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Kas atsitiko Maskvoje?
Vakarų spauda jau yra rašiusi apie tris 

užsieniečius jaunuolius, kurie, prisirakinę 
prie turėklų, barstė atsišaukimus, reiš
kiančius protestą dėl nuteistųjų rašytojų.

Sausio 22 d. „Tiesa" po antrašte „Provo
kacinis išpuolis“ išsispausdino tokį tekstą 
dėl tų įvykių:

Nesiseka mūsų nedraugams užsienyje,
— rašoma vakar dienos „Pravdoje“. Kiek 
jėgų, kiek dolerių, svarų sterlingų, markių 
jie sunaudojo ardomajai veiklai prieš Ta
rybų Sąjungą, o socializmo tėvynė eina 
pirmyn, stiprina savo galią, tvirtina savo 
pozicijas tarptautinėje arenoje. Pyktis ap
temdo akis mūsų priešams iš imperialistų 
stovyklos, ir dėl savo bejėgiškumo jie kai 
kada griebiasi pačių šlykščiausių provoka
cijų.

...Tai įvyko praėjusio šeštadienio vaka
rą, pažymima straipsnyje „Provokacinis 
išpuolis", Maskvos Centrinėje universali
nėje parduotuvėje. Parduotuvė buvo pilna 
pirkėjų. Ir štai iš vienos laiptų aikštelės 
trečiajame aukšte pasipylė antitarybiniai 
lapeliai, įvežti ir išmėtyti užsieniečių turis
tų.

„Kokią jie turi teisę šmeižti mūsų šalį?“
— pasigirdo balsai.

Į įvykio vietą atvyko milicija, ir politi
nius chuliganus tai, matyt, išgelbėjo nuo 
galimų nemalonumų.

Sekančią dieną, sekmadienį, toks pat po
litinio chuliganizmo aktas įvyko Maskvos 
operetės teatre. Čia lapelius mėtė taip pat

SEPTYNIOS Pigios
Dolerio galia

Sovietinis žurnalas „Za rubežom“ tvir
tina, kad Kinijos vadai plečia prekybinius 
ryšius ir veda slaptus diplomatinius pasi
tarimus su JAV, nors savo ruožtu viešai 
tebesilaiko politikos pulti JAV. Vašingto
nas, girdi, doleriais paperka maoistus.

Kituose sovietiniuose laikraščiuose taip 
pat rodomas pyktis, kad JAV naudojasi 
sovietų-kinų nesutarimais, ir atmetamas 
Pekino viešas kaltinimas, kad Sov. Sąjun
ga su JAV sudarinėjant! slaptą suokalbį 
pasauliui valdyti.
Prancūzijos-Britani.jos santykiai

Britanijoje lankėsi Prancūzijos užsienių 
reikalų ministeris Schumannas, ir iš Bri
tanijos vadų pasikalbėjimo su juo ir iš jo 
prasitarimų daromasi išvada, kad abiejų 
kraštų santykiuose prasideda atoslūgis.

Prancūzija jau nebesipriešinsianti, kad 
Britanija įstotų į Europos Ekonominę 
Bendruomenę.

Atstovas jau yra
V. Vokietijos vyriausybė ministerį vo

kiečių reikalams Frankę paskyrė savo at
stovu tartis su R. Vokietija, jei būtų rei
kalinga.

Franke esąs antifašistas ir pajėgus šne
kėtis su sunkiai sukalbamais žmonėmis, 
dėl to tiksiąs tam reikalui.

Mėnesio atlyginimas
Zambijos prez. Kaunda nubaudė 12 savo 

parlamento narių, tarp jų 2 ministerius 
originaliu būdu: sulaikyti mėnesio atlygi
nimą, kad neatėjo balsuoti ir dėl to vy
riausybei nepasisekė parlamente pravesti 
konstitucijos papildymo.

Įstatymas iš naujo galės būti svarsto
mas tik kitos parlamento sesijos metu.

Pavyzdinga darbovietė
Darbo savaitė Vatikano tarnautojams ir 

darbininkams sutrumpinta iki 36 valandų.
Vasaros atostogos bus 30 dienų. Be to, 

dar 14 nedarbo dienų gaus civiliai atitin
kamų šventųjų dienomis ir 13 dienų tokio
mis progomis, kaip dabartinio popiežiaus 
karūnavimo metinės ar buvusio popiežiaus 
mirties metinės.

Keturiasdešimt pakartųjų
Stengdamiesi išsilaikyti valdžioje. Ira

ką valdantieji baatistai dar labiau sustip
rino terorą.

Dabar per 24 valandas pakarta 40 asme
nų. 33 pakartųjų buvo pakaltinti su Irano 
(Persijos) parama norėję nuversti valdžią. 
Kiti septyni buvo jau prieš porą mėnesių 
nuteisti už šnipinėjimą amerikiečių žval
gybai. Tarp šių pastarųjų pakartas ir bu
vęs vidaus reikalų ministeris.

Dubčekas Turkijoje
Buvęs Čekoslovakijos komunistų parti

jos sekretorius Dubčekas atvažiavo į Tur
kiją kaip savo krašto ambasadorius.

Išvažiuodamas jis pasitraukė iš partijos 
centro komiteto. 

vienas užsienio turistas, taip pat, kaip ir 
anie, dėl didesnio efektyvumo prie turėklų 
prisirakinęs antrankiais.

Kas jie, šie „turistai“, akiplėšiškai pikt
naudžiavę tarybinių žmonių svetingumą? 
Nustatyta, kad Tereza Marinuci ir Valen
tinas Takis — italai, atvykę iš Romos ir 
vadiną save vienos jaunimo organizacijos 
atstovais. Tretysis, Viktoras van Brante- 
gemas, — belgas, flamandų katalikiškos 
studentų sąjungos „generalinis sekreto
rius“.

Toliau aiškinantis visą šį reikalą, nusta
tyta, kad šie „turistai“ — visų pirma tik 
vykdytojai, o už jų pečių stovi gerai žino
mi imperialistiniai sluoksniai, finansuo
jantieji ir viskuo aprūpinantieji provoka
torius. Pavyzdžiui, italai prisipažino, jog 
jiems kelionei į TSRS nereikėjo išleisti iš 
savo kišenės nė vienos liros — visos išlai
dos apmokėtos „kitų". O šitie „kiti“ ne tik 
finansavo jų kelionę, bet grįžus pažadėjo 
gerai atsilyginti už provokacines paslau
gas.

Neatsitiktinis faktas ir tas, jog Centrinė
je universalinėje parduotuvėje provokaci
nio akto metu atsirado Vakarų buržuazi
nės spaudos atstovų — italų laikraščio 
„Stampa“ korespondentas Karėtas ir in
formacinės agentūros Asošieited pres ko
respondentas Kolingsas, nemaža sunaudo
ję rašalo, šmeiždami Tarybų šalį ir jos 
žmones.

Kaip matome, Maskvos įvykis „Pravdai" 

Kiti radaro įrengimai
Vykdydama dažnus orinius puolimus 

ant arabų kraštų, Izraelio aviacija Suezo 
įlankoje prasi er'ė iki šavdano salos, ir 
joje parašiutininkai išmontavo, prikabino 
prie helikopterio ir parsigabeno radaro 
įrengimus.

Radaras šįkart buvo britiškos kilmės.
Po to Egiptas pradėjo skelbtis, kad jo 

pasiųstieji kariai sunaikino Izraelio radaro 
stotį Sinajaus dykumoje, bet Izraelis tai 
paneigė.

