monotoniškumą. Pa
veikslų dauguma tarnauja komunistų 
partijos tikslams ir primena propagandi
nius plakatus. Korespondentas pabrėžia, 
kad išimtį sudarą lietuvių menininkai, ku
rie reprezentuoją „savaimingiausią ir ga
biausią grupę". Ypač iškeliami lietuvių 
grafikų darbai. Lietuvių menininkų kūry
ba įrodanti, kad „kur yra noro, ten fan
tazija sugeba aplenkti ideologinius šablo
nus“.

PIRMIEJI BANDYMAI
KRIKŠTYTI ŽEMAIČIUS

Siaurėjant galimybėms leisti knygas, 
ypač mokslinio pobūdžio, dažniau pradeda 
rodytis atspaudai iš laikraščių ir žurnalų 
tokių straipsnių ir studijų, kur nagrinėja
mi rimti mūsų kultūros dalykai.

Štai atspaudu .iš „Aidų“ žurnalo pasiro
dė dr. V. Maciūno studija. O dabar ran
kose laikome istoriko dr. Viktoro Gidžiū
no, OFM, 16 puslapių studijėlę Pirmieji 
bandymai krikštyti žemaičius (Žemaičių 
krikšto 550 m. sukakties proga). Ši studijė- 
lė buvo spausdinta „Kario“ žurnale.

Nors studijai panaudota plati literatūra, 
bet ji parašyta lengvai ir suprantamai ei
liniam skaitytojui.

Studija trumpai apžvelgia su krikštu su
sijusius istorinius įvykius nuo IX amžiaus 
— nuo žemaičių pirmųjų susitikimų su 
krikščionimis, visus krikšto bandymus iki 
Žalgirio mūšio ir atitaiso kronikininkų 
klaidas. 

poeziją verčiant, matyt, ir yra vienintelis 
tikslingas būdas.

Iki šiol manėme, kad to paties vertėjo 
A. Baranausko „Anykščių šilelio" verti
mas į vokiečių kalbą buvo pats pirmasis. 
Pasirodo, kad klydome, nes Lietuvos vo
kiečių mėnraščio „Heįmatstimme" (1967 
m. 12 nr.) kultūriniame priede „Die Rau
te" yra atspausdintas „Anykščių šilelio“ 
pirmosios dalies kitas vertimas. Pastaro
jo vertimo autorius yra šiuo metu Vaka
rų Vokietijoje gyvenantis evang. kun. 
Alfred Franzkeit. Vertimas darytas dar 
1938 metais, kai vertėjas tebebuvo Vokie
čių gimnazijos Kaune mokinys. Pasak 
vertėjo, vertimas buvo darytas „ne be lie
tuviškojo šilo įtakos“. O abu — Budden
siego ir Franzkeito — vertimus lyginda
mi, jau pirmosiose eilutėse matome šiokį 
tokį skirtumą. „Kalnai kelmuoti, pakal
nės nuplikę...“ pas Buddensiegą skamba:

Berghuegel, stubbenbcsaet, von Baeu- 
/nien entbloesst alle Haenge!

VVer glaubt noch euerer Schoenhcit, 
/ die nunmehr lange vergangen?

O Franzkeitas tas eilutes išvertė:
Baumstuempfige Berge, die Taeler 

/ entlaubt,
Ob jemand verflossene Schoenheit 

/ euch glaubt?
Braižas vis dėlto skirtingas, bet moko

vai, tur būt, dar tars savo žodį apie lite
ratūrinę abiejų vertimų vertę. Mes tega
lime stebėtis nuostabiu A. Franzkeito 
kuklumu savo iš tiesų ne bevertį vertimą 
ištisus 29 metus išlaikyti stalčiuje.

Z. Amaitis

— Esmi sveikas gyvas, o iš kur ponai 
būsit?

— Iš Žemaičių.
— Ko čia atkeliavot?
— Prekių.

— Kokių gi jums reikia?
— Merginos, gražios kaip putinas, sal

džios kaip cukrus.
— Turiu labai gražių ir saldžių.
— Gerai, bet ar negalima paragauti?
— Labai mielai! Dėl kainos sutarsim.
Po tų žodžių pradeda kiekvienas graužti 

pakabintą riestainį, bet nevalia jo paliesti 
rankomis, nes kai tiktai paliečia, tuoj par
duotojas drožia žiužiu ir veja šalin. Ku
riam pavyksta be rankos pagalbos su
graužti riestainį, tas atlyginimo gauna ir 
parduotojo bučinį. Tas žaidimas dar vadi
nasi sūrmalkis, sūrio ėdimas, arba, kai ku
riose kitose apylinkėse, pvz., Svėdasų, Pa
nevėžio ir Raseinių, skaisti mergelė, t.y. 
graži mergelė.

(iš L.A. Jucevičiaus raštų)

ŠVEICARAI PRISIMINĖ 
MŪSŲ KRAŠTŲ LIKIMĄ

Bolševikinės revoliucijos 50 metų su
kakties proga visoje eilėje šveicarų įta
kingų laikraščių (Neue Zuercher Zeitung, 
Die Tat, Der Bund ir kt.) buvo prisimin
tas Baltijos valstybių likimas. Straips
niuose buvo nurodyta, kad bolševikinė 
Maskva paneigė tautų apsisprendimo tei
sę ir smurtu užėmė Baltijos valstybes, 
įjungdama jas į Sov. Sąjungą.

PREMIJA
PABALTIEČIŲ DRAUGUI SCHAPER
Rašytojas Edzard Schaper atžymėtas 

aukšta premija: jam paskirta šveicarų ra
šytojo Gottfriedo Kellerio premija.

E. Schaper, gyvenąs Šveicarijoje, savo 
kūryboje atvejų atvejais vaizdavo gyve
nimą Baltijos jūros plote. Jo vienas roma
nas „Das Tier oder die Geschichte eines 
Baeren, der Oscar hiess“ ištisai paskirtas 
lietuviui, pokariniame sūkuryje atsidūru
siam Šveicarijoje.

E. Schaper, gimęs Pomeranijoje, bet il
gesnį laiką gyvenęs Estijoje, yra karštas 
Baltijos valstybių ir baltų tautų interesų 
gynėjas Šveicarijoje. Jis yra gausiai skai
tęs paskaitų ir parašęs šveicarų spaudoje 
apsčiai straipsnių apie Baltijos valstybes. 
Kai 1964 m. Zueriche buvo surengtos „bal
tų kultūros dienos“, E. Schaper buvo pa
grindinis paskaitininkas. Jo paskaitą vė
liau pakartojo šveicarų, vokiečių ir aust
rų radijo stotys, o Neue Zuercher Zeitung 
literatūriniame priede atspausdino ištisai 
paskaitos tekstą, kuris buvo išleistas at
skiru atspaudu.

Didžiosios Britanijos Lietuvių B-nės 
Valdyba sutikina visas D. Britanijos 
Lietuvių Bendruomenę sudarančias 

organizacijas.bei jų valdybas, 
linkėdama linksmų\Kalėdų švenčių ir 

laimingų 1968 Naujųjų Metų.

A. STRAZDO
Dr. Vincas Maciūnas, vienas didžiųjų 

mūsų mokslininkų lituanistų, savo metu 
buvo pasiskyręs didesnį uždavinį tyrinėti 
lietuvių XIX amž. literatūrą, ypač kiek tai 
susiję su Vilniaus universiteto sąjūdžiu. Ta 
tema jis yra parašęs ir doktorinę diserta
ciją.

Atsidūręs svetur ir priverstas atsidėti 
daugiau kitokiam darbui, dr. V. Maciūnas, 
žinoma, nebegali ištisai skirti jėgų tam 
moksliniam tiriamajam darbui. Mokslas 
pasidarė tik laisvalaikio reikalas jam, kaip 
ir kitiems lituanistams, ir koks tai nuosto
lis, tur būt, niekas ir niekada nėra bandęs 
pasvarstyti. Bet ir mūsų kokie nors svars
tymai, aišku, nieko nepadėtų, todėl pasi
tenkinkime čia paminėdami vieną dabar 
knygos pavidalu pasirodžiusį dr. V. Ma
ciūno darbą — Pluoštas dokumentų apie 
Antaną Strazdą.

Kun. Ant. Strazdas yra poetas kaip tik 
to laikotarpio, kurį dr. V. Maciūnas tyrinė
jo puikiame savo disertaciniame darbe. 
Vadinas, naujasis darbas rodytų moksli
ninką nenustojus ir toliau gilintis į aną 
laikotarpį ir plečiant savo dėmesį į atski
rus rašytojus. Dirva čia plati, nes dar te
bėra neatsakyta į daugelį klausimų. Pasi
rodo, ir apie Strazdą mes dar daug ko ne
žinojome ligi šiol, ir iš V. Maciūno knygos 
mums aiškėja, kad tų neatsakytų klausi
mų dar lieka ir ateičiai, nors šiandien tokį 
tiriamąjį darbą tęsia ir naujai suranda
muosius dokumentus moksliniuose leidi
niuose skelbia ir aiškina tyrinėtojai litua
nistai ir Lietuvoje.

A. Strazdas yra, tur būt, vienintelis lie
tuvis poetas, apie kurį daugiausia buvo su
rinkta anekdotų. Spalvingų poetų ir rašy
tojų Lietuva turėjo ir daugiau, o Strazdas, 
matyt, turėjo nemaža savo talento gerbėjų, 
kurie pasistengė apie jį kas galima surink
ti ir paskelbti. O jei šiandien dar daugiau 
jo asmuo nušvinta, tai tik dėl to, kad 
mokslininkams pasiseka surasti ligi šiol 
archyvuose ramiai gulėjusių dar neskelbtų 
dokumentų. .Tokių dokumentų visą pluoš
tą buvo suradęs ir dr. V. Maciūnas ir kai 
kurių išsivežė nuorašus, kurie ir sudarė 
pagrindą dabartinei knygai, metančiai 
daug šviesos į poeto gyvenimą, būdą ir pa
dėtį.

A. Strazdas dėl savo būdo ir laikysenos, 
atrodo, visą gyvenimą turėjo bėdų ir ne
malonumų per akis. Daugiausia tuos daly
kus ir iškelia V. Maciūno surastieji doku
mentai. Paprastai vienas kuris nors jo gy
venimo įvykis atkreipdavo į jį vietinių kle
bonų ar vyskupijos akis, o po to prasidėda
vo sudėtingi aiškinimaisi, apklausinėjimai, 
reikalavimai įrodymų, dokumentų.

Viena kita nuotrupa rodytų, kad Straz
das jau iš jaunystės turėjo bėdų. Su me
tais tos bėdos tirštėjo. Pirmoji knygoje ap
rašomoji byla yra nesusipratimas dėl 
Strazdo eilėraščio „Pagrabas Palšio“. Kal
vinistai tame eilėraštyje įžiūrėjo įžeidimą. 
Dvasinė vyriausybė griebė poetą į nagą, ir

Lietuvos Istorija
1900 - 1940

Šiam veikalui rašyti vyriausias redak
torius prof. Pranas Čepėnas jau yra pasi
telkęs visą būrį bendradarbių, kurie jau 
rengia pažadėtuosius straipsnius. Naujųjų 
laikų Lietuvos istoriją sudarys dvi stam
bios dalys: pirmoji — 1900-1920, antroji 
— 1920-1940 metai. Pirmąją dalį rašo Pr. 
Čepėnas, antrąją — dr. J. Jakštas. Plačią 
to meto Lietuvos ūkio istoriją ruošia dr. J. 
Pajaujis, užsienio politikos raidą — dr. D. 
Krivickas, Bažnyčios padėtį ir santykius 
su valstybe — kun. R. Krasauskas ir kun. 
dr. P. Jatulis, lietuviai emigracijoje — dr. 
V. Sruogienė, mokslas ir švietimas — dr. 
A. Rukša, lietuvių tautos politinės diferen
ciacijos (politinės partijos ir draugijos) — 
dr. J. K. Čeginskas, grožinė literatūra—dr. 
H. Nagys ir kt.

Iš čia surašytų pavardžių matyti, kad 
bendradarbiai parinkti ne sroviniu princi
pu, bet kaip dalykų žinovai, kurie Lietu
vos istorijai straipsnius rašys moksliniu 
būdu, panaudojant ir nurodant šaltinius, 
literatūrą ir kt. Bendradarbiai ir redakto
rius laikosi šio principo: rašyti istoriją to
kią, kokia ji buvo, t.y. surinkti pakanka
mai patikimos medžiagos šaltinių pavida
lu, panaudoti jau išspausdintą literatūrą, 
atsiminimus ir pan. Iš surinktos medžiagos 
parašyti praeities įvykių raidą, kuri ati
tiktų tikrovę. Žinoma, kiekvienas istorikas 
turi žmogiškų silpnybių, turi srovinių sim
patijų, bet vis tiek jis iš anksto įsipareigo
ja srovinėje ar politinėje kovoje nedaly
vauti, nebūti propagandininku, bet visų is
torinių įvykių neutraliu stebėtoju. Para
šytieji bendradarbių straipsniai vyr. re
daktoriaus Pr. Čepėno laukiami ne vėliau, 
kaip 1968 m. liepos mėn. pradžioje. 1968 
metais naujųjų laikų Lietuvos istorijos 
(1900-1940) rankraštis bus parengtas 
spausdinti.

Lietuvos istorijos vyr. redaktoriaus Pra
no Čepėno adresas: 6015 So. Francisco 
Ave., Chicago, Ill. 60629, leidėjo — Dr. Ka
zio Griniaus Fondas, c/o L. Šmulkštys — 
2523 West 69th St., Chicago, Hl. 60629.

PAVEIKSLAS
jis turėjo teisintis ir aiškintis. Renkant ži
nias, dar paaiškėjo visokių kabliukų. Vos 
tik baigėsi ta byla, kai iškilo kita — už 
muštynes. Vėl buvo renkamos žinios, ir iš 
parodymų aiškėja, kad poetas maža kam 
teįtikdavo apsileidimu bažnytinėse parei
gose, santykiuose su žmonėmis ir savo gy
venimu. Jau visai susenęs buvo išgabentas 
į vienuolyną, bet iš ten visais būdais ver
žėsi ištrūkti, net apsimesdamas žemaičiu 
vyskupui rašytuose laiškuose. Mirė visiš
kame skurde.

Aiškindamas pagal tuos surastuosius do
kumentus Strazdo gyvenimą, dr. V. Maciū
nas ne kartą užsimena ir kai kuriuos 
mokslininkų Lietuvoje teigimus. Ten vis 
dar po truputį bandoma pakreipti kai ku
riuos faktus taip, kad jie pasitarnautų pro
pagandai prieš dvarininkus ir kunigus. 
Svarbiausia, kad tuos faktus kraipant kai 
kuriais atvejais nebesiskaitoma su tiesa.

Beje, visas šis dr. V. Maciūno darbas 
1963-1964 m. buvo perleistas per „Aidų“ 
žurnalą. Dabar jį 137 psl. knyga paleido į 
žmones Juozas J. Bačiūnas-Bachunas, tegu 
jis sveikas ilgai laikosi. Pakartotas šitaip 
atskiru leidiniu, darbas, be abejo, iš naujo 
sukels susidomėjimą.

Knygos kaina 2 dol.
K. Abr.

PAGRABAS PALŠIO

Numirė Palšis, nujojo,
Kurs po bažnyčias lekiojo, 

Duok, Dieve, pakajų. 
šiokį tokį rojų 

Tam Palšiui.