Irakas tariasi su Prancūzija
Irakas atnaujino gruodžio mėn. pradė

tuosius ’'•'"i tarimus su Prancūzija. Buvo 
atvykusi karinė misija, o dabar — preky
bos ir technikinės misijos.

Spėjama, kad tariamasi dėl ginklų iš 
Prancūzijos ir naftos Prancūzijai. Bet kai 
Irako režimas taip nesivaržydamas karia 
savo piliečius, tai spėjama, kad Prancūzi
jos vyriausybė susilauks priekaištų dėl to
kių gerų ryšių.

Susirūpinimas saugumu
Vakarų Vokietijos vyriausybė reiškia 

susirūpinimą, kad prez. Niksonas neati
trauktų iš Europos savo karinių dalinių, 
kol dar net ir nebandyta įtikinti rusus, kad 
ir jie dalį atitrauktų.

Toks susirūpinimas grindžiamas tuo, 
kad JAV įsakmiai paprašė savo sąjungi
ninkus padidinti lėšas gynybai. O V. Vo
kietijos vyriausybė galvoja, kad jai būtų 
nepatogu jos Rytų politikos reikalui didin
ti karines išlaidas.

Trys už keturis
Lenkija įsakė Britanijai atšaukti tris sa

vo atstovybės darbuotojus.
Tai yra atsakymas į Britanijos jau kiek 

anksčiau įvykdytą sprendimą ištremti ke
turis Lenkijos atstovybės darbuotojus už 
šnipinėjimą.

Jie nori išvažiuoti
Izraelis paskelbė Maskvos 25 žydų laiš

ką J. Tautoms, kuriame įrodinėjama, kad 
Sov. Sąjunga turėtų leisti jiems emigruoti.

Laiške nepuolama Sov. Sąjunga, tik 
reiškiamas noras emigruoti.

Imperialistinis suokalbis
Sov. Sąjungos spauda kaltina vakarie

čius. kad jie, siūlydamiesi padėti Nigeri
jai. sudarinėją imperialistinį suokalbį.

Vakarų tikslas esąs piudyti Nigerijos gi
mines tarpusavy.

Strougalas vietoj černiko
Čekoslovakijos ministeris pirmininkas 

Černikas pasitraukė. Jo vietą užėmė Strou
galas, buvęs vidaus reikalų ministeris No- 
votnio laikais ir visiškai prorusiškas as
muo.

Dar keletas kitų mažiau žinomų asmenų 
buvo išstumta iš atsakingų pareigų ir iš 
partijos vadovybės.

atrodo kaip didelis tarptautinis suokalbis. 
Iš to straipsnelio nematyti, kaip lapeliuose 
šmeižiama Sov. Sąjunga ir jos žmonės.

MIRĖ V. ALKSNINIS
Vaclovas Alksninis, sausio 16 d. miręs, 

širdies smūgio pakirstas. New Yorke, buvo 
vienas veikliausių visuomenininkų New 
Yorko lietuvių tarpe. Jis reiškėsi ir politi
nėje, Lietuvos laisvinimo veikloje, nes vi
są eilę metų buvo Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjungos atstovu Vliko Taryboje.

V. Alksninis buvo gimęs 1902 m. gruo
džio 15 d. Giraitės km., Seinų apskr. Nepr. 
Lietuvoje buvo Lietuvos kariuomenės sa
vanoris, baigė karo mokyklą, išsitarnavęs 
kapitono laipsnį. Buvo ir aktyvus šaulių 
s-gos narys. 1943 m. buvo kalintas nacių 
Stutthofo koncentracijos stovykloje.

Paliko nuliūdusi žmona Gabrielė, du sū
nūs, Vytautas ir Algirdas, su šeimomis, 
brolis Vincas ir kiti giminės.

Atsisveikinimas su velioniu įvyko sau
sio 18 d. Palaidotas sausio 19 d. Cypress 
Hills kapinėse Brooklyn, N. Y. (Elta)

MIRĖ ONA ŠIMAITĖ

Sausio 17 d. senelių namuose Cormeil- 
les-en-Paris prie Paryžiaus mirė Ona Ši
maitė. Žmoniškumas buvo jai vienintelis 
šio pasaulio matas, ir jei ji ko žmonėse 
ieškojo, tai tik gero. Jos drąsą ir solidaru
mą, gelbėjant karo metu Vilniuje vokie
čių persekiojamus žydus, įvertino Izraelio 
kankiniams ir didvyriams atminti Yad 
Vashem institutas, suteikdamas jai Teisių
jų medalį, kurį jai 1967 m. lapkričio 30 d. 
įteikė Izraelio ambasadorius Walter Eytan. 
iškilmėje dalyvaujant Lietuvos Pasiunti
nybės sekr. A. Liutkui. Ambasadorius ta 
nroga pranešė, kad jos vardu Yad Vashem 
(Atsiminimų kalne prie Jeruzalės) jos var
du pasodintas medis. Visą savo gyvenimą 
paskyrusi kitiems, ji ir senelių namuose 
padėjo už save silpnesniems, rūpindamasi 
ir prižiūrėdama juos, kol liga jos pačios 
neparbloškė.

Ona Šimaitė gimė 1894 m. Trijų Karalių 
dieną Akmenėje. Jos tėvai Kazys Šimas ir 
Ona Daujotaitė buvo bežemiai. Iki 8 metų 
išbuvusi pas savo senelį Daujotą. — tė
vai buvo išvykę Rygon ieškoti darbo, — ji 
nuo mažens jautė didelę toleranciją ir pa
garbą kiekvienam žmogui. Kai tėvai ją at
sivežė Rygon, ji lankė lenkų parapijos mo
kyklą, vėliau progimnaziją. Prasidėjus pir
majam pasauliniam karui, išvyko Mask
von. kur įstojo į Tichomirovo pedagogi
nius kursus. Čia ji buvo antroji tuos kur
sus lankanti lietuvaitė. Teisės fakultete ji 
klausėsi profesorių Elistravo ir Gerneto 
paskaitų, kurie sutvirtino jos meilę žmo
gui. Pedagoginių kursų nebaigė dėl Rusi
joje kilusios revoliucijos ir pragyvenimui 
užsitikrinti dirbo prof. Kaščenkos defek- 
tyvių vaikų namuose bei vaikų prieglau
dose. Kai kas tvirtina, kad esąs A. Luna- 
čarskio padėkos laiškas Šimaitei už jos 
darbą su benamiais vaikais, bet tai turėtų 
būti legenda, nes ji su benamiais vaikais 
nedirbo (tačiau nepraleidinėjusi A. Luna- 
čarskio paskaitų apie baletą).

Po pirmojo pasaulinio karo grįžusi Lie
tuvon, ji dėstė žydų mokykloje. Paskui 8 
metus dirbo vertėja sovietų atstovybėje 
Kaune. Kai ją atleido, ji įstojo dirbti į Vy
tauto Didžiojo universiteto biblioteką, vė
liau persikėlė į Vilniaus universitetą, kur 
dirbo lituanistikos seminaro bibliotekoje.