Žino tai langai ir kertys,
Kuriomis lekiojo jo čvertys, 

Kaip sidabrą nešė 
Ir šventuosius pešė 

Tas Palšis.

Numirė Palšis, negyvas.
Bet kaip jis mirė, tai dyvas.

Kas buvo, tai buvo, — 
Bambizas pražuvo 

Ant amžių.

Jau dabar Palšis po šūdu.
Kad jo nekorė, tai cūdu.

Ne taip didis cūdas.
Kaip ledokas būdas — 

Vagystės.

Bėkit, bambizai, ant grabą,
Apverkit Palšį nelabą, 

šaukdami verkite, 
Rankomis plokite:

O, vei mir! O, vei mir!

A. Strazdas

ŠVEICARIJOJE BAIGĖ MOKSLUS
Berno universiteto medicinos fakultetą 

baigė Laima Banionienė, gimusi Viliūnai- 
tė. Naujoji medicinos daktarė atvyko į 
Šveicariją iš Amerikos JV, kur gyveno 
kaip buv. DP.

VERIOVKINAITĖS VARDO 
MUZIEJUS

Šveicarijoj, itališko Tessino kantono As
cona mieste, atidarytas dail. Marijonos 
Veriovkinaitės vardo muziejus. Dailinin
kė, nuo 1918 m. gyvenusi Tessine ir 1938 
m. mirusi Asconoje, buvo rusų gubernato
riaus Kaune ir vėliau gen. gubernatoriaus 
Petro Veriovkino duktė. Bemiškis Bund, 
rašydamas apie dailininkę, nurodo, kad 
jos tėvas sudaręs jai specialią kalbų mo
kymo programą. Tarp tų kalbų buvusios 
lietuvių ir sanskrito kalbos.

MIRĖ J. KAUNECKIS
Lapkričio 10 d. Kaune staiga mirė bu

vęs žurnalistas Jonas Kauneckis. Sausio 7 
d. būtų sulaukęs 69 metų amžiaus. Okupa
cijoms užėjus, žurnalisto darbą trumpai 
tedirbo: tik 1941 ir 1945 metais. Okupaci
nio režimo sluoksniuose buvo susilaukęs 
viešo pagyrimo už vadinamąją biografinę 
apybraižą „Prelatas Olšauskas“, kuri bu
vo išleista 1961 metais. Trumpame vieno 
asmens pranešime apie jo mirtį paminėta, 
kad „paskutiniais metais rašė etnografi
nes apybraižas apie Žemaitiją". (E)

PENKI BUSIMIEJI AKADEMIKAI
Mokslų Akademija Vilniuje netrukus 

bus papildyta 5 naujais nariais. Paskelbti 
kandidatai: Paulius Slavėnas (astronomi
ja), Juras Požėla (Karolio sūnus, eksperi
mentinė fizika), Juozas Indriūnas (pluoš
to technologija), Zigmas Januškevičius 
(biofizika) ir Juozas Jurginis (istorija). 
P. Slavėnas įr J. Indriūnas jau nuo seniai 
yra šios akademijos nariai koresponden
tai, o J. Požėla ir J. Jurginis — tos pačios 
akademijos institutų (puslaidininkių ir is
torijos) direktoriai. Z. Januškevičius yra 
Rusijos medicinos mokslų akademijos na
rys, Kauno medicinos instituto profeso
rius. (E)
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KALTINIMAI PREZIDENTUI
Prancūzijos prezidento de Gaullio lai

kysena ir pasisakymai dažnai atkreipia į 
jį ir įvairių kraštų v alstybininkų ir 
eilinių žmonių. Vieniems jis atrodo labai 
drąsus ir gudrus valstybininkas, kuris rū
pinasi visos Europos ir ypač savo krašto 
šviesia ateitim ir likimu. Kiti jį smerkia, 
kaip keistą fantastą, kuris savo užsispyri
mu skaldo Vakarų pasaulį.

Prezidentas yra užsispyręs ir vargu 
kreipia kiek nors dėmesio į nepatenkin
tuosius kritikus. Tas jo kietumas, žinoma, 
kartais susilaukia ir pagarbos. Gal jo 
idealai kartais ir keisti ir negyvenimiški, 
bet jis turi aukštų idelaų, ir dėl to reikia 
atiduoti jam pagarbą.

Bet paskutinėmis savaitėmis preziden
to kritikai pradeda nurodinėti į jo laiky
seną, kuri nėra paremta kokiais nors mis
tiškais idealais. Štai neseniai toje pat 
spaudos konferencjoje, kurioje jis pasisa
kė prieš Britanijos įsileidimą į Europos 
Ekonominę Bendruomenę, prezidentas ne
pagailėjęs piktų žodžių ir žydams. Prieš 
žydus pirmą kartą jis taip išsišoka. Pran
cūzija turi nemaža žydų, yra jų ir vyriau
sybėje ir degolistų partijoje. Nagrinėdami 
jo pasisakymus, kai kurie laikraščiai nu-

PASAULINIS BADAS

DidžJausias žmonijos istorijoje žinomas 
badas ištiks pasaulį 1980 metais, kaip aiš
kina agronomas prof. Rene Dumont, Na
cionalinio agronomijos instituto tyrimų 
direktorius Paryžiuje.

Badas labiausiai palies Indiją, rytinį 
Pakistaną, Javą, Braziliją, Peru ir Bolivi
ją. Pagal profesorių, žmonijos skaičius au
ga spartesniais žingsniais, kaip maisto 
produktų gamyba. Vadinamajame „tre
čiajame pasaulyje“ (Azijoje, Pietų Ame
rikoje ir kt.) gyventojų skaičius kiekvie
nais metais padaugėja 26-šiais vienam 
tūkstančiui, o tuo tarpu maisto pagamina
ma tik 20-čiai asmenų nuo tūkstančio 
daugiau. Kai kurie tyrinėtojai net tvirti
na, kad didelis badmetis ištiks jau 1975 
metais, bet prof. Dumont mano, kad 1980 
metų badas dar gali būti nugalėtas, jei 
tuoj pat bus pradėta rimtai rūpintis mais
to gamybos didinimu. Pasak profesoriaus, 
lygiagrečiai turi būti apribojamas ir gimi
mų skaičius ūkiškai neišsivysčiusiuose 
kraštuose. (i) 

NUO VABALO IKI DRAMBLIO

Gamtininkai ne kartą stebėjo vadinamą
ją „mirties simuliaciją“. Dažnai, palietus 
vabalą, jis pariečia kojas, susiriečia. Gali
ma jį mėtyti, išskleisti sparnus, bet vaba
las neparodys jokių gyvybės požymių. Vo
rai ir vėžiai, austrės ir gyvatės, žąsys ir 
vieversiai, įvairiausi žinduolių atstovai 
taip pat sugeba suakmenėti ištikus pavo
jui.

Žinduolių tarpe savo „gudrumu“ ypač 
pasižymi lapė. Ne be pagrindo ji laikoma 
apgavikė. Pasakojama, kad lapė, įsiga- 
vusi į vištidę, tiek pririjo, kad jau nebesu
gebėjo išlįsti lauk pro siaurą landą. Rytą 
vištidės šeimininkas rado ne tik nakties
apiplėšimo pėdsakus, bet ir patį plėšiką. 
Plėšikas buvo „nudvėsęs“. Šeimininkas 
ištempė lapę už uodegos iš vištidės ir nu
metė ją į šiukšlių krūvą. Vos pasijutus 
laisvėje, lapė pasipurtė ir spruko.

Vienas anglų gydytojas, ilgai gyvenęs 
Indijoje, pasakojo apie „šventojo“ jaučio, 
susiviliojusio šalia gydytojo namų esančia 
pievele, gudrybes. Kai žmonės ėmė jautį 
varyti, jis krito žemėn ir apsimetė negyvu. 
Vos žmonėms nuėjus, jautis „atgijo“ ir 
ėmė skabyti žolę.
Kartą džiunglėse sugautą laukinį dramb

lį lydėjo du kiti, prijaukinti. Staiga belais
vis sustojo, pakibo ant lynų ir grandinių, 
rišančių jį su palydovais, ir pagaliau nu
virto ant žemės. Medžiotojai bandė jį išju
dinti, bet veltui: dramblys, matyt, nudvė- 
sė. Nusivylę medžiotojai prisėdo ant jo 
pailsėti, paskui nuo „mirusio“ belaisvio 
nuėmė pančius ir kartu su prijaukintais 
drambliais patraukė į stovyklą. Kai jie vi
si nutolo nuo „lavono“ bent keletą metrų, 
dramblys atsikėlė ir, pašaipiai, kaip pasi
rodė medžiotojams, sutrimitavęs, metėsi į 
tankmę.

O šiaurės Amerikos žiurkė oposumas 
tiek pažengusi šiame mene, kad pats jos 
pavadinimas įasmenina apsimetėlį, simu
liantą, ir angliškas išsireiškimas „oposu
mas“ reiškia kvailu apsimetantį žmogų. 

Rajah Automatics
bendradarbiai

METU PROGA 

išlošę džiakpotus,

Bendrovės Fred, John\ir 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ 

sveikina visus tuos, kurie jau y 

ir linki laimės visiems lietuviams.

rodo, kad prezidento lūpose atgijo toji 
pati Prancūzija, kuri kadaise tampė po 
teismus žydą Dreifusą — neteisinga Pran
cūzija, kuri pavydi veržliems savo pilie
čiams, menkos moralės Prancūzija.

Dabar vėl iškeliamas kitas reikalas, ku
ris pristato prezidentą su nekokiais idea
lais.

1956 m. Prancūzija, tuomet sunkiai ko
vojusi Alžyre, susitarusi su Biitanija ir 
Izraeliu, buvo pradėjusi karą su Egiptu. 
Jeigu 1967 m. Izraelis išdrįso susiremti su 
Egiptu ir kitais arabų kraštais, tai iš da
lies ir dėl to, kad savo aviacijai buvo pri
sipirkęs gerų prancūziškų lėktuvų. O kai 
Izraelis pradėjo kariauti, tai prez. de 
Gaullis sustabdė jam ginklų tiekimą. Iz-

Krankliai karo laukuose
Lietuvos istorija mums nurodo, kad 

anais senaisiais laikais kryžiuočių ordinas 
vis papildydavo savo eiles iš kitų kraštų 
suplaukiančiais riteriais. Nors ordino ofi
cialusis tikslas buvo užimti pagoniškuo
sius kraštus ir priversti juos priimti tikrą
jį tikėjimą, bet aišku, kad visi tie iš toliau 
atkeliaujantieji riteriai retas, tur būt, ėjo 
vien idealistiniais sumetimais. Jie ėjo tikė
damiesi karo grobio, vadinas, turto, gero
vės. Jie buvo kariautojai amatininkai, o 
šalia to, tur būt, ir nuotykių ieškotojai.

Atrodo, kad samdomieji kariai visais 
laikais buvo žinomi iki pat šių dienų. Ži
nomi jie ir šiandien. Tačiau ne visais lai
kais ir ne visur vienodais būdais tie sam
diniai būna organizuojami. Pavyzdžiui, Is
panijos pilietinio karo metu į vyriausybi
ninkų dalinius buvo įsijungę ir lietuvių, 
ir juos ten paviliojo ne kokie aukšti atly
ginimai, bet nusistatymas gelbėti demo
kratinę valstybę nuo fašizmo. Kitoj pusėj 
kovojo vokiečiai ir italai, bet irgi, tur būt, 
be ypatingų atlyginimų, o siunčiami pačių 
valstybių padėti įsistiprinti naujam reži
mui. Šitaip siunčiami į kitus kraštus sovie
tiniai, kiniečių, šiaurės vietnamiečių ir ki
tų kraštų kariai. Bet dabar įvairiuose Va
karų kraštuose yra susidaręs tam tikras 
lyg ir luomas karių-kranklių, kurie eina 
kovoti už didelius pinigus. Tokių yra Bri
tanijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir kitur. 
Jie paprastai turi jau nemaža karinio pa
tyrimo — pulkininkai, majorai, kapitonai, 
buvę karo lakūnai ir tokie kariai, kurie dėl 
ko nors pasitraukė iš savo kraštų armijų.

Įvairiuose kraštuose yra tokių karių ver
bavimo biurai. O dabar tokiems samdi
niams progų pasireikšti ir uždirbti gerus 
pinigus beveik netrūksta. Jų pačių akys 
krypsta ypač į Afriką, kur neseniai nepri
klausomybę gavusios valstybės nepajėgia 
ramiai susitvarkyti. Patyrę samdyti kariai 
ten reikalingi arba vyriausybėms prieš 
bruzdančią ar sukilusią opoziciją, arba 
opozicijai prieš vyriausybę. Taip, tuose 
kraštuose dažnai reikalingi kariai, kurie 
moka ginklą vartoti. Pavyzdžiui, Kongas iš 
pat pirmųjų nepriklausomybės dienų kaip 
pradėjo gyventi suirutėj, taip ir ligi šiol te
begyvena. Iš pradžių užsienių kapitalistai 
rūpinosi, kaip išlaikyti savo rankose Ka- 
tangos sritį su didžiuliais jos turtais. Jie 
surado vietinių vadukų, kurie už gerą pi
nigą sutiko kovoti už „nepriklausomą“ Ka- 
tangą, kuri būtų neįjungta į Kongo valsty
bę. Ten ir sovietai buvo susiradę sau pa
lankių vadukų. Po ilgesnio stumdymosi 
buvo įvesta diktatūra, kuriai įsistiprinti ir
gi reikėjo samdinių. Kai samdiniai susipy
ko su diktatorium, tai pradėjo grasinti nu
versti jį ir patys paimti valdžią į rankas. 
Palyginti su dideliu Kongu, tų baltųjų sam
dinių ir su jais susidėjusių vietinių sukilė
lių buvo tik saujelė, o jie ėjo ir praėjo, 
kur norėjo ir paskui įsistiprinę sėdėjo dar 
ilgai Bukawu mieste. Kongas, aišku, turi 
mases žmonių savo kariuomenei, bet, de
ja, žmogus dar nereiškia kario.

Dabar jau keletas mėnesių, kai Nigerija

SPINDULIAI NUO VAGIŲ

Čikagos meno istorijos muziejus apsau
gotas nuo vagių specialiomis aukšto daž
numo bangomis. Signalinė sistema sklei
džia garso bangas, kurių žmogaus ausis 
negirdi. Jos moduliuoja bent mažiausiai 
sujudėjus orui ir muziejaus apsaugai tuo
jau nurodo nusikaltimo vietą. Specialus 
šviesos spindulys parodo net piktadario 
bėgimo kelią. 

raelis nebegavo net tų 50 lėktuvų „Mira
ges“, už kuriuos jau buvo pinigai sumokė
ti. Maža to: tie Izraelio nupirktieji lėktu
vai dabar pardavinėjami Irakui, kur 
prancūzai varžosi dėl teisės naudotis skys
tojo kuro šaltiniais.

Nors prez. de Gaullis nekenčia JAV, bet 
Izraelis dabar priverstas ten pirktis lėktu
vus ir kitus ginklus.

Be to, Prancūzija pradėjo vis didesnius 
biznius daryti su Pietų Afrika, kurią kiti 
demokratiniai kraštai po truputį boiko
tuoja dėl jos rasinės politikos. Vadinasi, 
Prancūzija nejaučia jokių skrupulų, svar
biausia — padaryti biznį.

O tai jau nėra jokia mistika ir jokie 
aukšti idealai.

kovoja su atskilusia savo dalim, kuri pa
sivadino Biafra. Iš pradžių abi pusės netu
rėjo dar pakankamai ginklų, o ypač trūko 
lėktuvų. Dabar jau abi pusės turi ginklų— 
susirado gerų draugų ir rėmėjų, kurie už 
gryną pinigą, busimąją įtaką ar teisę iš
naudoti karšto turtus duotų net ir atomi
nių bombų. O abiems pusėms trūksta la
kūnų, kurie galėtų kare panaudoti lėktu
vus, taip pat instruktorių, kurie apmoky
tų karius. Todėl baltieji kariai-krankliai 
vieni organizuoja karinius specialistus pa
gal Nigerijos abiejų pusių pareikalavimą 
ir siunčia juos ten, kiti patys bėga pasižiū
rėti vietoje, kurioje pusėje jiems geriau 
patiktų kariauti. Atlyginimai didžiuliai — 
net iki 1000 svarų mėnesiui. Žinoma, nė 
vienas toks samdinys nėra tikras, kad ko
vose jo nepalies kulka. Bet dideli pinigai 
vilioja. O tų samdinių dalyvavimas Afri- 
rikos valstybių vidaus kovose rodytų, kad 
laimėjimų pasiekiama svetimomis ranko
mis, ne tik svetimais ginklais.

VILKAI LIETUVOJ

Vilkų Lietuvoj, kaip priviso pirmai
siais rusų antplūdžio metais, taip jie dar 
ir neišnyko, nepaisant gana gausios me
džiotojų draugijos pastangų juos naikin
ti. Neseniai Akmenės apylinkėje moteriš
kė, gindama savo veršiuką, nudūrė didelį 
vilką šakėmis. (E)
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1930 m. Lietuvos kariuomenėje jau buvo 
pradėta plačiau domėtis slidžių sportu. 
1932 m. įvykusiuose A. Panemunėje kur
suose buvo paruošti pirmieji slidinėjimo 
instruktoriai. Jie kariuomenės daliniuose 
organizavo slidininkų būrius, kurie daly
vavo žiemos manevruose.

t i t
Paskutiniais metais prieš II karą Lietu

voje rugiais užsėdavo apie 568.000 ha že
mės, kviečiais — apie 138.000 ha.

t t t
1937 m. „Pienocentras“ išvežė į užsienį 

74.135.868 kiaušinių. Daugiausia įvežta į 
Angliją — daugiau kaip 53 mil., į Vokie
tiją — daugiau kaip 14 mil. Likusieji įvežti 
į kitus kraštus.

t t t
Lietuvoje plačiai veikė Žiemos Pagalbos 

komitetai, kurie gelbėjo dėl žiemos sąlygų 
varge atsidūrius tautiečius. Kaune vyriau
siąjį komitetą sudarė įvairių organizacijų 
centarinių vadovybių atstovai. Jį globojo S. 
Smetonienė. 1937 m. provincijoje veikė 
270 komitetų. Jie surinko aukų apie 400 
tūkstančių litų.

ttt
Apie 1887 m. Kaune gyveno prekybinin

kas Zilbermanas. Jo duktė Klara ištekėjo 
už esperanto kalbos kūrėjo L. L. Zamen- 
hofo. 1926 m. ta gatvė, kur šis prekybinin
kas gyveno, buvo pavadinta Zamenhofo 
vardu.

t t t
1908 m. tūkstančiui Rusijos imperijos 

gyventojų teko: rusų 655, totorių 106, len
kų 62, suomių 45, žydų 39, lietuvių 24, vo
kiečių 16, armėnų 9, kaukaziečių 9, įvairių 
kitų 35. Lietuvių tauta gausumu visoje 
imperijoje užėmė 6 vietą, išsimokslinimu 
(po suomių, vokiečių ir latvių) užėmė 4 
vietą.

t t *
Kėdainių aps. pusiaukelėj tarp Šventy

brasčio ir Surviliškio buvo senas Zavišy-
nės dvaras. Jo sode augo didelis ąžuolas, 
apie 1,5 m skersmens, ir po juo buvo išli
kęs senovės aukuro akmuo.

t t t
1890 m. rusų valdžia nutarė Alytų pa

versti trečios eilės tvirtovės miestu. Dėl to 
jie Nemuno įlankoje miške pastatė mūri
nes kareivines. Fortifikacijos darbai, plen
tų ir geležinkelio pravedimas baigta apie 
1900 m. Tada žymiai pakilo ir Alytaus gy
ventojų ekonominė gerovė.

t t t
1928 m. Lietuvoje gyveno 1.107 totorių 

kilmės žmonės. Jie yra mahometonų tiky-

KASDIENISKOS
SMULKMENOS

U
Mielas Redaktoriau,

aš kartais stebiuos mūsų lietuviškuoju 
emigracijos pasauliu. Stebiuos tuo, kad 
mes beveik nieko neišmokom, o daug ką 
užmiršom. Tai reta mūsų ypatybė, kuriai 
aptarti, tur būt, reikėtų kviesti patyrusius 
sociologus, o ir tie dar turėtų pasukti gal
vas.

Mes juk gyvename svetur getto sąlygo
mis. Daug jau lietuvių, tiesa, yra įsitaisę 
nuosavus namelius, kad nereikėtų kampi
ninkauti ir priklausyti nuo kitų malonės. 
Tie mūsų nameliai, vėl tikra tiesa, išblaš
kyti po miestus ir miestelius. Net ir tame 
pačiame mieste, jei lietuvis nori pasiekti 
lietuvį, dažnai turi paėjėti gerą kelio galą 
ar net pavažiuoti. Retenybė, kad keli lietu
viai būtų toj pačioj gatvėj įsigiję namus. 
Vadinas, jeigu mes gyvename ir getto są
lygomis, tai bent ne tokiomis, kokias, pa
vyzdžiui, pažinojome Kauno senamiestyje.

Tačiau net ir šitas išsiblaškymas nepa
naikina getto sąlygų, kuriose žmogus ir po 
dvidešimt metų aplinkoje jaučiasi skau
džiai vienišas, negalįs pritapti.

* * *
Mes nuolat sakome, kad turime draugų. 

Taip, jau iš pirmųjų dienų šiame krašte 
tokių draugų turėjome. Atsimenu, anais 
pirmaisiais metais, kai dar visi ir visur 
šokome ir dainavome, mėgdavome suruoš
ti vakarus su entuziastiškai paruoštomis 
programomis ir labai džiaugdavomės, jei 
kaip garbės svečias malonėdavo pačioj 
garbingiausioj vietoj atėjęs atsisėsti darbi
ninkų prižiūrėtojas iš to fabriko, kuriame 
dirbo keletas mūsiškių. Džiaugdavomės 
galvodami, kad darome didelį darbą — ro
dome gyvenamojo krašto žmonėms savo 
etninę kultūrą.

Anuomet taip būdavome apsvaigę per 
tą džiaugsmingą entuziazmą, kad užsimirš
davome, jog tiems darbininkų prižiūrėto
jams mūsų kultūra visiškai nerūpi, jog 
juos tam kartui patraukia tik tautinių dra
bužių margumas, ausį pasiekusi dainos 
melodija ir jog jie yra visiškai nepajėgūs 
spręsti ar vertinti kultūros dalykų.

Iš tiesų mes ne kultūrą skleidėme, bet 

bos. Jų tikybinius reikalus Lietuvoje ap
tarnavo trys dvasininkai - mullos. Jiems 
iš valstybės iždo buvo mokama 300 litų 
metams. Tenka priminti, kad senovėje to
toriai buvo narsūs Vytauto kariai ir ištiki
mi jo saugotojai.

t t t
1921 m. gruodžio 31 d. Steigiamasis Sei

mas priėmė M. K. Čiurlionio vardo galeri
jos įstatymą. 1922 m. vasario 27 d. Švieti
mo Ministerija nupirko iš S. Čiurlionienės 
visus jos turėtuosius M. K. Čiurlionio kū
rinius. Tuo būdu įsigijo 193 kūrinius už su
tartąją 65.000 vokiečių aukso markių kai
ną. 1924 m. Ministerių Kabinetas galerijos 
laikiniesiems rūmams pastatyti paskyrė 
190.000 litų. Tų metų vasarą Ąžuolų kalne 
buvo susprogdintas buvusios rusų IX bate
rijos vienas fortas ir iš tų plytų pradėta 
rūmų statyba. Rūmai galutinai buvo už
baigti 1926 m. pabaigoje ir kainavo 255.932 
lt. 1925 m. rugsėjo 24-29 dienomis, minint 
M. K. Čiurlionio 50 m. gimimo sukaktį, dar 
nebaigtuose rūmuose buvo suruošta jo kū
rinių jubiliejinė paroda.

t t t
Istorikas S. Daukantas rašo (žr. „Lietu

vos Istorija“, 1893 m., Plymouth, Pa.), kad 
pirmieji žydai į Lietuvą atkeliavo 1155 m.

i t t
Apie 1924 m. vienas žymesniųjų lietuvių 

astronomų Chicagoje buvo kun. A. Petrai
tis. Jis turėjo teleskopą, kuris savo didu
mu buvo antras visoje Illinois valstijoje.

t t t
1940 m. rugpiūčio 10 d. komunistinė vy

riausybė paskelbė įsakymą, kuriuo buvo 
nustatyta, kad I ir II eilės miestuose gyve
namųjų patalpų naudojimo pagrindinė 
norma žmogui — 9 kvadratiniai metrai. 

Savo draugus, bičiulius ir klientus švenčių proga

dažnu atveju tik linksminome savo perdė- 
tinius.

* # *
O kai įsitaisėme namelius, tai su kaimy

nais mūsų santykiai buvo ir tebėra dau
giausia vien tik kepuriniai: labas, labas, ir 
viskas. Toks dalykas visiškai suprantamas: 
mes buvom ir tebesam svetimi, nors kai 
kas jau seniai suspėjom įsigyti piliečio tei
ses. Mes ir mirsim svetimi!

Tiesa, mes einame į tas pačias parduotu
ves, kaip ir visi gyventojai, geriame tuose 
pačiuose baruose, skaitome tuos pačius 
laikraščius, tačiau mes esame mes, bet ne 
jie. Kai prasižiojame ištarti žodį — ne vi
sada jis išeina toks, koks turėtų būti. Ba
ruose mes laikomės arba atokiai, arba ki
taip, negu vietiniai. Taip, mes, vyresnieji, 
jau niekada nebepritapsime.

O jeigu nebepritapsime, tai ar yra nors 
kiek prasmės stengtis pritapti? Ar mūsų 
visas dėmesys neturėtų būti nukreiptas į 
savąjį gettą — lietuvišką bendruomenę? 
Tegu, sakykime, laikydamiesi getto, mes 
vis tiek aukščiau bambos neiššoksim, kaip 
kartais tuščiažodžiaudami žadame, bet ne
būsime tokie vieniši. Bet ar mes esame 
vieniši?

* * *
Perkratykime savo sąžinę ir pamatysi

me, kad mūsų vienišumas yra tiesiog bai
sus.

Jau prieš daug metų buvo skelbiami 
duomenys, kiek lietuvių yra uždarytų be
pročių ligoninėse. Tas skelbiamasis kiekis 
buvo pasibaisėtinas. Nemanau, kad tas 
skaičius būtų sumažėjęs. Visokie išprotėji
mai ir nusižudymai ar nužudymai rodytų, 
kad tokių nelaimingųjų pastebimai daugė
ja. O mano parapijoje, bent kiek žinios pa
siekdavo, prieš kokį 50 metų tik viena mer
gina tebuvo išėjusi iš proto.

Arba pažiūrėkite, kiek mes turime alko
holikų, kurių dalis nebepataisomai dėl to 
sunyks. Arba kiek stipriai mumyse įsivy
ravęs girtavimas ir su viešu palaiminimu 
visokiuose subuvimuose ir be palaiminimo. 
Kai kas su gailesčiu tvirtina, kad mes vien 
Britanijoje galėtume turėti savo vaikams 
puikią lietuvišką gimnaziją ir dar galybę 
visokių gražių lietuviškų dalykų, jei žmo
nės tik pusę tiek tepragertų, o kitą pusę 
būtų galima iš jų išvilioti lietuviškiem rei
kalams.

Gette turėtų veikti kita bendruomeninė 
tvarka. Sakykim, kad turėtų veikti žydiška 
tvarka. O šventės būtų gera proga tokiems 
klausimams apgalvoti ir pasvarstyti.

Gražių švenčių!
Tavo Jonas

ŠACHMATŲ ČEMPIONAS

Iškilo naujas Lietuvos šachmatų čem
pionas — kaunietis A. Butnorius, pirmo 
kurso studentas. Pastarosiose varžybose 
Butnorius nugalėjo 6 žaidimuose ir lygio-
mis baigė tris. Veteranas V. Mikėnas atsi
liko vienu tašku. Treciojoj vietoj liko 
klaipėdietis R. Barstatįs, ketvirtoj — 
kaunietis M. Ostrauskas. (E)

5v. Kalėdų proga sveikinam savo 
pažįstamus ir klientus ir linkini 

laimingų 1968 metų.
Bulaitis Peter & Sons 

80, Highbury u’ark, N.5, London
Tel.: GAN 5164

Bulaitis^Bros.
225, Seven Sisters Rd., N.4, London

Tel.: ARC 0449

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

savininkas walentinas Ribokas 
sveikina savo ({raugus ir pažįstamus 
su Kalėdų šventėmis ir visiems linki 

laimingų\968 metų.
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6 EUROPOS LIETUVIS 1967 metų. Kalėdos

Ar sinedrionas kaltas?
1919 metai. Artėja Kalėdos, o mes sto

vime bare prieš užšalusią Dauguvą. Kai 
visą laiką ant diržo nešioji pilnas šovini
nes šovinių, tai rodos, kad jos sveria dau
giau kaip 10 kg. kiekviena. Rankinės gra
natos už diržo, krokodilo kiaušiniai kiše
nėse, dar kaspinas atsarginių šovinių per 
pečius. Taip apsišarvavęs šliaužioji po ap
kasus, už kaklo byra sudžiuvusių žemės 
gabalėlių, o tie apie juosmenį pratrina kū
ną iki kruvinumo. Rodos, štai kaip būtų 
patogu pasilsėti be diržo. Žemės, kurios 
buvo apie juosmenį, subyrėjo į kojines ir 
trinasi pusbačių auliukuose. Būtinai ir ko
jas turi persiauti. Kai jau visko apsivalai, 
tai dar norisi kokį nors nelygų kampą nu
gara patrinti. Mat. mes šlįaužiojam po ap
kasus, o kiti šliaužioja mūsų nugaromis.

Kurią dieną baras ramesnis, tai budin
čiam ruože po vieną išsirengę ruošdavo- 
mės sau pirtį. Katiliuko vandens turėdavo 
užtekti persiplauti vienam. Draugas tau 
trina nugarą, pats sau plaunies, kur pasie
ki, ir sausas rankšluostis daro galutinį 
sprendimą. Šitokį apsiplovimą laikydavo
me didžiausia prabanga ir vadindavom 
„katiline pirtim“.

Vandeniu apsirūpindavom apsišaudymo 
metu, ir priešas nepastebėdavo. Blogiau 
buvo bolševikams. Jie buvo aukštumoje ir 
daugiausia neapgyventam krante. Nors jie 
vandens atsigabendavo, bet jo neužtekda
vo. Pritrūkę nulipdavo pakalnėn iš upės 
pasisemti. Kai ramu, daugiausia iš ryto, 
dviem ar vienu katiliuku nešinas kareivis 
be ginklo artėdavo prie vandens. Mūsiš
kiai kartais nieko, bet kartais paleisdavo 
atskirą šūviį. Būdavo atsitikimų, kad su- 
žeisdavo, ir tada turėdavo dar du ateiti 
pasiimti sužeistojo.