Vokiečiams antrojo pasaulinio karo me
tu užėmus Lietuvą, O. Šimaitė gelbėjo žy
dus — tiekdavo jiems maisto, perduodavo 
korespondenciją ir net K. Borutos parūpi
namus ginklus. Vokiečiai O. Šimaitę buvo 
suėmę tris kartus, bet universitetui pasi
sekdavo ją išvaduoti. Paskutinį sykį vokie
čiai ją 1944 m. buvo nuteisę mirti, bet 
prof. Biržiškos ir kitų užtarimu išsiuntė j 
Pravieniškius. Iš Pravieniškių koncentra
cijos stovyklos ji buvo išsiųsta į Dachau, 
o iš Dachau perkelta į koncentracijos sto
vyklą Elzase, kur ją išvadavo vokiečius iš 
Prancūzijos išstūmę sąjungininkai.

Po karo pasiliko Prancūzijoje. Iš Pran
cūzijos buvo išvykusi tik į Izraelį, many
dama, kad ten galėsianti gyventi. Nors ten 
jai buvo paskirta pensija, bet negalėjusi 
prisitaikyti prie krašto klimato ir. pradė
jusi sirgti, po trejų metų sugrįžo į Pary
žių. Čia ji laisvalaikiu ir kiek sveikata lei
do lankė muziejus, teatrus, koncertus ir 
džiaugėsi, kad Paryžius jai buvo didelė 
gyvenimo mokykla. O kelrodžiu jame, kaip 
ir visada, jai buvo entuziastinga meilė ir 
pagarba kiekvienam žmogui.

ATSISAKĖ VAŽIUOTI DAINUOTI
JAV garsioji Metropolitan Operos solis

tė Lilija Šukytė, kaip rašo „Laisvoji Lie
tuva“, buvo kviečiama vykti į Lietuvą ir 
dainuoti Lietuvos operoje. Atsisakydama 
vykti į Lietuvą, kol ji yra pavergta, solistė 
pareiškė: „Aš tik tada dainuosiu Vilniaus 
operoje, kai Lietuva bus laisva“.

N. METAI LIETUVOJE

Naujieji 1970 metai okup. Lietuvos 
miestuose buvo sutikti su tradiciniais Ver
di operos „Traviata“ spektakliais. Ši opera 
buvo suvaidinta ne tik Vilniaus operos- 
baleto teatre, bet ir Kauno muzikiniame 
teatre.

Filharmonijos salėje buvo grojami J. | 
Strausso valsai, o Vilniaus katedroje, oku
panto paverstoje paveikslų galerija ir kon
certų vieta, naujųjų metų išvakarėse įvy
ko 500-sis kamerinio orkestro koncertas. 
Prie žvakių šviesos čia buvo išpildyta 
Haydno „Atsisveikinimo simfonija“. (E)

PASAULIS APLINK MUS
BĖK! GULK!

Vokiečių spauda šiuo metu nemaža rašo 
apie Sov. Sąjungos ekonominio gyvenimo 
reformas. Taip yra dėl to, kad pati Sov. 
Sąjungos spauda judina tuos klausimus 
arba keldama vyriausybinį požiūrį, kuris 
išreiškia tik partijos nusistatymo bend
riausius bruožus, arba duodama pasisakyti 
vienam kitam pripažintam tos srities teo
retikui, arba leisdama kuriam nors įmo
nės vadovui tarti vieną kitą žodį, kaip 
praktiškai atrodo reikalai. Žinoma, to 
praktiško balso klausomasi mažiausiai, ir 
tai, gal būt, yra pati didžiausia Sov. Są
jungos ekonominio gyvenimo tragedija. 
Vykdydama ekonomines reformas, partija 
kartais lyg ir atleidžia vadžias, duodama 
daugiau laisvės įmonių vadovams, bet ir 
ta laisvė dažnai nukrypsta netinkama link
me. kai įmonės vadovai privalo būti parti
niai ir nebūtinai specialistai.

Kalbėti apie ekonominį gyvenimą davė 
pagrindo ir tai, kad tai yra reikalas, kurį 
neseniai svarstė partijos centro komitetas. 
Neskelbiama, kas buvo kalbėta, nespausdi
namos vadų tame posėdyje pasakytosios 
kalbos, bet po to „Pravda“ ir „Komunis
tas“ kaip tik pradėjo kelti nenormalumus, 
kai įmonėse atlyginimai didėja greičiau 
negu gamyba arba kai įmonių vadovai 
pasidaro per daug savarankiški.

Vakarų spauda prisimena, kad savo me
tu Sov. Sąjungą valdęs Chruščiovas paža
dėjo 1970 m. ekonomine gerove pralenkti 
Ameriką (ne pietinę, bet šiaurinę). Pasi
rodo. Chruščiovo propagandines fantazijas 
sunku įgyvendinti. Pagal tas fantazijas 
šiais metais turėjo būti jau elektros ener
gijos pagaminta bent vienas trilijonas ki- 
lovatvalandų. Tas tikslas buvo mažintas, 
kol sustota ties 740 milijardų. Tas pats at
sitiko su plieno gamybos planais — iš 124- 
129 mil. tonų sumažinta iki 115 mil. Tokio
mis proporcijomis sumažintas anglies ga
mybos planas, o automobilių — net per 
pusę. Kas dėl to kaltas?

Jeigu pačioje Sov. Sąjungoje tiek galvų 
ir nuolat ieško atsakymų ir nepajėgia su
rasti gero recepto, kad ligonis pagytų ir 
gerai dirbtų, tai ir iš šalies vargu galima 
ką nors išrasti. Vis dėlto ir pačioje Sov. 
Sąjungoje pradeda į viešumą prasiveržti 
balsai, kurie tvirtina, kad pagrindinė kaltė 
turėtų būti priskirta vadovavimui. Planuo
ja, ko reikia siekti, įmonių vadovai. Savo 
ruožtu planus sudarinėja ir Maskva. Kaip 
vieno didelio Leningrado kombaino vado
vas yra vaizdžiai pasakęs, visas vadovavi
mas labai panašus į tokį, kai kareiviams 
keli karininkai duoda skirtingas koman
das. Sako, kai vienas karininkas šaukia 
„Bėk!", tai kitas įsako „Gulk!“

Partijos nusiskundimai, aišku, tik iš da
lies tėra teisingi tiek dėl to, kad įmonėse 
esama per daug darbininkų, tiek ir dėl at
lyginimų neproporcingo didėjimo. Tai tik 
dalinė bėda. Iš tiesų kai kurios Įmonės ne
skuba atleisti darbininkų, jei jie tuo tarpu 
ir nereikalingi. Viena — tikimasi, kad gal 
vėl pagal planus bus numatyta daugiau 
gaminti ir bus reikalingi tie kol kas be 
darbo stovintieji specialistai. Kita — so
cialinė sistema yra tokia, kad darbinin
kas skaudžiai nukenčia, jei jam reikia 
keisti įmonę: jam tai atsiliepia į pašalpas 
ir pensiją. Vadinas. įmonių vadovybės tuo 
darbininkų prilaikymu savotiškai slopina 
nerimą. Be to. jeigu atleidžiami darbinin
kai, tai tuo būdu sutaupomąjį atlyginimų 
fondą pasiima valstybė.

Įmonės, jeigu tik gali, ir kitaip kombi
nuoja. Pelnas šiandien jau yra vienas pa
grindinių įmonės uždavinių. Juo daugiau 
pelno, juo geresnės galimybės mokėti di
desnius atlyginimus ar gamybos priedus. 
Dėl to įmonės stengiasi gaminti tokius 
daiktus, už kuriuos numatomas didesnis 
pelnas, net ir tuo atveju, jei tokių daiktų

ČIURLIONIS LENINGRADE
Leningrado filharmonijos simfoninis or

kestras 1969 m. gruodžio 7 d. pirmą kartą 
atliko Čiurlionio simfoninę poemą „Jūrą“.