Būdavo, kad kareivio nematyti, bet jau 
šaukia:

— Aš noriu vandens! Aš ne komunistas, 
draugai, nešaukite!

Tokius žodžius kartodavo ir artėdavo 
prie upės, nors iš mūsų ir jokio atsakymo 
negaudavo.

Mums buvo įsakyta nešaudyti į negink
luotus, kurie eina vandens. Jie tai greit 
pastebėjo ir jau drąsiai rodydavos prie 
vandens, net kviesdami pasikalbėti. Jei 
koks mūsiškis gąsdindamas iššaudavo, tai 
tuojau šaukdavo:

— Ja ne komunist!
Mes iš jų sužinodavome, koks dalinys, 

kiek tarp jų yra komunistų, kur tie komu
nistai apsistoję ir t.t. Kai komunistų nėra 
apkase, tai pasako. Jei atsakys „Neznaju“ 
(nežinau), vadinasi, komunistas jį seka ir 
jis negali nieko kalbėti. Sužinodavom, ką 
jie valgo, ar nori kariaut, kodėl lenda į 
mūsų šalį.

Lygiagrečiai su rusų apkasais ėjo ge
ležinkelio bėgiai. Jais traukiniai nuolat 
nevažinėdavo. Atvažiuodavo tik šarvuotas 
traukinys, kuris nesigailėjo šovinių. Jie 
turėjo dvi patrankas, bet ir jos daugiau
sia šaudydavo tik tada, kai šarvuotis at
vykdavo. Laimė, kad jų sviedinių tik kas 
dešimtas ar penkioliktas tesprogdavo. To
kių apšaudymų būdavo 2 ar 3 per savaitę 
ir vis naktimis. Reikėjo būti labai bud
riems. Prisidengę artilerijos ugnim, jie 
puldavo mūsų apkasus per užšalusią Dau
guvą, bet nuo upės sugrįždavo, palikdami 
nemaža nukautų.

ANTROJI MISS WORLD
Kai prieš dvejetą savaičių į televizo

riaus ekranus bespoksodami, sužinojome, 
kad pasaulio gražuolės — Miss World — 
varžybose Londone antrąją vietą laimėjo 
mergina iš Argentinos Maria Sabaliaus
kas, mums kilo šioks toks įtarimas, kad 
tai gali būti lietuvaitė. Griebėmės telefo
no ragelio ir galų gale susisiekėme su 
juodaplauke gražuole. Susikalbėti, deja, 
buvo sunkoka. Taip, jos tėvas esąs lietu
vis, bet lietuviškai ji nemokanti. Nemo
kanti ji nei angliškai. O jungtinė mūsų 
kalbinė išmonė neaprėpė ispanų kalbos. 
Tad, su dideliu apgailestavimu, nuo arti
mesnės pažinties su dvidešimtmete Mari
ja Sabaliauskaite teko atsisakyti.

Dabar „Argentinos Lietuvių Balse“ 
skaitome, kad Maria del Carmen Saba
liauskas dėl Miss Argentina karūnos run
gėsi net su 85 to krašto gražuolėmis. Pa
sak laikraščio, „Argentinos moterų madų 
kūrėjas Benediktas Survila priklauso rin
kiminei komisijai. Lietuviška kandidatės 
pavardė jį be galo sudomino. Jis dėjo vi
sas pastangas, kad lietuvaitė būtų pa
puošta grožio karalienės karūna ir kad vi
same pasaulyje garbingai skambėtų Ar
gentinos lietuvių vardas“.

Taigi, jei teisingai supratome „A. L. 
Balso“ pranešimą, madų kūrėjo B. Survi
los pastangomis Marija Sabaliauskaitė ta
po Miss Argentina ir atvyko į Londoną 
rungtis dėl Miss Mundo (taip ispaniškai, 
pasirodo, vadinama Miss World) titulo ir 
garbės. O čia televizijos narkotiko aukos 
(panaudojus Tavo Jono išsireiškimą) pa
tys galėjo įsitikinti, kad Miss Argentina 
iš tikrųjų yra gražuolė. Ilgais juodais 
plaukais, didelėm įsimenamom akim, pla-

Kūčių dieną buvo ramu. Šalčio buvo gal 
15 laipsnių, bet nebuvo vėjo. Jautėme ka
lėdinę nuotaiką. Kūčių vakarą turėjo at
vykti kiti pakeisti mūsų. Bolševikai irgi 
sužinojo apie busimąjį pasikeitimą, nes 
buvom per daug su jais susigiminiavę. Ne 
tik abiejų pusių kareiviai susitikdavo ant 
ledo pasikeisti pinigais ar kuo kitu, bet 2 
kartu Lietuvos Valstybės iždas pardavė 
prekes bolševikams.

Mūsų vyresnybė nutarė mūsų bare pra
dėti puolimą. Mes daugiausia puldavom, 
kai nei jų, nei mūsų patrankos nekalba. 
O pamainos metu puolimas tikrai bus 
jiems netikėtas.

Kulkosvaidžius turėjome sunkaus tipo 
— rusų Maksimus. Todėl puolėme be kul
kosvaidžių, tik šautuvais ir rankinėmis 
granatomis. Mūsiškiai sudarė padidintą 
pėstininkų kuopą ir sustiprintą kulkosvai
džių būrį. Rusai iš vardo irgi tiek pat tu
rėjo — kuopą pėstininkų ir kulkosvaidžių 
būrį, bet rusų kuopos turėjo po 4 būrius, 
ir pačiam jų būryje buvo daugiau karei
vių. Be to, jie apsikasė, parengę kulko
svaidžius šaudyti.

Prietamsoj susirinkom kiekvienas savo 
vietoj. Buvo duotas slaptas ženklas, ir mes 
pasileidome snieguotu ledu. Pradėjome 
šaukti valio tik tada, kai buvo iššauta ra
keta, o mes jau buvome bolševikų krante.

Bolševikai, nesitikėję puolimo, nepradė
ję net šaudyti sujudo bėgti. Kuopa paėmė 
du belaisvius įr šautuvų. Užpuolę pirmą
jį kulkosvaidžių lizdą, radom visai sveiką 
kulkosvaidį. Tuojau paleidom jį kukuoti 
į bėgančius juodus taškus ir šešėlius. Du 
liko prie kulkosvaidžio, o kiti puolėme 
antrą lizdą, bet čia radome spyną išimtą iš 
Maksimo. Tai granata susprogdinim tą 
kulkosvaidį.

Nuvykome apie tris kilometrus, bet vi
sas jų būstines radome tuščias. Bolševikai 
bėgo taip greitai, kad net savo asmeninius 
reikmenis (paliko: laiškus, fotografjas ir 
kita.

Buvome nepatenkinti, kad neradome 
daugiau bolševikų. Norėjome eiti toliau, 
bet gavome įsakymą grįžti. Tik pasiekę 
upę pajutome, kad mūsų kojos pavargu
sios ir kad esame išalkę.

Grįžę į apkasus, radome naujus karius. 
Paliktieji jau buvo išvykę. Vakarienės tu
rėjom dar apie pusantro kilometro žygiuo
ti iki savo virtuvės. Prie virtuvės radome 
4 kareivius. Kiti su kulkosvaidžių vežimais 
buvo pakeliui į Šventeną.

Pasistiprinę jautėmės galėsią pakelti 
žygį. Visa bėda su tuo kulkosvaidžiu, nes jį 
reikia nešti. Radom išeitį: parišome dir
žais prie virtuvės vežimo.

Į šventeną atvykom, kai jau saulė buvo 
per trejetą metrų virš miško pakilusi. Čia 
radome savuosius kareivius belaukiant 
mūsų. Jie buvo išsirikiavę. Komandos va
das Milašius labai šiltai sutiko mus, išbu
čiuodamas kiekvieną žygio dalyvį.

Salėje kalėdiniai stalai buvo paruošti 
visai kulkosvaidžių kuopai. Milašius pa
dėkojo mums Krašto apsaugos ministerio 
vardu-už tokį sėkmingą ir ištvermingą žy
gį. Valgydami turėjom papasakoti savo 
nuotykius. Be to, turėjom atgabenti į sa
lę savo grobį, kad visi galėtų įsitikinti 
mūsų laimėjimu. Visi džiaugėsi, kad turė
sime vienu kulkosvaidžiu daugiau. Jis bus 

čiom jusliom lūpom ir, žinoma, labai la
bai dailiai nuaugusi. Tik tas jos grožis 
kažkaip ne tipiškai lietuviškas, ne lelijė- 
liškas, ne kraują ir pieną primenantis, bet 
vaizdingai pietietiškas, maždaug egzotiš
kas, kas, rodos, ir tiko argentinietei, bet 
ne Sabaliauskaitės pavardę nešiojančiai 
Marijai.

Jos tėvas iš tikro yra lietuvis ukmergie
tis Jonas Sabaliauskas, o motina — italė 
Maria-Elena Maseo, iš kurios gražuolė, 
matyt, ir paveldėjo savo pietietiškumą. 
Tėvai gyvena Rio Cuarto mieste, Argen
tinos Kordobos provincijoje. Čia mūsų 
gražuolė baigė gimnaziją, bet dabar gyve
na krašto sostinėje Buenos Aires, kur ap
sistojo savo tėvo draugo Vaclovo Leitcs 
šeimoje.

Buenos Aires mieste M. Sabaliauskaitė 
ruošiasi stoti į universitetą teisės studi
juoti. Jos devyniolikos metų brolis Juan 
Emilio Sabaliauskas studijuoja techniką 
ir dirba.

Iš „A. L. Balso“ sužinome, kad Vaclovo 
Leitos šeimą Buenos Aires mieste (kurio
je yra apsistojusi M. Sabaliauskaitė) nuo
lat lanko tas laikraštis. Vadinasi, šeima 
lietuviška. Tačiau Miss Argentina, antrą
ją vietą pasaulio gražuolės varžybose lai
mėjusi Maria del Carmen Sabaliauskas, 
lietuviškai nemoka. Pasaulinės gražuolės 
varžybų metu Londone į jos lietuvišką pa
vardę ir kilmę jokio dėmesio nekreipė ir 
nė vienu žodžiu apie tai neužsiminė nei 
britų spauda, nei televizijoje rodomų var
žybų pravedėjai. O todėl „visame pasauly
je garbingai skambėjo“, deja, ne Argenti
nos lietuvių vardas...

L. T. 

jau musų nuosavas. Deja, netrukus gavo
me įsakymą atiduoti jį į Kauną.

Mūsų vadas Milašius tada dar buvo ka
pitonas. Vėliau jis buvo net pulkininkas 
leitenantas ir dabar dar gyvas dėdės Šamo 
žemėj. Tai buvo kareiviams atsidavęs 
žmogus. Švenčių metu ruošdavo bendrą 
stalą įr būtinai su istorijos paskaita, o po 
to visus kareivius iš eilės išbučiuodavo. 
Sveikindamas komandą, nesakydavo 
„Sveiki, vyrai“. Jis sakydavo: „Sveiki, 
broliukai“. Kareiviai jį gerbdavo ir mėg
davo. Jis nesišykštėdavo duoti pamokymų 
ar paaiškinimų eiliniam kareiviui. Jam iš
vykus kitur, mūsų kuopa neteko bendro 
švenčių stalo ir geriausio vado.

Šateikis

Gyvuliai gydytojai
Sergantieji gyvuliai dažnai patys krei

piasi į žmogų pagalbos. Ir nors gydymas 
sukelia skausmus, jie būna ramiausi pa
cientai. Žymus laukinių žvėrių medžioto
jas prancūzas Žozefas Delmon as pasakoja, 
kaip sužeistas orangutangas ne tiktai pa
klusniai leidosi gydomas, bet, savo storais 
pirštais praplėtęs žaizdos kraštus, padėjo 
šeimininkui geriau ją išdezinfekuoti. Šis 
orangutangas, vardu Dikas, jautė aistrą 
medicinai. Jis atidžiai globodavo sergan
čias mažas beždžiones. Kartą Dikas gydė 
po muštynių nukentėjusias beždžiones, 
nors ligoniai ir nelabai juo pasitikėjo. Di
kas žaizdas valydavo liežuviu ir šlapiais 
riešutmedžio lapais, gydydavo jas purvu. 
Taip jis gydė ir savo danties votį, apdėjęs 
visą žandą moliu, o po trijų dienų pats iš
traukė skaudamą dantį ir džiūgaudamas 
parodė jį šeimininkui.

Tai nebuvo mėgdžiojimas. Gamtoje gali
ma rasti daug pavyzdžių, kurie aiškiai ro
do gyvulių instinktą saugoti sveikatą.

Moldavijoje į upokšnį, gausiai apaugusį 
šalavijais, naktigonės metu subrisdavo se
ni arkliai. Žmonės greitai suprato, kad jie 
vandeniu gydo sąnarius, kuris upelyje bu
vo virtęs tikru šalavijų ekstraktu. Vieti
niai gyventojai irgi ėmė šitaip gydyti reu
matizmą. Dabar toje vietoje pastatyta sa
natorija.

Gyvuliai žino, kokią naudą turi purvo 
vonios. Afrikoje buivolų banda dumble gy
dėsi nuo niežų. Gydomasis purvas išnaiki
no lervas, užkrečiančias žaizdas, ir nesvei
kos vietos vėl apaugo šeriais. Tačiau šie 
rezultatai nepatenkino buivolų ir jie dar 
visą mėnesį tęsė gydymo kursą.

Yra nemaža legendų ir pasakojimų apie 
tai, kad purvo ir mineraliniai šaltiniai bei 
jų gydomosios savybės buvo aptikti gyvu
lių. Laukiniai ir naminiai gyvuliai žino, 
kad kai kurios žolės turi vidurių paleidžia
mąsias savybes. Visi esame pastebėję, kad 
katės ir šunys kartais virsta žolėdžiais, bet 
nedaugelis žino, kad ir liūtai turi šį gelbs
tinti paprotį. Jie moka surasti Afrikos dy
kumose naudingą jiems žolę ir, reikalui 
esant, ją ėda.

Ir ne tik žinduoliai, netgi žuvys tiksliai 
jaučia, ką joms reikia daryti gydant savo 
ligas. Tas pats medžiotojas Delmonas pa
stebėjo, kad būriai skrajojančių žuvelių 
iššoka iš vandens ne savo malonumui (jos 
rizikuoja būti žuvėdrų auka). Jos dažnai 
serga odos liga, nuo kurios vietomis nu
krinta žvynai. Skaudamas vietas sveika 
kaitinti saulėje, todėl sergančios žuvelės ir 
šokinėja saulėtomis dienomis. Labai gabūs 
chirurgai paukščiai, kurie puikiai uždeda 
sau ant žaizdos trauklapius iš smulkių 
plunksnų, o perkūno oželiai sugydo ir su
lūžusius kojų kaulus, subintuodami juos 
snapu.

KUR TŲ LIETUVIŲ NESAMA!

Kolyma — rytų Sibiro upė, įtekanti į 
Šiaurės lediniuotąjį vandenyną. Ten labai 
šaltas klimatas. Palei upės krantus bolše
vikai yra pristeigę daug priverčiamųjų 
darbo stovyklų, kurių gyventojai dirba 
valstybiniuose miškų ūkiuose.

Sovietų spauda praneša, kad Detransko 
miškų urėdijos urėdas Jonas Bigužas pa
sėjo obelės sėklą, kuri gražiai sudygo. Bi
gužas su draugais per dvi žiemas stropiai 
apdengdavo obelaites sniegu, o į trečią žie
mą obelaitės buvo paliktos neapdengtos. 
Obelaitės pakėlė 60 laipsnių šaltį ir neiš
šalo. Bigužas tvirtina, kad ir Kolymoje su
žydės sodai.

Maloniesiems klientams ir 
brangiestehįs bičiuliams 

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
N. Metųiįnki

Statybininkas Vladas Velička

s-atsi

Evangelija mums skelbia, kad žydai 
kalti už Jėzaus mirtį. Sinedrionas ištar
dęs jį, pasmerkęs ir paskui perdavęs ro
mėnams, kad jie apsvarstytų ir nubaustų 
jį mirtim. Tada žydų valstybė buvo romė
nų okupuota, ir mirtim žydą galėjo nu
spręsti nubausti tik romėnai.

Pagal evangeliją išeina, kad Jėzų mirti 
nuteisė Pilotas. Jis tai padaręs žydų rei
kalaujamas, nors nenorėjęs. Tą savo norą 
dar parodęs nusiplaudamas rankas. O jei
gu jis pats nenorėjo pasmerkti ir vis dėl
to pasmerkė, tai šitokiam veiksmui patei
sinti priežastį nesunku rasti. Okupanto 
pareigūnai nenorėjo jokių riaušių, o jei
gu žydai karštai reikalavo pasmerkti Jėzų 
mirti, tai geriau jų paklausyti, ypač kad 
šiuo atveju jie reikalavo žydo mirties. Va
dinas, romėnai dėl to nenukentės.

Kaip atsimename, net Vatikano susirin
kimas svarstė žydų kaltės klausimą. Klau
simas yra moralinio pobūdžio. Žydams jis 
rūpi, ir jie ieško duomenų, kurie leistų per 
vertinti biblijos įvykius, mesti į juos kito
kios šviesos.

Net ir krikščionys biblijos tyrinėtojai 
sutinka, kad evangelijoje per daug su
menkintas romėnų vaidmuo ir atsakomy
bė už Jėzaus mirtį. Žydai tyrinėtojai dar 
toliau eina — jie ieško tikrų įrodymų. Su 
tokiais įstatymų žinovo įrodymais ateina 
Izraelio aukščiausiojo teismo teisėjas Kai
mas Cohnas, gerai pažįstąs žydų teisę, Jis 
tvirtina, kad žydai ne tik nedalyvavo Jėzų 
teisiant ir niekuo neprisidėjo, kad jis būtų 
nuteistas, bet, priešingai, aukštasis žydų 
teismas - sinedrionas bandęs jį išgelbėti 
nuo mirties.

Cohnas visiškai nesutinka su tuo, kad 
žydai iš viso būtų galėję teisti Jėzų. Jėzus 
tegalėjo būti teisiamas ir pasmerktas tik 
romėnų, nes jis buvo pakaltintas politiniu 
nusikaltimu — sukilimu. Tokios bylos 
svarstyti priklausė tik romėnams. Kad by
la buvo politinė, Cohnas nurodo į evange

TRADICINIAI PATIEKALAI
(SU RECEPTAIS ŠEIMININKĖMS)

Tradiciniai valgiai ir jų patiekimo bū
dai niekuomet nėra labai griežtai tautiš
kai atsiriboję, o ypačiai Europoje, kur, 
palyginti, nedidelėje erdvėje gyvena daug 
įvairių tautų. Visokie papročiai, o taip pat 
ir tradiciniai valgiai keliauja sau per tą 
Europą, jokių valstybių ir tautų sienų ne
pripažindami.

Sakykime, mūsų „lietuviškieji“ kaldū- 
nai. Jie nemažiau mėgiami Lenkijoje, 
kaip Lietuvoje. Žinomi jie ir sibiriečiams. 
O velionė istorikė dr. J. Deveikė kadaise 
aiškino, kad tuos kaldūnus Lietuvon atve
žusi karalienė Bona iš savo gimtosios Ita
lijos, kur jie ir šiandien dar žinomi, tik 
vadinami „ravioli“.

Arba margučiai. Tas, rodos, toks lietu
viškas paprotys juk taip tampriai susietas 
su krikščioniškomis Velykomis. Iš tikrųjų 
jau tūkstantį metų prieš krikščionybę 
margučiai buvo žinomi ir laikomi tam 
tikrais vaisingumo apeigų prasmenimis, o 
prieškrikščioniškoji daugelio Europos ir 
Mažosios Azijos tautų vaisingumo, derlin
gumo šventė tik vėliau įgavo krikščioniš
kąją Velykų prasmę. Dabar margučiai per 
Velykas dailinami daugelyje tautų, nuo 
Baltijos iki Juodosios jūros.

Aplamai, tur būt, vargiai rastume tradi
cinį valgį, kuris būtų išskirtinis vienos 
tautos požymis. Ir skanųjį kugelį, prof. Ig. 
Končiaus aiškinimu, lietuvius kepti išmo
kė žydai. Net tradiciniai 12 lietuviškųjų 
Kūčių patiekalai, tur būt, nėra vien lietu
vių nuosavybė. Kiekvienas jų žinomas ir 
kaimyninėms tautoms. Nors kai kurie jų, 
greičiausia, bus lietuvių išrasti ir išvysty
ti, bet kitų tautų ilgainiui pasiskolinti. 
Net toks, rodos, kiaurai lietuviškas patie
kalas kaip

AVIŽINIS KISIELIUS.
Jau pats žodis „kisielius“, žinoma, yra 

gudiškos kilmės, todėl, matyt, ir juo vadi
namas valgis Lietuvon iš rytų bus atėjęs. 
Bet Lietuvoje jis taip įsipilietino, kad be 
avižinio kisieliaus Kūčiose mūsuose buvo 
beveik neįsivaizduojamos. Pasirodo, kad 
iš lietuvių šį tradicinį patiekalą gamintis 
išmoko ir vokiečiai. Bent Lietuvos vokie
čiai.

Lietuvos vokiečių laikraštyje „Heimat- 
stimme“ spausdinami net trys avižinio ki
sieliaus receptai. Juos laikraščio redakci
jai atsiuntė skaitytojos, tą patiekalą ga
minusios dar Lietuvoje. Iš jų tik viena, 
Frieda Golletz-Butkūtė, pagal pavardę ga
lėtų būti bent lietuvių kilmės. Kitos dvi, 
tur būt, ir kilme yra vokietės, o tai reiš
kia, kad net labai būdingi tradiciniai val
giai labai greit ir iš skirtingos tautybės 
kaimynų nusižiūrimi.

Avižinio kisieliaus, kaip ir kitų Kūčių 
patiekalų, svarbi ypatybė yra jų nemėsiš- 
kumas, nes Kūčios yra lietuviams katali
kams dar pasniko diena. Tuo tarpu Lietu
vos vokiečiai daugiausia buvo evangeli
kai, vadinasi, pasnikas jų nesaistė, o todėl 
jie, iš lietuvių nusižiūrėję tą patiekalą, jį

liją: ten sakoma, kad Pilotas paklausė Jė
zų, ar jis esąs žydų karalius, o Jėzus atsa
kė: „Tu šitaip pasakei“. Vadinas, tuo Jė
zus pripažinęs savo kaltę.

Svarstydamas teisinę reikalo pusę, Coh
nas neįžiūri jokio pagrindo evangelijos 
teigimui, kad sinedrionas būtų teisęs ar 
net tardęs Jėzų. Žydai nekentė Piloto, dėl 
to neįmanoma patikėti, kad jie būtų pa
kaltinę Jėzų, ištardę jį ir nuvedę tam ro
mėnų pareigūnui. Taip pat, sako, negali 
būti, kad žydai būtų ruošę kokį nors teis
mą saulei nusileidus ir dar kaip tik prieš 
Velykas, kada visi sinedriono nariai yra 
užimti pasiruošimais šventei.

O jeigu jie ir būtų susirinkę ir pasmer
kę Jėzų, tai pagal anuometinę žydų teisę 
tokiu atveju turėjo būti prisaikdinti bent 
du liudininkai, parodantieji kaltę. Deja, 
nė evangelija nenurodo, kad taip būtų at
sitikę.

Tai kam vis dėlto žydai patraukė Jėzų 
teisman?

Cohnas įsitikinęs, kad žydų vyresnieji 
norėjo išsiaiškinti, kas per pranašas yra 
Jėzus. Jis patraukė į save Jeruzalės ma
ses, buvo jų mylimasis, o jų garso ir gar
bės saulutė žmonėse leidosi, pateko į šešė
lį. Aišku, jis turėjo priešų, nes jo mokslas 
aniems laikams buvo tikrai revoliucinis. 
Bet sinedrionas neturėjęs jokios intenci
jos pasmerkti Kristų. Priešingai, sinedrio
nas norėjęs susirasti liudininkų, kurie už 
jį pasisakytų prieš romėnų valdininkus. 
Kai tokių liudininkų nebuvę surasta, ta
da aukštasis teismas stengęsis perkalbėti 
Jėzų, kad jis romėnams neprisipažintų 
kaltas. Tačiau Jėzus atsisakęs jų paklau
syti. Sinedrionas tuo buvęs nusivylęs ir 
nepatenkintas.

O kai Jėzus pasirodęs nesukalbamas ir 
atsisakęs paklusti jų autoritetui, tai nebe
buvę kaip sulaikyti bylos — jai turėjusi 
būti duota eiga.

kiek pakeitė, taip sakant, sumėsino. štai 
tie

RECEPTAI
3 svarus avižinių miltų (gali būti ru

pūs) sumaišyti su 2 litrais vandens. Per 
naktį rauginti. Kitą dieną per sietuvą iš
sunkti skystį. Skystį supylus į puodą, pa
statyti ant ugnies ir, visą laiką maišant, 
virinti. Virinamas skystis sutirštėja. Jį ta
da perpilti į dubenį. Paspirginti ketur
kampiais supjaustytus lašinįukus ir, juos 
užpylus ant kisieliaus, valgyti.

Antrasis receptas šiek tiek sudėtinges
nis. Pusę svaro avižinių dribsnių arba ru
pių avižinių miltų išmaišyti nedideliame 
vandens kiekyje. Tada, vis maišant, dar 
pripilti vieną litrą vandens. Gautąją masę 
20 valandų rauginti. Pagreitinimui galima 
pridėti truputį citrinos sulčių. Galima pri
dėti ir žiupsnį duonos raugo. Gerai surū
gusią masę perkošti per lininę skepetaitę. 
Gautąjį skystį virinti, visą laiką maišant, 
kad nepridegtų. Sutirštėjusį išvirtą kisie
lių perpilti į dubenį. Valgyti užpylus kep
tais spirgais arba su saldyto vandens pa
dažu.

Trečiasis receptas nesiskiria nuo antro
jo, tik siūloma valgyti užpylus pieno.

Tai buvusių mūsų kaimynių vokiečių 
receptai, kurios šį tradicinį valgį vadina 
pusiau vokišku, pusiau gudišku žodžiu — 
„Haferkisel“.

Įdomu, ar daug svetur gyvenančių lietu
vių šeimininkių šiais metais per Kūčias šį 
tradicinį avižinį kisielių patieks savo šei
moms? (m)

JŪSŲ 7% INVESTAVIMO 
SĄSKAITA 

duoda pelningas ir reguliaras pajamas. 
BALTIC STORES 

INVESTMENTS LTD., 
421 HACKNEY RDL, LONDON, E.2. 

Tel. S H0.8734 
ir \

PALANGA PROPERTIES LTD., 
12 ALBEMARLE RD., 
BECKENHAM, KENT\ 

moka 7% (grynais) 
už investacijas 5 metams ir ilgiau

ir 
6% (grynais)

už trumpesnius investavimus.
SUDAROME TESTAMENTUS, 

ADMINISTRUOJAME NUOSAVYBĘ 
IR SUTVARKOME 

VISUS PALIKIMO REIKALUS.

Dėl smulkių informacijų rašykite: 
Z. JURAS,

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.
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Bradfordo Vyties Klubas PRANAS LEMBERTAS
JAU NĖRA AUTORIAUS DAINOS „TAU, SESUTE, PUIKIOS GĖLĖS“...

Gyvendamas Škotijoj, dar 1949 metais 
savo bendradarbio Liudo Maniusio (dabar 
jau miręs) nuolatos buvau kalbinamas ką 
nors daryti, kad didesni lietuvių vienetai 
bandytų savo gyvenvietėse steigti lietu
viškus klubus. Jis žadėjo prireikus net 
vienam tokiam k.ubui parūpinti pradinių 
lėšų.

1951 metais atvykus į Bradfordą, ši idė
ja man pasidarė labai reali: tuo metu 
Bradforde jau buvo susispietęs gražus lie
tuvių būrys — apie tūkstantį, susiskal
džiusių į įvairias organizacijas, kurių tau
tinis bei kultūrinis darbas tik kryžiavosi, 
ne kartą sukeldamas net nepageidaujamų 
įtampų. Mano galvoj brendo idėja, kad vi
sas šis tautinis bei kultūrinis darbas būtų 
daug našesnis, jeigu jis būtų centralizuo
tas, apjungtas į vieną stipresnį vienetą. 
Tam pagrindą davė ir ankstyvesnės mūsų 
išeivijos patyrimas: ilgiausiai išsilaikė lie
tuviai tose vietovėse, kur jie buvo apsi-
jungę per savas bažnyčias, draugijas, klu
bus. Be to, man jau tada buvo aišku, kad 
mūsų skaičius šiame krašte ne didės, bet 
nuolat mažės. Buvo aišku, kad pajėgiau
sias lietuviškas elementas pirmiausia emi
gruos. Užtat galvojau, jog jau dabar pats 
laikas daryti žygius, kad, kol mūsų skai
čiai dar, palyginti, gausūs, centralizuotu- 
mėmės į ekonomiškai pajėgius vienetus.

Tuo būdu 1954 m., būdamas DBLS 
Bradfordo skyriaus valdybos sekretorium, 
aš pradėjau skyriaus valdybai piršti lietu
vių klubo steigimo Bradforde mintį. Po 
įvairių diskusijų Skyriaus valdyba man 
pavedė šituo reikalu oficialiai rūpintis. 
Susisiekiau su jau veikiančiais lietuvių 
klubais, gavau iš jų žinių, išstudijavau 
bendresnius šio krašto klubų įstatus ir 
pagaliau per susirinkimus ir pamaldas su
kviečiau Bradfordo liet, organizacijų at
stovus bei veiklesnius tautiečius į susirin
kimą, įvykusį 1955 m. spalio 1 d. St. Ann's 
mokyklos klubo patalpose. Susirinko per 
šimtą suinteresuotų asmenų. Kiek pajė
giau, stengiausi susirinkimui referuoti 
klubo steigimo mintį, tokio vieneto kultū
rinės bei ekonominės veiklos bei reikšmės 
pliusus. Buvo įvairių nuomonių, ir teigia
mų ir neigiamų. Todėl pilniau šiam klau
simui išstudijuoti susirinkimo buvo iš
rinkta valdyba iš Bružinsko, Dičpetrio, 
Peleckienės, Šukio ir Varanavičiaus. Ta 
valdyba pavadinta Bradfordo Lietuvių 
Namų Pirkimo Komitetu, kuriam susirin
kimo buvo pavesta išstudijuoti busimųjų 
namų pobūdį, lėšų sutelkimo ir kitus rei
kalus ir tų studijų duomenis pateikti se
kančiam susirinkimui.