Orkestrui dirigavo lietuvis dirigentas 
Juozas Domarkas. (Elta) 

per daug prigaminta. Tais pat sumetimais 
stengiamasi gaminti didesnius daiktus, nes 
už. juos daugiau rublių gaunama. Jeigu ku
rie gaminiai maža pelno teduoda, tai įmo
nės vengia juos gaminti, nors jų ir trūktų.

Dvigubo planavimo nesusipratimus ga
lėtų pavaizduoti motorų fabriko Gorkio 
mieste pavyzdys. Kai prasidėjo reformos 
ir buvo daugiau laisvės duota įmonių va
dovybėms, ta įmonė nutarė, kad ji sėkmin
giausiai galės veikti, jei gamins tik ketu
rias gaminių rūšis. Ligi tol ji gamino aš
tuoniolika rūšių. Gal būt, ir sveikiausia 
taip būtų buvę, kaip įmonė susiplanavo. 
Bet į tą naują tvarką kreiva akim žiūrėjo 
atitinkama ministerija. Neatsižvelgdama į 
tos įmonės galimybes, ji tuojau privertė 
įmonę vykdyti savo planą, pagal kurį da
bar gaminamos dvidešimt trys rūšys daik
tų.

METAI UŽ PIRMININKĄ MAO

Kaip amerikiečių savaitraštis „Time“ 
rašo, vienoje Kinijos komunoje neseniai 
žiauriai nukentėjo keturi piliečiai už įžei
dimą didžiojo pirmininko Mao Cetungo.

Vienas kaimietis buvo nuteistas 10 me
tų kalėti už savo sūnų. Tas sūnus tik trejų 
metų, bet, pasirodo, kažkam matant jis 
ėmė ir suplėšė didžiojo pirmininko pa
veikslą. Tokio amžiaus vaikai kol kas dar 
neimami j kalėjimą, tai už jo veiksmus 
turės pakentėti tėvas.

Kitas kaimietis gavo penkiolika metų. 
Jis irgi ne tiesiogiai kaltas. Jis nubaustas 
už tai, kad leido savo žmonai pakloti di
džiojo pirmininko paveikslą po perinčia 
višta.

Kiti du jau patys buvo kalti. Vienas tų 
kitų prilipdė didžiojo pirmininko paveiks
lą ne klijais, bet ryžių koše. Pajutę, kad 
košė — skanus dalykas, supuolė tarakonai 
ir apgraužė paveikslą. Penkiolika metų!

Ketvirtasis gavo dešimtį metų ir ne už 
paveikslą. Jis gerai žinojo didžiojo pirmi
ninko mėgstamąjį posakį: „Nebijok aukos, 
nugalėk visus sunkumus pasiekti perga
lei“. Pagal tą posakį jis pasidarė kitą, kiek 
įdomesnį: „Nebijok paskęsti, nugalėk vi
sus sunkumus nuplaukti iki Hongkongo“.

Ta komuna yra netoli nuo gundančio 
Hongkongo.

S. Baltaragis

KONSERVATORIJOS SUKAKTIS

Lietuvos valst. konservatorija 1969 m. 
paminėjo savo 20 m. sukaktį. Ta proga 
apie šią aukštąją mokyklą kiek žinių su
teikė jos rektorius prof. Jrg. Karnavičius.

Iš tikrųjų Konservatorija Kaune buvo 
įsteigta 1933 m. (iš buvusios Kauno muzi
kos mokyklos), o 1945 m. ir Vilniuje. Tik 
jas sujungus, 1949 metais gimė dabartinė 
konservatorija.

Pradžioje konservatorijoje buvo 240 stu
dentų. Mokykla vis augo: 1952 m. atidary
ta aktoriaus meistriškumo katedra, vėliau 
pradėjo veikti mokomasis teatras, pradėti 
ruošti ir vargonininkai, o nuo 1960 m. ir 
simfoninio orkestro dirigentai.

Šiuo metu konservatorijoje yra du fa
kultetai su 16 katedrų, mokosi per 720 stu
dentų. Šiais mokslo metais numatyta iš
leisti 100 muzikos specialistų, o iš viso šią 
konservatoriją yra baigę daugiau kaip 
1000 studentų.

Mokykloje yra 11 profesorių ir 22 do
centai. Pasirodo, profesorių tarpe — di
džioji dalis tai nepr. Lietuvos muzikos 
auklėtiniai bei muzikos veteranai, pvz., 
profesoriai J. Gaudrimas, J. Čiurlionytė, 
A. Staškevičiūtė. A. Sodeika. E. Balsys, B. 
Dvarionas, St. Vainiūnas. A. Račiūnas, J. 
Švedas. K. Kavcckas. J. Karosas, P. Ber- 
kavičius ir kt.

Šiais. Lenino gimimo metais, žinoma, ir 
Vilniaus konservatorija turės pasirodyti 
su savo įnašu — bus specialūs „renginiai“ 
ir jų Leninui bus skirta dauguma... Kar
navičius bent pasiguodė: tie renginiai bū
sią „meniški, įdomūs“. (Elta)
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Broliams ir
Kai praeitų metų pabaigoje vyko Moks

lo ir kūrybos simpoziumas, literatūros fo
rumo metu, be kita ko, dr. Kostas Ostraus
kas iškėlė ir tokį klausimą: ar nevertėtų 
panagrinėti, kokią iš tikrųjų įtaką Henri
ko Nagio kūrybai turėjo vokiečių poezija, 
o Nykai-Niliūnui — prancūzų. Klausimas, 
beje, nėra jau toks grynai akademiškas, 
jau eilę metų juo domisi ir platesnieji li
teratūros mėgėjų sluoksniai.

Abu minėtieji poetai literatūros rikiuo- 
tėn atėjo pirmaisiais pokario metais, viso
kiausių stovyklinių nepriteklių laikais, ka
da skaitytojus pasiekė pirmosios jų kny
gos. Ir iš tiesų — tiek kritikuose, tiek ir 
aplamai skaitytojuose bematant įsitvirtino 
nuomonė, kad Niliūnas esąs „prancūziš
kas“, o Nagys „vokiškas“ poetai. Nagiui 
anuomet kartais būdavo ir gana nemiela- 
širdingai prikaišiojama, kad jis esąs aiškus 
austrų poeto Reiner Maria Rilkės sekėjas. 
Pastarąjį įspūdį gal padidino ir tai, kad 
Henrikas Nagys periodikoje spausdindavo 
Rilkės eilių vertimus, o ir dabar dar at
mintyje yra išlikę fragmentai iš Nagio pui
kiai išversto Rilkės „Korneto“. Prieš am
žiaus ketvirtį atskiras Nagio versto „Kor
neto“ dalis kartu su įtaigiomis ir išraiškin
gomis Telesforo Valiaus iliustracijomis 
spausdino tuomet Muenchene leidžiamas 
„Aidų“ žurnalas, kurį anuomet redagavo 
kitas minėtųjų poetų bendraamžis Kazys 
Bradūnas.

* *

Nagys, Niliūnas, Bradūnas, pridėkime 
dar Mačernį ir dar gal vieną kitą, ir jau 
turime busimuosius „žemininkus“. Skir
tingi savo braižais, talentų pobūdžiu, pa
saulėjauta ir netgi pasaulėžiūra, jie vis 
dėlto sudarė tamprią ir tarpusavyje gimi
ningą poetų kartų. įdomiausiai ir bene 
įžvalgiausiai šitos literatūrinės generaci-

Nidos K. K. Leidiniai
Jau susidarė šiokia tokia pertrauka, kai 

Nidos Knygų Klubo nariai gavo paskuti
nius jiems skirtuosius leidinius. Kas bus 
sekantis?

Iš tiesų bus ir vėl ne viena knyga, bet 
dvi. Jos jau yra išsiųstos į knygrišyklą. 
Knygrišys paprašytas paskubėti įrišti, dėl 
to yra vilties, kad tos knygos greit grįš ir 
galės leistis kelionėn į narių namus.

Viena tų knygų — generolo K. Mustei
kio „Prisiminimų fragmentai“. Gen. K. 
Musteikis paskutinėse trijose nepriklauso
mos Lietuvos vyriausybėse buvo Krašto 
apsaugos ministeris. Jam teko bendradar
biauti su Prez. A. Smetona ir tų vyriausy
bių ministeriais. Ligi šiol jau nebe vienas 
tų aukštųjų asmenų, patekusių į Vakarus, 
yra paskelbę atsiminimų. Gen. K. Mustei
kis vis tylėjo. O kai šį kartą jis prabilo, tai 
atrodo, kad atidengė nemaža ligi šiol dar 
nežinomų dalykų. Savo atsiminimuose jis 
dabar nupasakoja iš sau žinomos pusės 
gen. P. Kubiliūno sukilimo istoriją. Kaip 
Krašto apsaugos ministeriui, jam labai tie
siogiai ir nemaža kartų yra tekę susidurti 
su gen. S. Raštikiu. Čia jis irgi iškelia ne
maža būdingų smulkmenų. Savo įspūdžius

apie brolius
jos bendrybę aptarė dr. Juozas Girnius 
„Žemės“ antologijoje, o ryškiausiai savo 
literatūrinį veidą ši karta atskleidė „Lite
ratūros lankuose“.

Busimieji žemininkai prieš 25 metus iš 
tiesų prabilo kitoniškai, ir ypač jaunuome
nėje jie paliko didžiulį įspūdį. Tai buvo 
pirmoji lietuvių poetų karta, susiformavu
si ir subrendusi jau akivaizdžioje Vakarų 
intelektualinėje įtakoje, o todėl ir klausi
mas apie vokiečių ar prancūzų poveikį jų 
kūrybai yra visiškai tikroviškas, iš esmės 
nepaneigiamas. Ir vis dėlto, nežiūrint to, 
jų kūrybinės sultys buvo ir išliko labai lie
tuviškos.

♦♦ *

Pirmuosius savo eilėraščius spausdinti 
Henrikas Nagys pradėjo nepriklausomoje 
Lietuvoje moksleivių žurnaluose. 1940 m. 
jis dalyvavo ir jaunųjų poetų antologijoje 
„Pirmieji žingsniai“, o pirmoji jo knyga 
pasirodė 1946 m. Innsbrucke. Ji vadinosi 
tiesiog „Eilėraščiai“. Buvo tai kuklus, kone 
skurdžiai atrodantis rotatoriumi spausdin
tas leidinys, tačiau už pirmąją savo kny
gą poetas gavo „Patrios“ leidyklos litera
tūros premiją, šiandieną „Eilėraščiai“ jau 
laikytini bibliografine retenybe.

1947 m. išleistame Bern. Brazdžionio re
daguotame literatūros metraštyje „Trem
ties metai“ 1920 m. gimęs Henrikas Na
gys pristatomas, kaip poetas. į savo kūry
bą „įnešęs vienišo žmogaus nerimą ir 
skausmą; jo pasaulis — tamsi, lietinga ru
dens naktis, kurioje tarp daiktų paklydęs, 
ieško šviesos ir sapnų, realųjį pasaulį pa
metęs, žmogus. Vyrauja .brolio* ir .medžio* 
motyvai“...

Atsivertę paskutiniąją praeitų metų pa
baigoje išleistąją Henriko Nagio poezijos 
knygą „Broliai balti aitvarai“, tur būt, tu
rėsime sutikti, kad anas jo kūrybos apibū- 

jis pateikia ir iš to paskutiniojo vyriausy
bės posėdžio, kuriame buvo nutarta nesi
priešinti Sov. Sąjungos reikalavimams.

Knyga baigiama generolo paskutinėmis 
valandomis Lietuvoje ir pirmosiomis Vo
kietijoje.

Be kita ko, gen. K. Musteikis savo kny
goje pateikia ir planą, kur kas sėdėjo lem
tingojo Lietuvos vyriausybės posėdžio me
tu.

Antroji knyga — K. Barėno „Tūboto 
gaidžio metai“, šioje stambioje (438 pus
lapių) knygoje vaizduojamas Lietuvos kai
mo gyvenimas vokiečių pirmosios okupaci
jos metais. Rūpinęsis, kaip išsaugoti nuo 
okupanto gerą arklį savo senatvei palepin
ti, ir dėl to nuolat persekiojamas, ūkinin
kas pamažu išsiaugina savyje ryžtą prie
šintis ir po įvairių nuotykių išeina kartu 
su partizanais. Bet okupacijos metams bai
giantis juda visa apylinkė: čia ir vokiečiai 
dar tebesitranko, ir nepriklausomos Lietu
vos siekiantieji partizanai juda, ir su bol
ševikais palinkę eiti lietuviai ieško sau ša
lininkų.

Aišku, šioje knygoje ypač apstu ano me
to Lietuvos gyvenimo vaizdų.

NAUJOSIOS HENRIKO NAGIO 
POEZIJOS KNYGOS PROGA

dinimas iš esmės tebetinka ir šiandieną. 
Gal būt, gerokai praretėjo „medžio“ moty
vas, gal būt, į Nagio poeziją įsiliejo, saky
tume, pilietiškumo priegaidė, visuomeniš
ko protesto aidai, gal būt, šiandieną paste
bėsime net konkretaus maišto momentą, 
tačiau Nagys vis dėlto išliko tas pats Na
gys. Gal jis tik dar labiau išryškino savitą 
poetišką veidą: pastarojoje knygoje tiesio- 
gės vokiečių literatūros įtakos, tur būt, 
labai sunkiai tegalėtume surasti.

«* *
Akivaizdusis „brolio“ motyvas pastaro

joje Henriko Nagio knygoje yra itin ryš
kus. Ne vien dėl to, kad jis atsispindi pa
čiame knygos pavadinime — „Broliai balti 
aitvarai“, — tas motyvas yra pagrindinė 
jungiamoji knygos gija, ir gal tik paskuti
niojoje dalyje -— eilėraščiuose apie šiaurę 
„brolio“ motyvas rečiau tebepanaudoja- 
mas. nors potekstėje ir čia jisai yra ryškus.

Kas gi yra tas Nagio „brolis“?
Dalinai •— bet tiktai dalinai! — į šį klau

simą atsako pati knygos dedikacija: Anta
nui Škėmai, Juliui Kaupui ir Algimantui 
Mackui. Tai trys poeto plunksnos broliai, 
atseit, tie, „kurie buvo“, „kurie buvo kiek
vienas skirtingas“ ir „kurių niekad dau
giau. niekados nebebus“... Tokiais žodžiais 
savo plunksnos brolius poetas aptaria eilė
raštyje, pavadintame „Dedikacija“.