Šis komitetas savo darbą dirbo iki 1956 
m. liepos 1 d., kada naujame susirinkime 
buvo pateikti jo nuveiktieji darbai ir iš
rinktas naujas komitetas iš Dičpetrio, Ka- 
zakaičio, Kuliavo, Matulevičiaus, Peleckio, 
Šukio ir Varanavičiaus. Tokie komitetai 
buvo renkami kasmet ligi paskutiniojo 
1958 metais.

Daugiau ar mažiau tuose komitetuose 
dalyvavo šie asmenys: Balsys, Bružinskas, 
Dičpetris, Grybas, Jakubėnas, Kazakaitis, 
Klimanskis, Kuliavas, Matukaitis, Matu
levičius, Peleckienė, Peleckis, Račys, Vi
leišis ir Šukys. Šie asmenys, dirbdami tose 
valdybose, išsprendė, kokių namų mums 
reikia, sutelkė reikalingas pradines lėšas, 
apžiūrėjo daugelį namų, surado mums pa
rankiausius ir prieinamiausius, suverbavo 
narius, priėmė įstatus, nupirko namus ir 
Bradfordo Lietuvių socialinio ir Kultūri
nio Klubo vardu užregistravo juos atitin
kamose valdžios įstaigose ir gavo leidimą 
atidaryti barą.

Namai su nemažu sklypu 5 Oak Vilias, 
Bradford 8, buvo nupirkti už 2200 svarų, 
įmokant 500 sv. depozito ir ligi metų galo 
sumokant 200 sv., o likusį 1000 svarų su 
mažu procentu kasmet po 250 svarų.

1958 m. sausio 26 d. metiniame klubo 
narių susirinkime buvo išrinkta nauja 
klubo valdyba iš Bružinsko, Dičpetrio, 
Grybo, Jakubėno, Kasakaičio. Klimans- 
kio, Kuliavo, Matukaičio, Račio ir Vilei
šio, kuriai teko būti ir paskutiniąja Brad
fordo Lietuvių Socialinio ir kultūrinio 
klubo valdyba, nes jos kadencijos metu 
klubas buvo teismo uždarytas.

Šito uždarymo niekas nesitikėjo, nes 
klubas laikėsi gerai ir ekonomiškai ir tei
siškai, tačiau prie tokios pabaigos prive- 
dusias priežastis gal būtų galima suvesti 
į tris: 1. kai kurių klubo narių nepaspėji-

Londono lietuviškos Parapijos K-tas 
sveikina visus parapijiečius bei liet.
Šv. Kazimiero bažnyčios rėmėjus, 
linkėdamas linksmu šv. Kalėdų ir 

sėkmingų 1968 metų.

Londono SporJo ir Socialinio Klubo 
Valdyba sveikinto visus klubo narius ir 
klubo lankytojus^, linkėdama linksmų 
Kalėdų švenčių ir numingu 1968 metų.

mas prisitaikyti. įr griežtai prisitaikyti, 
prie bendrų šio krašto klubų įstatų reika
lavimų; 2. klubo patalpų aplinka ir 3. klu
bo likimą sprendžiančio teismo dėmesio.

Klubo narių daugumą sudarė tautie
čiai, kilę iš ūkininkų bei darbininkų. Lie
tuvis, dirbdamas savo kasdieninį darbą ar 
laisvuose laukuose ar besikuriančios vals
tybės miestuose, savo dvasia jautėsi lais
vas ir nesikryžiuojąs su įstatymo griežtu
mu. Tokio pat pabūdžio elgesys daugiau 
ar mažiau buvo tęsiamas ir klubo gyveni
me, nežiūrint to, kad kiekviena valdyba 
nuolat ragindavo narius griežtai laikytis 
klubo ir bendrųjų šio krašto klubų statu
to reikalavimų: kai kurių narių nevisada 
buvo prisilaikoma gėrimo saiko, perdaug 
laisvai elgiamasi už klubo ribų.

Per ilgesnį laiką visa tai pradėjo kelti 
aplinkoj gyvenančių kaimynų nerimą ir 
erzelį, net atsirado skundų policijoj, nes 
visa gatvė yra vilų rajonas, kuriam buvo

Bradfordo Vyties Klubo Valdyba: pirm. V. 
Ignaitis, O. Peleckienė (ji jau išemigravo), 
sekr. A. Bučys, antroj eilėj—vicep. S. Gry
bas, kultūrinių reikalų vedėjas T. Buro
kas, ižd. J. Balčiūnas ir narys J. Paulaus
kas.

įprasta tyli ramybė. O triukšmingo klubo 
atsiradimas tokioj aplinkoj vienam kitam 
kaimynui pasidarė nepageidaujamas ša
pas aky.

Tad šitų skundų pasėkoj policija gana 
ilgą laiką stebėjo klubą ir jo narių elgesį 
už klubo ribų, kol vieną gražią naktį tų 
pačių metų gegužės mėnesį padarė klube 
kratą, pasiėmė klubo knygas bei bylas ir 
uždraudė baro veikimą ligi atskiro pa
tvarkymo ar teismo sprendimo.

Teismas įvyko 1958 m. liepos 3 d. Bylą 
teisme gynė anglas advokatas ir klubo 
valdybos sekretorius Dičpetris, nurodyda
mas, jog didelė dalis klubo nariams meta
mųjų kaltinimų yra neteisingi, nes nega
li būti paremti faktais, arba kieno nors 
daromi tik iš blogos valios, ir kad tie pra
silenkimai su tvarka, kurie ir būtų galima 
įrodyti, (vyko ne iš blogos valios, ne dėl 
noro nesiskaityti su klubų statuto reika
lavimais, bet dėl laisvos lietuvio dvasios, 
per trumpą laiką nespėjusios prisitaikyti 
prie smulkmeniško įstatymų griežtumo, 
dėl to prašydamas klubą išteisinti, arba, 
jei jis vis dėlto būtų rastas bausmės ver
tu, bausti jį tik pinigine bauda (kas fak
tiškai buvo ir policijos atstovo pabrėžta), 
o ne griežčiausia bauda —jo uždarymu. 
Teismui buvo nurodyta, jog lietuvių at-

TESKAMBA LIETUVOS VARDAS 
PASAULYJE

Esame didžiųjų Lietuvos Laisvės Kovų 
Metų išvakarėse. Visi laisvojo pasaulio lie
tuviai rengiasi iškilmingai paminėti su- 
kaktinius metus. Į minėjimų grandinę jun
giasi ir lietuviai sportininkai.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Sporto Są
junga, norėdama iškelti Lietuvos vardą pa
saulyje, rengia krepšinio išvyką aplink pa
saulį. Numatoma aplankyti N. Zelandiją, 
Australiją, Aziją (įskaitant Pietų Korėją 
ir Pietų Vietnamą) bei Europos valstybes.

Buvusios krepšinio išvykos Pietų Ame
rikon ir Australijon akivaizdžiai įrodė, 
kad tokios progos yra geriausias būdas 
Lietuvos vardui iškelti, lietuvybei puoselė
ti ir entuziazmui palaikyti Sporto Sąjun
goje.

Mieli broliai ir sesės, mes kviečiame jus 
į talką. Jūsų pritarimas ir parama yra lai
das užsimojimui įgyvendinti. Širdingai 
prašome atkreipti deramą dėmesį ir pa
remti krepšinio išvyką aplink pasaulį.

Lietuvos Laisvės Kovų Metais parodyki
me pasauliui išeivijos lietuvių solidarumą, 
gyvastingumą ir kūrybingumą.

ORGANIZACINIS KOMITETAS
Pirmininkas A. Kėželis, V. Adamkavičius, 
V. Grybauskas, K. Kasakaitis, P. Petrutis.

Tėv. G. Sabataitis, SJ, J. šoliūnas,
D. Tallat-Kelpšaitė, B. Žemaitis, 

P. žumbakis
Lietuvių Krepšinio Rinktinės Išvykos 

Aplink Pasaulį Organizacinio Komiteto 
adresas: Post Box 6882, Chicago, Ill. 60680, 
USA.

žvilgiu klubas nėra tik gėrimo vieta, bet 
kad jis mum yra tarsi dalis tėvynės, kur 
mes galim visi sueiti krūvon — savo susi
rinkimams, pobūviams, mokykloms, bi
bliotekoms ir visiems tautiniams bei kul
tūriniams įvykiams, kad todėl jo uždary
mas mums būtų per didelis smūgis — bū
tų atėmimas mūsų kultūrinės praktikos 
teisių, kas jokioj tikroj demokratijoj ne
įsivaizduojama.

Tačiau trys teisėjai nepasistengė giliau 
ir plačiau į tokią mūsų padėtį įeiti ir, gi
liai apgailestaudami, pareiškė, jog klubas 
turi būti „struck of the register“ — užda
rytas, su viena išimtim — kad patys Lie
tuvių Namaį neuždaromi ir kad teisė 
jiems laikyti barą (kitu vardu) neatima
ma.

Taigi, baigiant šį pirmąjį Bradfordo 
Lietuvių klubo kūrimosi epizodą, reikia 
pažymėti, jog, be to, kas jau anksčiau bu
vo pasakyta apie visas buvusias valdybas, 
prie klubo kūrimosi ir jo gerovės labai 
daug prisidėjo ir organizuoti lietuvių vie
netai ir pavieniai asmenys: namų pirkimo 
reikalams be procentų po 100 svarų pa
skolino ir Manchesterio Lietuvių klubas, 
ir DBLS Bradfordo skyrius, po 50, 20, 10 
svarų skolino ir daugelis pavienių asme
nų; mažesnėm aukom rėmė tautiečiai iš 
plačių apylinkių ir net iš Londono.

Tad visa tai turėdamas dėmesy ir pri
vačiai pasitaręs su kai kurių valdžios 
įstaigų atstovais, aš tuoj pat ėmiausi žy
gių kuo greičiausiai atidaryti tose pačio
se patalpose naują klubą — paskubom, 
apeidamas įstatyminės tvarkos nuostatus, 
per lietuviškas pamaldas ir privačiai iš
siuntinėtus pakvietimus sušaukiau mini
maliu) Skaičių buvusio klubo narių, pirma 
sudaręs naujus įstatus, kuriame buvo iš
rinkta nauja valdyba, priimtas naujas 
vardas ir paduotas teismui prašymas 
įregistruoti Bradfordo Lietuvių Vyties 
klubą.

Po savaitės naujajam klubui veikti teis
mo leidimas buvo jau gautas. Tad ofi
cialiai mūsų Vyties klubas veikia nuo 
1958 m. rugpiūčio 1 d., nes tą dieną įvyku
siame likvidaciniame Bradfordo Lietuvių 
Socialinio ir Kultūrinio klubo narių susi
rinkime 48 balsais prieš 1 buvo priimta 
rezoliucija, kuria visas to klubo turtas 
pervedamas Vyties klubui.

Bradfordo Lietuvių Vyties klubas faktiš
kai yra Bradfordo Lietuvių Socialinio ir 
kultūrinio klubo tęsinys, nes, perėmęs vi
są uždarytojo klubo turtą, jis perėmė ir 
buvusio klubo narius, su tuo- tik skirtumu, 
kad buvusiojo klubo nariai, norėdami bū
ti ir Vyties klubo nariais, turėjo iš naujo 
paduoti pareiškimus ir iš naujo būti Vy
ties klubo valdybos priimti.

Vyties klubas taip pat, kaip ir uždary
tasis, apima ne tik Bradfordo, bet ir pla
čios jo apylinkės, kaip Leeds, Halifax, 
Huddersfield, Harrogate, Keighley, Cleck- 
heaton, Brighouse, Todmorden ir t.t., lie
tuvius, kultūrine savo veikla į stiprų vie
netą apjungdamas juos plačioj šios šiau
rinės Anglijos srity.

Al. Dičpetris

PADĖKA
Didžiai Gerbiamas Pone Redaktoriau,

čia noriu Tamstoms pasakyti, kad „Eu
ropos Lietuvį“ gaunu tvarkingai, taip pat 
gavau sekantiems 1968 m. sieninį kalendo
rių, tad ir vėl mūsų kambarėlis bus pa
puoštas ir primins kitiems, kad čia gyvena 
lietuviai. Vien jau tas vienas daiktas, ka
bantis ant sienos, parodo, kad čia ne vo
kiečiai. Tai labai malonu: įžengia į kamba
rį ir sužino, kad čia lietuviai. Labai nuo
širdžiai dėkoju tam geradariui tautiečiui 
ponui Korubai už man užsakomąjį „Euro
pos Lietuvį“ ir nuolankiai prašau tą gerąjį 
poną pagal išgales malonėti užsakyti laik
raštį ir 1968 m. Būsiu labai dėkingas. Čia 
pat reiškiu nuoširdžią padėką kun. V. Pik
turnai, gyvenančiam Brooklyne, už eilę 
metų užsakomąjį „šaltinį“.

Šia proga noriu pareikšti padėką Vokie
tijos Krašto Valdybai už man siunčiamas 
„Informacijas“. Tikiuos, kad jos mane lan
kys ir toliau. Nuoširdus ačiū kun. V. Šar
kai už „Aušros Vartus“, už lankymą ma
nęs ligoninėj ir dovanėles ir kun. Keleriui 
už lankymą prieglaudoj ir praeitų Kalėdų 
dovaną.

Šiems visiems geradariams lietuviams, o 
taipgi „E. Lietuvio“ ir Nidos štabams, at
sidėkodamas už gerumą, linkiu iš širdies 
sveikatos, gražių linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingiausių naujųjų 1968 metų.

Jus gerbiantis
J. Karpavičius

3012 Langenhagen-Hannover, Pflegeheim, 
Walsroderstr. 121 H. 13. W. Germany.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Derbio Lietuvių Klubo Valdyba 

sveikina narius. Derbio ir apylinkės 
lietuvius su šv.\Kalėdomis ir naujais 
metais, linkėdama linksmų švenčių ir 

laimingų\I968 metų.
PLB Derby Lieu. Klubo Valdyba

Pranas Lembertas, gimęs 1897 rugsėjo 
18 d. Eiciūnų km., Paežerių valse., Šakių 
apskr., per savo daugiau kaip 70 gyvenimo 
metų lietuvių tautoje paliko aiškius darbų 
ir kūrybos pėdsakus. Nepriklausomoje Lie
tuvoje jis gyvai dalyvavo Vilniui Vaduoti 
Sąjungos veikloje'ir skautuose, uoliai kėlė 
lietuvių-latvių vienybės reikalą. Dar Lie
tuvai nenusipurčius okupantiškų replių, 
jau 1917 metais savo skaidria poezija daly
vavo tuolaikinėje lietuvių spaudoje, jos 
neapleisdamas visą savo gyvenimą Lietu
voje, patraukus link tremties Vokietijoj ir 
JAV.

Iš Bostono persikėlęs į Los Angeles, net 
jį asmeniškai nepažinojusių menininkų bu
vo noriai priimtas į margąjį jų būrį. Vi
siems rasdavo teisingą sakinį, mintį, nei 
pergirdamas, nei skaudindamas. Neaukš
tino savęs, nežemino prastesnių jų, smilka
lų nedegino prieš iškiliuosius. Savuoju 
santūrumu bičiulių įsigydavo bematant.

1964 m. lapkričio 29 d., pirmininkaujant 
Broniui Budriūnui, priimtas čia į Dailiųjų 
Menų Klubą.