Trys gabūs rašytojai ir poetai, nebespėję 
pilnutinai išskleisti savo talentų, per anks
ti mirę, paliko didelę nuoskaudą ir ilgesį 
didelėje dalyje jaunesniosios ir vidurinio
sios kartos lietuvių literatų svetur. Dauge
liui tai iš tikrųjų buvo brolių netekimas, 
ne kitaip jų mirtį išgyvena ir Henrikas 
Nagys. Ir nemaža šios jo knygos dalis yra 
skirta tiems trims, „kurie buvo“ ir ku
riems „šerkšno plaukais užklojo akis ir 
veidus žiema“...

** *
Tačiau poeto Nagio „brolis“ vis dėlto yra 

platesnė sąvoka, ji apima daugiau ir skver
biasi giliau. Gal ryškiausiai nagiškasis 
„brolis“ išryškėja naujosios knygos pra
džioje spausdinamoje „Poemoje apie bro
lį“. Iš esmės tai ne tiktai labai humanistiš- 
ka, bet ir humaniška poema, prasidedanti: 
Mano brolis ragavo užginto vaisiaus.
Rojaus paukščiai tūpė ant tavo plačių pe

čių.
Šlamėjo palmių šakos nakčia virš tavo 

miego.
Poemoje Nagio „broliui kalbėjo Dievas 

griaustinio balsu“, poeto „brolis dainavo 
su baudžiauninkais apie vargą“ ir „plaukė 
su maištaujančiais Kolumbo jūreiviais“, 
brolis „vienplaukis klausėsi Donelaičio pa
mokslų“. ir tas pats „brolis dainavo girtas 
Kretos salos vynuogynuos“, „brolio ieškojo 
motina sukilimų kartuvėse“, ir „jis gulėjo 
kartu su miško broliais turgaus aikštėje“

Pagaliau Nagio „brolis maištavo su vi
sais maištininkais už laisvę“, o kreipdama
sis j savo brolį paskutiniame posme, poe
tas eiliuoja:
Tavęs neparklupdė bizūnai Kražių šven

toriuj.
Tavęs nepapirko Aliaskos ledinėj upėj iš

plautas auksas. 
Tavo karstui auga pušynai gimtojoj 

smiltyj.

PELENAI
„Atmink, žmogau, jog dulkė esi ir 
dulkėmis virsi“.

Gavėnios ir atgailos laikotarpis praside
da Pelenų trečiadienį. Bažnyčia šventina 
praeitų metų Palmių sekmadienį neštas 
procesijoje palmes, jų lapus, paverstus pe
lenais, jais barsto galvas atgailojančiųjų, 
prašydama jiems kūno sveikatos ir sielos 
apsaugos. Pelenų diena yra pilno pasninko 
diena. Kunigas, šventindamas pelenus, kal
ba:

„Visagalis, amžinasis Dieve, dovanok at
gailoj an tiems, būk malonus nuolankiai 
maldaujantiems, siųsk savo šventąjį An
gelą iš dangaus palaiminti ir pašventinti 
šių pelenų, kad jie taptų išganinga pagal
ba visiems, kurie nuolankiai šauksis tavo 
šventojo vardo ir, pažindami savo nuodė
mes, save apkaltins bei apverks savo kal
tes tavo dieviškojo gerumo akivaizdoje ir 
nuolankiai bei patvariai šauksis tavo tėviš
kojo gerumo. Suteik, kad, šaukdamiesi ta
vo vardo, visi, kurie bus apibarstyti tais 
pelenais, norėdami išsivaduoti iš nuodė
mių, gautų kūno sveikatą ir sielos apsau
gą per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen“.
Savitvarda

Prieš keturis šimtus metų gyvenęs ir 
veikęs šv. Pranciškus Salezietis (1567- 
1622) pateikia to laiko pasaką apie migdo
lą. Kai į sveiką migdolą įbrėžiamas koks 
nors ženklas, pasodinus jį ir jam medžiu 
išaugus, to medžio vaisiai, esą. turės įbrėži
mo ženklus. Ne išorę, o žmogaus dvasią 
reikia tobulinti. Viešpats ragina: „Gręžki

Nagio „brolis“ tai amžinai nerimastin
gas, ieškantis, kovojantis ir maištaujantis 
žmogus.

* *
„E'roliai balti aitvarai" knygoje išspaus

dinti 1960-1966 metais sukurti Henriko Na
gio eilėraščiai. Ir jei sakėme, kad šia kny
ga poetas didele dalimi pasirodo „nagiš- 
kesnis“, išsivadavęs iš tikrų ar tariamų 
vokiečių literatūros kūrėjų įtakos, vis dėl
to ir šioje knygoje dar užtinkame aidų iš 
„Lapkričio naktų“.

Štai, panaudojamas ii- „Molno“ įvaizdis, 
o „Dienoraščio** cikle įtaigiai panaudotas 
šventyklą statančių, giedančių, basų vie
nuolių vaizdas neišvengiamai nuskamba 
truputį rilkiškai. Tačiau tokių įtakos kris
lų nelaikytume didele poeto nuodėme. 
Anaiptol. Poetas visuomet gali ir net turi 
atsiremti į jį supančią kultūrą, o ir anks
čiau buvusiųjų kūryba yra visų mūsų kul
tūrinis palikimas. Savaip išgyventas ir su
brandintas toks palikimas jau tampa poe
to autentišku išsisakymu.

O dedikaciniuose eilėraščiuose, akivaiz
džiai skirtuose Algimantui Mackui, kai 
kur ryškūs ne tik Mackaus poetiniai įvaiz
džiai, bet ir Mackaus eiliavimo maniera. 
Ir tai tegalime laikyti subtiliu savo žuvu
sio brolio pagerbimu.

* 

tės į mane visa savo širdimi, pasninku, 
verksmu ir raudojimu“ (Joėlis 2, 12). „Ma
no sūnau, duok man savo širdį, ir telaiko 
tavo akys mano kelių“(G. Giesmė 8,6). 
Kas turi Kristų savo širdyje ir jį myli, tas 
greit apreikš jį savo darbuose.

Pamaldžiai sielai pataria šv. Pranciškus 
Salezas: „Jei gali pasninkauti, patariu prie 
Bažnyčios įsakytų pasninkų pasiskirti sau 
dienelę kitą papasninkauti kuriuo nors 
svarbiu Bažnyčios reikalu. Tuoj pastebė
si, kad lengviau duodasi apvaldomas kū
nas, kad protas nušvinta idealais ir dora 
sustiprėjo, kad pasiruošei priimti Dievo 
dovanas. Savitvarda nugali apsirijimo po
mėgius, išmoko susivaldyti, padeda dvasiai 
laisviau veikti“ (Išganymo Kelias, p. 199). 
Patarimas

Kitoje vietoje šv. Pranciškus Salezas sa
ko: „Pasninkas ir darbas vargina kūną ir 
jį suvaldo. Jei tavo darbas yra reikalin
gas ir Dievo garbei naudingas, patarčiau 
imtis verčiau daugiau darbų, negu pasnin
kų... Man rodos, su pagarba turėtume pri
imti V. Jėzaus žodžius: „Valgykite, kas 
jums padedama“ (Luko 10,8). Man atrodo, 
kad bus didesnis nuopelnas valgyti tai. kas 
duodama, nežiūrint, ar mums tai patinka, 
ar ne, negu sau vis blogesnius kąsnius 
rinktis. Nors šis būdas atrodo geresnis, bet 
pirmasis reikalauja didesnio savęs išsiža
dėjimo, palenkiant ne vien savo skonį, bet 
ir valią. O šis savitvardos būdas niekam 
nematomas, niekam nekliudo, niekam ne
sudaro nemalonumų ir labai tinka bend
ruomenės draugiškam gyvenimui“ . (Išg. 
Kel., p. 201).