Lemberto eilėraštis „Tau, sesute“ prigi
jo lietuvių tautoje kaip viena populiariau
sių dainų, plačiai dainuota jaunimo, ka
riuomenės:

Liet. Jaunimas Vokietijoje
Jaunimo metai su didingu kongresu 

pradeda brandinti savo vaisius ir Vokieti
jos lietuvių tarpe. Po pradinės tylos, kuri 
daugeliu atvejų nebuvo ženklas jaunimo 
pasyvumo, o veikiau rodė, kad senimas 
bauginasi galimų varžovų, lietuviškasis 
jaunimas pradeda surasti savo vietą. Bir
želio mėnesį jaunimas buvo subėgęs Es- 
slingene, o lapkričio 24-26 d.d. susirinko 
Kaiserslauterne. Sukvietė ir programą su
planavo VLB Jaunimo sekcijos valdyba. 
Globojo 8593 LS lietuvių kuopa, vadovau
jama kpt. Juozo Venckaus. O toji globa 
reiškė, kad, niekuo neprisidėję, visi susi
rinkusieji gavo nakvynes ir buvo skaniai 
bei sočiai tris dienas vaišinami. Net subat- 
vakario gėrimai buvo veltui.

Tai nebuvo suvažiavimas viso lietuviš
kojo jaunimo Vokietijoje, o tik pasiruoši
mas tokiam plačiam suvažiavimui. Daly
vavo apie 30 esančiųjų ar busimųjų jau
nimo vadovų LB apylinkėse. Buvo atsto
vaujami Muenchenas, Memmingenas, 
Stuttgartas, Mannheimas, Heidelbergas, 
Kaiserslauternas, Duesseldorfas, Koelnas, 
Dortmundas, Muehlheimas. Dalyvaująs 
studentas A. Gegeckas iš Šveicarijos su
važiavimui suteikė tarptautinį atspalvį.

Po Jaunimo sekcijos valdybos pirm, 
kun. Vigando Damijonaičio atidaromojo 
žodžio, tos sekcijos valdybos narys Vytau
tas Brazaitis rodė filmą iš Jaunimo kon
greso Chicagoje, kuriame jis pats yra da
lyvavęs. Suvažiavimą pasveikino kpt. J. 
Venckus globėjų vardu, pasidžiaugdamas, 
kad lietuviškasis jaunimas nenuleidžia 
rankų ir vis tebėra lietuviškas. Pirmąją 
paskaitą skaitė kun. Br. Liubinas. Jam 
duotąją temą „Lietuvis jaunuolis svetimo
je aplinkoje“ kalbėtojas vystė, nagrinėda
mas lietuvio jaunuolio ir svetimos aplin
kos sąvokas, mesdamas išsamų žvilgsnį į 
svetur atsidūrusio lietuviškojo jaunimo is
toriją ir svarstydamas dabarties uždavi
nius bei galimybes. Buvo suminėta visa 
eilė jaunų lietuvių, kurių veikla istorijos 
eigoje įgalino lietuviškumą išlaikyti šalia 
Lietuvos. Iš Vokietijos jaunimo, tarp kitų, 
ypač buvo išryškintas inž. Prano Zundės 
asmuo, kuris, būdamas 27 metų amžiaus, 
pirmininkavo VL Bendruomenei ir lemia
mai prisidėjo prie Vasario 16 gimnazijos 
įkūrimo. Pagrindinis dabarties jaunimo 
uždavinys, paskaitininko nuomone, yra, 
būnant pilnaverčiu žmogum savo užima
moje vietoje, liudyti Lietuvai padarytąją 
ir tebedaromą skriaudą.

Švietimo komisijos ir Kr. Valdybos narė 
Alina Grinienė sekančioje paskaitoje 
svarstė jaunuolio veiklos galimybes LB 
apylinkėje ir apskritai gyvenamojoje vie
toje. Kalbėtoja ypač iškėlė gražiąsias lie
tuviškojo būdo savybes, ragindama jas įsi
savinti ir taip spinduliuoti >į aplinką. Abi
dvi paskaitos buvo susietos su gyvomis ir 
įdomiomis paties jaunimo diskusijomis.

šeštadienio vakaras, programoje pava
dintas subatvakariu, buvo išpintas lietu
viškais šokiais, dainoms, jumoru. Sekma
dienio programa pradėta rytmetine stud. 
A. Gegecko paskaita, nagrinėjant jaunimo 
problemas pačių jaunųjų požvilgiu. Vė
liau sekė pamaldos, laikomos šio suvažia
vimo mintį iškėlusio kun. K. Senkaus. Pa
galiau Kr. valdybos reikalų vedėjas Vincas 
Bartusevičius kalbėjo apie pradėtąjį leisti

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.

Tau, sesute, puikios gėlės, 
Man gi kardas prie šalies!
Tau akis plaus ašarėlės,
Man gaisrai takus nušvies!..

Tur būt, gyvendamas Kalifornijoje, prie 
Los Angeles Santa Monica miestelyje, gra
žiomis palmių alėjomis besišliejančio prie 
Ramiojo vandenyno, parašė „O, Nemune“:

Tyloj, audroj ir naktyje
Ir liūdesy giliam
Aš trokštu, trokštu, Nemune, 
Tavo srovių vandens.

Lietuvoje buvo išleistos dvi Lemberto 
eilėraščių knygos: Saulėtekiai ir Baltija 
šaukia. JAV-se yra palikęs naujos savo kū
rybos. Jo žmona ir sūnus, talkinami velio- 
nies bičiulių, nusistatę likusią jo kūrybą 
išleisti. Vietoje gėlių prie poeto karsto jo 
šeima pageidavo aukoti Prano Lemberto 
raštams išleisti.

Mirė jis 1967 m. lapkričio 29 d. Palaido
tas gruodžio 2 d. Laidotuvėse dalyvavo be
veik visi Los Angelėje ir apylinkėje gyve
nantieji lietuviai rašytojai ir kitų lietuvių.

Algirdas Gustaitis

jaunimo laikraštį „Jaunimo Žodis“, kurį 
jis redaguoja. Pranešimas išsivystė į 
bendrą pokalbį apie laikraštėlio pobūdį, 
apimtį ir kitas jo problemas.

Programos tarpuose aptarti planuoja
mojo visuotinio jaunimo suvažiavimo rei
kalai. Jis turėtų įvykti sekančią vasarą, 
tuo būdu įgalindamas jaunimą aktyviai 
įsijausti į Lietuvos nepriklausomybės at
statymo auksinį jubiliejų.

ELI

Laisvalaikio mąstymai
RAŠO K. VALTERIS

PRISIMINTINI PAMIRŠTIEJI

Tai buvo prieš 150 metų. Obemdorfo 
kaime, netoli Salzburgo, įvyko „tragedi
ja“: prieš pat Kalėdas sugedo bažnytėlės 
vargonai ir nebuvo jokių vilčių juos laiku 
pataisyti. Klebonas Joseph Mohr buvo di
delis bažnytinės muzikos mėgėjas, ir jis 
negalėjo įsivaizduoti Kalėdų be vargonų 
muzikos ir bažnytinio choro giesmių.

Nusiminęs klebonas vaikščiojo po kam
barį ir galvojo. Jo motina žiūrėjo su gai
lesčiu, bet nerado tinkamų žodžių sūnui 
nuraminti. Kunigas sustoja prie lango, 
žvelgia į Alpių kalnyną ir prataria:

— Tyli naktis.
— Tyli naktis, nes tai šventa naktis, — 

ramiai pasakė kunigo motina.
— Staiga kunigo veidas nušvito, ir jis 

džiaugsmingai šūktelėjo:
— Tyli naktis, šventa naktis! Mama, 

bet tai graži pradžia kalėdinės giesmės! — 
Tai taręs, jis sėdo rašyti. Neatsikėlė nuo 
stalo, kol giesmė nebuvo baigta. Tada pa
sikvietė savo vargonininką - kompozitorių 
Franz Xaver Gruber ir prašė sukompo
nuoti giesmei muziką. Muzikas Gruber 
bandė atsikalbinėti, sakydamas, kad per 
trumpas laikas, kad sugedę vargonai. Bet 
kunigas buvo neperkalbamas.

— Komponuok prie gitaros. Skubėk 
komponuoti, o aš bėgu sukviesti choristus 
repeticijai!

Vargonininkas Gruber po kelių nesėk
mingų bandymų staiga suvokė giesmės 
melodiją, kuri jam patiko. Kompozicija 
greit buvo baigta ir prasidėjo repeticija.

Ir taip „Tyli naktis, šventa naktis“, 
vargonininkui Gruber gitara akompanuo
jant, pirmą kartą suskambėjo Austrijos 
Alpėse 1818 metų Kalėdų naktį. Ši giesmė 
greit plito po krikščioniškuosius kraštus 
ir net po 150 metų tebėra viena populia
riausių kalėdinių giesmių.

Jei kas klaustų, kodėl čia aprašau aną 
istoriją, tai trumpai paaiškinsiu.

1. Tik neseniai pats išgirdau šią istori
ją ir manau, kad yra skaitytojų, kurie dar 
nežino šios garsios giesmės kilmės. Man 
labai patinka šios giesmės melodija, ir ti
kiu, kad Kalėdų proga verta prisiminti jos 
kilmę, o ypač jos kūrėjus.

2. Labai stebėjausi, kad neradau gies
mės autoriaus kun. Joseph Mohr pavar
dės enciklopedijose. Giesmės kompozito
rius Franz Xaver Gruber keliais žodžiais 
paminėtas tik Lietuviškojoj Enciklopedi
joj. Tokio garsaus kūrinio kūrėjai pamirš
ti!.. Bet visose enciklopedijose (neišski
riant ir Lietuviškosios Enciklopedijos!) 
yra šimtai vardų, kurių savininkai nieko 
atmintina nepaliko nei savo tautai, nei 
žmonijai.
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Europos lietuviu kronikų
LONDONAS

PASITARIMAS SU VLIKO 
PIRMININKU

Lankydamasis Londone. Vliko pirm. dr. 
J. K. Valiūnas ne tik viešą pranešimą da
rė lietuviškajai visuomenei, bet turėjo ir 
pasitarimų.

Su DBLS vaidyba jis aptarė literatūros 
apie Lietuvą angių kalba ir Vliko atstovy
bės sudarymo klausimus.

PIRMININKŲ PASITARIMAI
Gruodžio 10 d. Lietuvių klebonijoje 

Londone buvo DBLB valdybos pasitari
mas su organizacijų pirmininkais. kaip 
geriau ir iškilmingiau pasirodyti Lietuvos 
neprik'ausomybės 50 metų jubiliejaus 
proga.

Pasitarime atstovavo: P. Mašalaitis — 
LAS, J. Šemeta — lietuvių parapijai, inž. 
J Vilčinskas — DBLS, inž. R. Baublys — 
Britų Lietuvių Tarybai, V. šalčiūnas — 
Londono Meno Sambūriui Vaidilai, M. 
Domidavičienė — Moterų šv. Onos drau
gijai. Dar dalyvavo kun. K. A. Matulaitis, 
MIC, G. Va'.terytė. R. Kinka ir S. Kaspa
ras.

Pasitarime J. Vilčinskas pranešė, kad 
DBLS ir Vlikas tariasi išleisti knygą ang
lų kalba. Inž. R. Baublys supažindino su 
sumanymu ruošti bendrą minėjimą visų 
trijų Pabaltijo tautų. Jis taip pat tariasi 
su lietuviais menininkais, stengdamasis 
surengti lietuvių menininkų parodą Lon
done. P. Mašalaitis pranešė. kad Meno 
sambūris surengs vaidinimą.

Pasitarime išrinktas komitetas Vasario 
16-tosios minėjimui ruošti: S. Kasparas. 
J. Vilčinskas ir P. Mašalaitis. šio komiteto 
pareigos pasirūpinti minėjimu Londone.

SVEIKINIMAI PER TARPININKUS
Vienus mes švenčių proga sveikiname 

atvirutėmis ar laiškais, o kitiems dar pa
sirūpiname ir dovanėlę įteikti.

Gera dovanėlė galėtų būti ir „Europos 
Lietuvio“ ir Nidos Knygų Klubo skaityto
jams skirtasis sieninis kasdien nuplėšia
mas su pasiskaitymais kalendorius. Jeigu 
ta dovonėlė būtų gauta net ir po švenčių, 
tai vis tiek ištisus metus primins sveikin
tojų gerus jausmus sveikinamiesiems. At
siųskite adresus, ką norite apdovanoti, ir 
patys leidėjai supokuos ir išsiųs kalendo
rius su jūsų linkėjimais.

Kalendoriaus kaina 7 šil., arba 1.50 dol., 
arba 4.20 vokiškų markių.

Rašykite: Lithuanian House Ltd., 1 Lad- 
broke Gardens, London, W.ll.

ŠEIMYNINIS KALĖDŲ VAKARAS
Pirmosios Kalėdų dienos vakare Sporto 

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

Septynios DIENOS
Kitas žada atsistatydinti

Laikraščiai skelbia, kad netrukus žada 
atsistatydinti JAV ambasadorius J. Tau
tose A. Gcldbergas.

Kaip ir krašto apsaugos ministeris Mc
Namara, jis esąs nusivylęs JAV politika 
Vietname įr dėl to atsistatydinsiąs.

JAV ranka Jemene
Jemene jau penkeri metai respubliko

nai kovoja su karalininkais.
Dabar respublikonų prezidento parei

gas einąs generalinio štabo viršininkas 
pakaltino JAV, kad jos duodančios kara- 
lininkams ginklų. Karalininkams taip pat 
padeda britų, prancūzų ir belgų specialis
tai.

Ginklai Marokui
Čekoslovakų laivai jau antrą kartą at

gabeno ginklų į Maroką. Pirmą kartą bu
vo iškrauti 6 rusiško tipo tankai, o dabar 
buvę sunkiųjų tankų ir kitokių ginklų.

Marokas perkąs iš Čekoslovakijos gink
lų už 6 ir pusę milijonų svarų. įskaitant 
80 tankų.

Anglų kalba Didijoje
Indija turi daugelį kalbų, dėl to sunku 

parinkti tokią, kuri tiktų visam kraštui. 
Kol britai valdė, tai oficiali kalba buvo 
anglų. Nepriklausoma Indija riaušėmis 
sprendė ir kalbos klausimus.

Dabar parlamentas pirmuoju skaitymu 
priėmė įstatymą, kuris leis anglų kalbą 
laikyti visose valstijose antrąja po vieti
nės.

Iš Lietuvos
Per pasaulį nuskambėjo žinia, kad Pie

tų Afrikos gydytojų kolektyvas Louisui 
Vaškanskiui davė automobilio nelaimėje 
sužeistos ir mirštančios mergaitės širdį. 
Toks širdies pakeitimas yra pirmas pasau
lyje-

Be kita ko, kai kurie laikraščiai nurodo, 
kad L. Vaškanskis yra kilęs iš Lietuvos.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už ..Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 16 šil. 
I. Dailidė, 14 šil. J. Kavoliūnas, po 8 šil. J. 
Jonkaitis ir J. Bielskis, 6 šil. B. Kuzmins- 
kaitė. po 3 šil. A. Gaidelis, A. Masiulionis, 
V. Vaitkus, A. Mažeika, J. Maslauskas ir J. 
Plepys, 1.9 šil. S. Puidokas.
S v,ss» 0*4 SNJ ««s «!><S

NAUJIEJI METAI LIETUVIŲ NAMUOSE
Lietuvių Namuose Londone šįmet irgi 

ruošiamas N. Metų sutikimas.
Jis įvyks gruodžio 31 d., sekmadienį. 