Visagalis, amžinasis Dieve, tu Ninivos 
miesto gyventojams, atgailoj an tiems pele
nais ir ašutine, atleidai ir dovanojai. Leisk 
mums taip sekti jų pavyzdžiu, kad ir 
mums, kaip jiems, būtų atleistos nuodė
mės. To prašome per Kristų, mūsų Vieš
patį.

K. A. M.

Paskutinysis knygos ciklas yra 1966 m. 
sukurtieji „Eilėraščiai apie šiaurę“. Antra
sis ciklo eilėraštis prasideda:

Šiaurė yra žiemkentis grūdas.
Po sniegu tekanti upė.
Banguojantis ežeras

(Nukelta į 3 psl.)

DONELAIČIO IŠTRAUKA 
ESPERANTIŠKAI

Olandijoje leidžiamas Tarptautinės es
perantininkų sąjungos žurnalas „Esperan
to“ pernai paskelbė K. Donelaičio „Metą** 
ištrauką su V. Jurkūno iliustracijomis.iš
trauką išvertė Kauno mokytojas pensinin
kas Klemensas Naudžius. (E)

APIE VAIŽGANTĄ LENKAMS
Varšuvos dienraštis „Žycie Warszawy“ 

1969 m. lapkričio 14 d. išsispausdino V. Si
rijos Giros straipsnį „Vaižganto širdis“. 
Atpasakota Vaižganto asmenybė ir jo kū
ryba. (E)

SU J. KUZMINSKIO ILIUSTRACIJOMIS
Paryžiuje išleistas Prancūzijos-Sovietų 

S-gos draugystės draugijos žurnalas „Fran- 
ce-USSR“. Jame vienas straipsnis iliustruo
tas dail. J. Kuzminskio šešiomis kūrinių 
reprodukcijomis. (Elta)

LEVINO MALŪNAS
.......................... JOHANESASBOBROVSKIS ........................

Johanesas Bobrovskis — po karo pradė
jęs rašyti vokiečių rašytojas (miręs 1965 
m. Berlyne), suspėjęs duoti du eilėraščių 
rinkinius, du romanus ir apsakymų rinki
nį. Romanas „Lietuviški fortepijonai“ yra 
lietuviška tema (J. Bobrovskis yra gimęs 
Tilžėje). Lietuviškų motyvų nemaža yra ir 
jo eilėraščiuose.

Čia spausdinamos porą ištraukų iš jo 
romano „Levino malūnas“, kuriame vaiz
duojami vokiečių santykiai su Vakarų Prū
sijos tautinėmis mažumomis. Spausdina- 
mės iš Lietuvoje išleisto vertimo.

I Malkeną geros trys valandos kelio ark
liais. Ir kadangi Malkenas yra gerokai j 
šiaurę nuo Dreventies ir visi intakai ir 
šiaip upeliai, nors vietos čia žemos, neišli
pa iš Dreventies slėnio, tai plentas niekur 
nesiekia vandens, nė mažiausio upeliūkš
čio, kam reikia girdyti arklius, tas girdo 
Gronove prie smuklės pompos arba Čian- 
kuose. arba geriau pagirdo išvažiuodamas, 
tada užtenka, kol nuvažiuoji tuos dvi
dešimt keturis kilometrus, net biržely.

Plentas vadinasi plentas, tai tegu jis 
taip sau ir vadinasi.

Vidury kaimo prasideda ir kokį puskilo- 
metrį tęsiasi apvalių akmeni) grindinys, 
kairioji pusė negrįsta, vasaros kelias, pas
kui grindinys baigiasi, prasideda papras
tas smėlkelis. Gronovo kaime gatvė su
plūkta iš kažkokios rupios skaldos, toliau, 
kadangi tokios čia žemės, eina lygus mo
lio plentas, prie pat Čiankų vėl apvalių 
akmenų grindinys, ir taip pakaitomis, vos 
įįk žmogus pripranti prie vienos kurios 

plento rūšies, tuoj privažiuoji kitą, visada 
prastesnę už pirmąją, netgi tada, kai kar
tojasi grįstas ir negrįstas kelias, tad leng
va suprasti, kodėl mano senelio nuotaika 
vis labiau genda.

Senelis važiuoja į Malkeną. Arkliais. Jis 
prastai nusiteikęs, kiurkso, iš dešinės pa
sisodinęs tetą žmoną, ir aiškina jai, kokie 
čia kaimai, kieno ūkiai, kiek kainuoja aria
mosios ar ganyklos margas, kas galėtų par
duoti ir kas ne. Nors Kristina geriau viską 
žino, juo labiau jie artėja prie Malkeno. 
nes ji iš ten atėjusi, tiksliau sakant: iš 
Brudzavo, Mažojo Brudzavo. Taigi: Bru- 
novskio uošvis Konarskiui iš Dombrov- 
kos. anuomet, rodos, šešiasdešimt antrais, 
už 70 talerių — bet kas to klauso? Kristi
na sėdi šalia senelio, užsidėjusi skrybėlę, 
pirmąkart šiais metais. Papasakokim apie 
Kristiną.

Kristina, mergautine pavarde Fagin, 
bendruomenėj vadinama seserim ar Kris
tina. mano senelio — teta žmona, visa dvi
dešimčia metų jaunesnė už senelį, yra jo 
antroji žmona, bevaikė, atnešusi 7000 ta
lerių kraičio, kuris dar tebeguli Kovalevo 
— Šenzės apskrities kasoj; vadinasi, pir
mosios santuokos vaikai, posūniai ir po
dukros. neturi į tuos pinigus teisių, bet 
reikalauja, ir remiasi tuo, kad Kristina 
neprieštarauja, tik abu seniai. Faginas iš 
Mažojo Brudzavo ir mano senelis, tas irgi. 
Nepaisant to. posūniai vadina ją teta, po
dukros Kristina, o mano senelis teta žmo
na. Šeimos akyse tai skamba taikiai, bet 
taip nėra. Papasakokim apie Kristiną.

Ji daili moteris. Tokia apvalaina, trupu
tėlį smulkesnė, negu kiti Faginai, bet vis 

dar puse galvos didesnis už senelį, ir bend
ruomenė už tai ją smerkia, ne tiek už di
dumą. kuris yra iš Viešpaties Dievo, kiek 
už tai, kad Kristina to savo augumo, kuris 
jai tikriausiai duotas pagundai, dvasiniam 
išbandymui, nesistengia išlyginti nužemin
ta laikysena ir kalba, kad nemėgina ištai
syti to, kuo ją Viešpats apdovanojo, bet 
jei žmogus tai daro, tai, man rodos, to pa
siekia greičiau per puikybę, negu per nusi
žeminimą. — Kristina, šiaip ar taip, to ne
daro. ir kiekvienas dievobaimingas žmo
gus. bent Noimiuly, pavadins tai puikybe. 
Ir palaikys už bloga. Papasakokim apie 
Kristiną.