Pradžia 8 vai. vakaro.
Prašom susirinkti susitikti su bičiuliais 

ir pažįstamais jaukioje Lietuvių Namų ap
linkoje. Būryje bus smagiau pajusti Nau
jųjų Metų slenkstį.

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.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDS — gruodžio 24 d., 3 v. p.p., Holy 

Rosary bažn.
BRADFORD — gruodžio 25 d., 12.30 vai. 
HUDDERSFIELD — gruodžio 31 d., 1 v. 
COVENTRY — Kūčiose, gruodžio 24 d.,

6 vai. vakare, lenkų salėje, Whitefriars 
Lane. Bus proga išpažinčiai ir Komuni
jai. Kalėdų I ir II d. liet, pamaldos St. 
Elizabeth's 12.45 vai.

WOLVERHAMPTON — gruodžio 24 d., 11 
vai., ir Kalėdų I d. pirmosios 2 Mišios 
nuo 9.45 vai. Po to išpažintys ir 11 vai. 
trečios Mišios.

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

NOTTINGHAM — Liet. Jaunimo Židinyje: 
Kūčiose, gruodžio 24 d., 11 vai. ryte ir 
Bernelių Mišios 24 vai. Kalėdų I ir II d., 
11 vai.

NOTTINGHAM — gruodžio 31 d., 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM —Naujuose Metuose, sau
sio 1 d., ir Trijuose Karaliuose, sausio 6 
d., 7 vai. vakare.

NOTTINGHAM — sausio 7 d., 11 vai., Ži
dinyje.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Metinių švenčių — šv. Kalėdų ir N. Me
tų — proga sveikiname rėmėjus, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir brolius.

Linkime linksmų šv. Kalėdų ir sėkmin
gų 1968 N. Metų.

LSS Anglijos Rajono Vadija

Aukų skaičius
Nėra žinių, kiek Vietnamo kare iki šiol 

žuvo civilių gyventojų.
Tačiau atsakingi sluoksniai skaičiuoja, 

kad per 1967 m. jų bus žuvę apie 100.000.

Ginzburgas ir kiti
Maskvoje atidėta byla Ginzburgo ir ki

tų keturių jaunų rašytojų, kurių dalis ar 
net visi sėdi kalėjime nuo 1967 m. pra
džios.

Ginzburgas jau nebe pirmas kartas sėdi 
kalėjime. 1960 m. buvo suimtas kaip po
grindinio literatūros žurnalo „Syntax" re
daktorius. Dabar jis sėdi su draugais ka
lėjime ir laukia teismo, nes aprašė Si- 
niavskio ir Danielio bylą savo „Baltojoje 
knygoje“ ir paskleidė tuos užrašus žmonė
se.

Prancūzai išjungti
Bazelyje, Šveicarijoje. įvyko didžiųjų 

pasaulio bankų pasitarimas, kuriame 
buvo svarstoma, ką daryti, kad pri
vatūs asmenys nebepirktų aukso, ir kaip 
sustiprinti dolerį.

Iš tų pasitarimų buvo išjungta Prancū
zija, nes laikytasi įsitikinimo, kad ji atsa
kinga tiek už aukso supirkinėjimus, tiek 
už pavojų doleriui.

Pirmininkai susitiko
Tarp Airijos respublikos ir Britanijai 

priklausančios šiaurinės tos salos dalies 
dažnai būna įtempti santykiai.

Bet dabar, po trejų metų pertraukos, 
buvo susitikę abiejų dalių ministerial pir
mininkai.

Karalius priverstas bėgti
Graikijos karaliaus sukilimo prieš pul

kininkų valdžią vadus suėmė žemesnieji 
karininkai.

Nebegalėdamas tęsti kovos, karalius su 
šeima ir kai kuriais šalininkais pabėgo koll 
kas į Italiją.

WOLVERHAMPTONAS
KREPŠINIO KLUBAS „VILTIS“

1967 m. Viltis laimėjo pirmąją vietą 
krepšinio lygoje Wolverhamptone. Taurė 
ir medaliai įteikti gruodžio 20 d., 8 vai., 
Butler Sports Club salėje, Springfield Rd.

Norintieji įsiregistruoti Stalo teniso tur
nyrui, turi tai padaryti iki N. Metų. Vė
liau niekas nebus priimamas. Turnyro se- 
mifinalas ir finalas bus pravesti Sporto 
Klubo ruošiamajame vakare naujuose 
metuose. Sporto Klubas Viltis tikisi laiky
tis ir ateityje ir šia proga dėkoja visiems 
nariams, rėmėjams ir W-tono lietuvių ben
druomenei už paramą ir linki visiems gra
žių šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų.

Sporto Klubo Valdyba

NOTTINQHAMAS
VAIKŲ EGLUTĖ

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26, 5 v. 
p.p., Ukrainiečių Klubo salėje rengiama 
kalėdinė vaikų eglutė. Atsilankys Kalėdų 
senelis su dovanėlėmis, bus Kalėdų sene
liui programėlė.

Paskiri kvietimai tėvams nebus siunti
nėjami. Visi kolonijos vaikučiai kviečiami 
gausiai dalyvauti.

ŠOKIAI
Gruodžio 26 d. 8 vai. p.p. toje pat Uk

rainiečių salėje rengiamas suaugusiems 
šokių vakaras. Gros gera muzika, baras 
veiks iki 11 vai., šokiai tęsis iki 12 vai.

Kviečiami visi praleisti geroje nuotaiko
je Kalėdas.

DBLS Skyriaus Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford, 

Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.
ŠVENTĖSE

Apie pamaldas Židinyje švenčių proga 
žiūrėkime skyriuje „Liet, pamaldos“.

ŽENGIANT Į KOVOS METUS
Šv. Kalėdos mus veda į sukaktinius 1968 

— Lietuvos Laisvės Kovos — metus. Jie 
yra ir Tikėjimo metai! Židinys sveikina 
tautiečius ir linki sėkmės!

Už Židinio ir šaltinio Bičiulius, gyvus ir 
mirusius, pirmąją Kalėdų dieną bus atna
šautos šv. Mišios.

AČIŪ
Liet. Jaunimo Židinys reiškia gilią padė

ką visiems, kurie per ištisus metus, ypač 
švenčių proga, parėmė pačią įstaigą ir joje 
esančius našlaičius, kurie knygynui at
siuntė įvairios spaudos.

Tautiečių jautrumas yra itin sunkiame 
darbe ne tik medžiaginė, bet ir moralinė 
parama.

MANCHESTERIS
METINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Gruodžio 17 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose šaukia klubo na
rių metinį visuotinį susirinkimą.

Aktyvieji nariai prašomi gausiai daly
vauti.

Klubo Valdyba

KALĖDŲ ŠOKIAI
Gruodžio 26 d., Kalėdų antrąją dieną, 6 

vai. vak., Manchesterio Lietuvių Socialinio 
Klubo Valdyba savo patalpose rengia Ka
lėdų šokius.

Gros gera muzika. Prašome tautiečius 
gausiai dalyvauti.

Klubo Valdyba

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d., 6 vai. vak., Manchesterio 

Veteranų Sąjunga „Ramovė“ klubo patal
pose rengia Naujųjų Metų sutikimą. Bus 
geras bufetas su sumuštiniais.

Šokiams gros visiems žinoma muzika. 
Prašome nepamiršti progos pasilinksminti.

V.S. Ramovės Vadovybė

VAIKŲ EGLUTĖ
Sausio 6 d., šeštadienį, 4 vai. p.p., Koor

dinacinis Komitetas klubo patalpose ren
gia vaikučiams eglutę.

Programą išpildys vietos skautai ir sek
madienio mokyklos mokiniai. Programai 
prasidėjus atvyks Kalėdų senelis su gau
siomis dovanomis vaikučiams.

Koordinacinis Komitetas

ROCHDALE
DBLS METINIS SUSIRINKIMAS

Gruodžio 30 d., šeštadienį, 6 vai., Ukrai
niečių klube (80 Molesworth St.) DBLS 
Rochdalės Skyriaus Valdyba šaukia metinį 
skyriaus narių susirinkimą.

Skyriaus narius prašome dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

Švenčių proga sveikiname savo klientus ir visus lietuvius 
ir linkime laimingų 1968 metų

TAZAB & CO. LTD.
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.

šv. Kalėdų proga visus savo klientus sveikina ir 
linki laimingų 1968 metų

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND

Tel. SHO 8734

LEIQH
SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

DBLS Leigh Skyriaus Valdyba šaukia 
narių susirinkimą 1968 m. sausio 13 d., 7 
vai.. Commercial Inn, Heath Rd., Ashton - 
in- Makerfield, Lancs.

Svarbiausias susirinkimo tikslas yra ap
tarti ruošiamąjį Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 50 metų sukakties minėji
mą, kuris numatytas 1968 m. vasario 3 d.

Visus narius ir apylinkių lietuvius susi
rinkime prašome kuo gausiau dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KALĖDŲ ŠVENTĖS BRADFORDE

Gruodžio 24 d., 6 vai., Klubo patalpose 
rengiamos bendros Kūčios. Kas jose norė
tų dalyvauti, prašomi užsiregistruoti pas 
J. Paulauską.

Gruodžio 26 d., 5 vai., ten pat rengiama 
Kalėdų eglutė. Laukiama atvykstant ir 
Kalėdų senelio su dovanėlėmis mažiesiem.

Gruodžio 30 d. (šeštadienį) rengiamasi 
sutikti Naujuosius Metus. (Gruodžio 31 d. 
negautas leidimas).

Gruodžio 26 ir 30 bus muzika šokiams.
Vyties Klubo Valdyba

DERBY
BENDROS KŪČIOS

Pranešam vietos bei apylinkės tautie
čiams, kad Kūčių dieną, gruodžio 24 d., 
DBLS Derbio sk. ruošia bendrą Kūčių sta
lą. Parengimas įvyks „Pelican Inn“, Ab
bey St., Derby.

Atskiri pranešimai nebus siuntinėjami, 
todėl kas norėtų dalyvauti, prašom sku
biai užsiregistruoti pas sk. v-bos ar šalpos 
komiteto narius ne vėliau kaip iki gruo
džio 19 d. Vėliau užsiregistravę nebegalės 
dalyvauti.

Dėl susidėjusių aplinkybių Kalėdų eg
lutės vaikučiams ir N. Metų sutikimo šį
met nebus.

Sk. Valdyba

LIET. K AT. SIELOVADOS 
CENTRO ŽINIOS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham, NG2 6AH, Tel. 85738.

KALĖDAIČIAI
Kas dar norėtų gauti pašventintų tra

dicinių plotkelių — kalėdaičių, gali sku
biai kreiptis į Sielovados Centrą.

NEUŽMIRŠKIME
Būtų prasminga ir gražu, kad švenčių 

proga neužmirštume bent maža auka pri
sidėti prie lietuviškos koplyčios, kuri yra 
planuojama įrengti šv. Petro bazilikoje, 
Vatikane. Ji skiriama Lietuvos kankinių 
atminimui.

Dėkojame tiems, kurie prie šio darbo 
jau prisidėjo. Vėliau rėmėjus minėsime 
spaudoje.

VOKIETIJA
LIETUVIAI BALTŲ DRAUGIJOS 

SUVAŽIAVIME
Lapkričio 23-26 d.d. Lueneburge, šiau

rės Vokietijoje, buvo susirinkusi Baltų 
Draugija savo 12-tojo darbo suvažiavimo. 
Jį Vokietijos Rytų Akademijos patalpose 
atidarė draugijos vicepirmininkas dr. A. 
Gerutis. Paskaitų temos pirmoje eilėje na
grinėjo rytų ir vakarų kontaktus. Disku
sijoms vadovavo V. Banaitis, ACEN di
rektorius Bonnoje. Suvažiavime dalyvavo 
ir jo dalyvius pasveikino Vliko pirm. dr. 
K. Valiūnas.

Centrinės Baltų Draugijos valdybos pir
mininku vėl išrinktas dr. H. Kehren. Pa
gal draugijos statutą, pirmininko pareigos 
atitenka vokiečiui. Rotacine tvarka vice
pirmininko pareigoms atėjo esto eilė, bet 
dalyvių pageidavimu vicepirmininku tre
jiems metams visais balsais perrinktas lie
tuvis dr. A. Gerutis.

PA SA UL h JJE
— Nors sovietai Rytų Europos kraštuose 

laiko apie 1.300.000 karių, bet NATO kraš
tai turi jų per visas savo bazes 2.500.000.

— Mikronezijos sala Ramiojo vandeny
no pietuose turi tik 93.000 gyventojų, bet 
1972 metais tie gyventojai bus atsiklausti, 
ar jie nori nepriklausomybės, ar ir toliau 
naudotis J. Tautų globa.

— JAV karinės vadovybės duomenimis, 
nuo 1961 m. amerikiečiai Vietname turėjo 
109.000 aukų, iš jų 15.000 užmuštais, o 
puolant Šiaurės Vietnamą netekta 758 lėk
tuvų; kovoti amerikiečiams tenka Pietų 
Vietname su 118.000 Šiaurės Vietnamo at
siųstų karių ir su 70.000 - 90.000 partizanų, 
o amerikiečių pajėgos — 467.000 ir dar 59. 
000 sąjungininkų karių.

— Indijoje dėl žemės drebėjimo žuvo 
100 ir sužeista ne mažiau 1000.

— Pietų Arabijos (arba Pietų Jemeno) 
prezidentas As-Shaabi įsakė paleisti 300 
kalinių.

— Lenktynių arklys, kuris Britanijoje 
yra laimėjęs auksinę taurę, varžytinėse 
buvo parduotas už 136.000 ginių (arba 
152.800 svarų).

— Jugoslavijos intelektualo Mihajlovo 
motina kreipėsi į vyriausybę, kad jos sū
nų perkelti! iš vienutės į bendrą kalėjimo 
kamerą, o jos sūnus buvo nuteistas kalėti 
už priešvalstybinę propagandą.

■— Prancūzijoje areštuotas auksakalys 
su žmona ir dar 14 žmonių ir iš jų atimta 
3500 auksinių monetų (visos sveria 44 
svarus) — vieni jų įtariami gaminę tokias 
monetas, o kiti platinę ir per 2 metus pa
leidę į apyvartą jų net 720.000, kurių ver
tė apie 15 mil. frankų (apie 1,3 mil. sva
rų britų valiuta).

— Prancūzijos policija apie savaitę ieš
kojo 7 metų amžiaus berniuko, kuris buvo 
pagrobtas ir už kurio grąžinimą reikalau
ta pinigų, bet pagaliau buvo suimtas 15 m. 
amžiaus berniukas, kuris, pasirodo, ne tik 
pagrobė aną mažąjį, bet ir nužudė.

PRIEŠ ARTĖJANČIAS KALĖDAS
Laikas atnaujinti arba naujai užsisakyti 

viso pasaulio lietuviškąją periodiką. Laiku 
užsakius, kiekvieną be sutrukdymų pasieks 
ir laikraščiai ir žurnalai.

LIETUVIŠKAS KALĖDINES atvirutes 
šiuo metu taip pat galima gauti.

Nedidelis kiekis gauta naujų lietuviškų 
ilgo grojimo plokštelių.

Norintiems Kalėdoms padovanoti tauto
dailės dalykų, taip pat gražus pasirinki
mas.

Tais reikalais prašome rašyti:
Dainora, 14 Priory Rd. Kew. Surrey,
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