Ji gerklinga ir linksma ir gieda. Širdie, 
širdie, sakyk, kada išsivaduosi... Tai tokia 
jos mėgiama giesmė, skambanti virtuvėj, 
malkinėj ar rūsy, ir jeigu ji nebūtų gieda
ma sekmadieniais koplyčioj, gražiai pa
skirstytais balsais, su pauzėmis sopranams 
ir trumpomis solo partijomis bosams, ka
da altai ir tenorai nelabai žino, kur jiems 
įstoti, ir tik neaiškiai bando prisitaikyti, 
tai irgi daro neblogą efektą. — jeigu ji ne
būtų giedama sekmadieniais koplyčioj, iš 
„Tikėjimo balso“ ar „Evangelijų giesmy
no“, bet dažniausiai iš atminties, tas irgi 
galėtų sukelti dievobaimingų žmonių įta
rimą. nes ką gi tai reiškia išsivaduoti! Ar 
jai ko trūksta? Ai’ tai nėra gryna palaima 
gyventi Johano namuose? Visi vaikai iš
leisti ir vis dar tiek turto! Juoba dabar, 
kai Leviną išplukdė su visu jo malūnu!

Ak ne. taip galvoja ne visi, ne visi net 
bendruomenėj. Buvo taip patogu, kai tu
rėjo malūną Levinas, galvoja jie. jis nu
pirkdavo ir užmokėdavo, dabar vėl važi
nėk dievaižin kur su javais, jei nori ne 
malti, o tik parduoti. Juk toje naujoje ka
ralystėje reikia pinigų, tai yra: už viską 
gi reikia mokėti, grašiais ir taleriais, ir ko 
daugiau. Tik reikėjo saugotis, kad senis 
neužuostų, jog pardavei Levinui. tas jam 
nepatiko, suprantamas daiktas. Dabar jau 

su tuo baigta, tai smūgis, bet negi tai sa
kysi. sakai: Na. Johanai, jau kad įkrėtei 
tu jam. tai įkrėtei. dabar jis nebegrįš. Ir 
dar: Ačiū Dievui! Tai ką gi čia papasakoti 
apie Kristiną?

Kristina, kaip sakėme, kilusi iš Brudza
vo. iš Mažojo Brudzavo. kuris yra tuojau 
už Malkeno, į Štrasburgo pusę. Gražios te
nai apylinkės. Kalvų grandinė, nusidrie
kusi nuo šiaurinio Dreventies vingio, 
dviem ar trim šakom pereina pievas, o į 
vakarus, kur visiškai slėnios vietos, prasi
deda geros žemės, kviečiams ir cukri
niams runkeliams, yra ten apskritas eže
ras ir už jo dideli pušynai, gražios tenai 
apylinkės, Kristina iš ten kilusi, ir viskas 
ten prie jos tinka.

Dabar jau tik trys kilometrai ligi Mal
keno. Nebe toli šešios. Išvažiavo trečią. Fe- 
leris nepasirodė.

Senelis ir nevažiavo per kaimą, nuo dar
žinės tuojau pasuko lauko keliuku į plen
tą. taigi iš pradžių visai kukliai, bet pas
kui. ant plento, netoli Gronovo, pasidėjo 
skersai botagą, užsidegė cigarą ir pasijuto 
kaip landratas ar lenkų grafas iš Cibožo, 
arba lyg būtų ką tik nusilengvinęs į Juo
dąją jūrą.

Taigi taip jie privažiavo Gronovą ir 
Čiankus. Čiankuose senelis turėjo dukart 
sustoti, nes Kristinai reikėjo pasikalbėti 
su Rocholio teta ir dar su kažkokia senute, 
sunku jas atskirti, visos jos panašios viena 
j kitą, o dabar, vadinasi, jau tik trys kilo
metrai iki Malkeno.

Už Čiankų nebėra paplentėj medžių, da
bar per arklių galvas matai prieš akis vi
są plačią lygumą.

Kelias veda tiesiai j kaimą, kuris iš pra
džių matyti tarp kairės kairiojo arklio au
sies ir dešinės dešiniojo. Į kairę nuo deši
nės bėrio, taigi kairiojo arklio ausies, iš
kyla bažnyčios bokštas, o dabar tarp ker
šio, taigi dešiniojo arklio, ausų pasimato 
kaimo smuklė, o šalia jos, arčiau kairės 

ausies, čerpinis mokyklos stogas, tarp jų 
stovi Gustavo namai ir dar kai kas. ko to
kie žmonės, kaip mano senelis, nemato: 
kaštonai ir liepos, subėgę gojeliais, žali
tvorės ir sodai, alyvos ir šeivamedžiai. Bet 
to jau nebegalima sutalpinti ir suskirstyti 
tarp arklių ausų, juk vis labiau artėji prie 
kaimo, matai, kaip du gandrai suka ratą 
virš bažnyčios stogo, o pagaliau ir arkliai 
jau pradeda karpyti ausimis, vadinasi, kaž
ką girdi, tad jau ir iš to gali spręsti, kad 
Malkenas nebe toli.

Bet kad jau pirma aprašėme Kristiną, 
mergautine pavarde Fagin, atsinešusią 
7000 talerių, seserį ir tetą, ir tetą žmoną, 
tai, kol nuvažiuosime ligi vietos, bent ke
liais žodžiais aprašysime mano senelį, o 
kodėl, tiesą sakant, tik keliais žodžiais? Iki 
Malkeno dar geri du kilometrai.

Mano senelis, kaip žmonės kalba, jau
nystėj buvo siauros krūtinės, nelabai iš
vaizdus. sako, vyras, naujokų ėmimo ko
misijos matavimu — metras šešiasdešimt 
vienas, bet su metais jis. matyt, stiepėsi. 
Ar jis tikrai paaugo, aš nežinau, greičiau
siai pakėlė jį tik jo orumas ir iš viso ge
ras gyvenimas, dabar, šiaip ar taip, jis vi
sai šaunus, ypač sekmadieniais, kai pasi
kabina ant pilvo auksinę grandinėlę, šau
niausias. kai būna girtas, ir žmogus žiūri į 
jį iš priešakio, iš kairės, tada jam niekas 
neprilygs. Tikras vyras ir vokietis, ir ma
no senelis.

Sėdi jis savo ratuose, aukštai ten. ir iš
meta nuorūką, trys cigarai šiandien, ir vėl 
pasiima botagą. Jis galvoja.

Ką jis galvoja! Pirmiausia pasives į šalį 
Gustavą, šiandien pat vakare, o rytoj 
Glinskį, jau prieš tai pasakys jam labą die
ną. popiet tarp kavos ir trijų stiklelių deg
tinės visa kita, lipšnūs žodžiai, gal ir pi
nigai, matysim.

(Bus daugiau)
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Sakoma, kad pasaulyje nėra dviejų to
kių pat. vienas į kitą labai panašių žmo
nių. Eet kartais pasitaiko, kad vieną nuo 
kito tikrai sunku atskirti, štai kaimynys
tėje augo dvynukės seserys. Jos buvo to
kios panašios, kad net ir tėvas nebeatskir- 
davo, kuri čia Onutė, o kuri Birutė, jei jos 
apsivilkdavo vienodomis suknelėmis. Tik 
mama kažkaip įžiūrėdavo skirtumą.

Po II pasaulinio karo Vokietijoje austras 
turėjo vargo dėl savo panašumo j ieškomą
jį Hitlerį. Jis buvo net suimtas ir į kalėji
mą uždarytas, ir tik piršti) nuospaudos pa
dėjo jam išsigelbėti.

O dabar jau keleri metai Amerikoje de
monstruoja Nikita II. Tai latvis Oskaras 
Jordanas, gimęs Rygoje ir I pasaulinio ka
ro metu gyvenęs Rusijoj ir ten gerai išmo
kęs rusų kalbą, kuri šiuo metu jam labai 
reikalinga. Jis yra jau apie 70 metų am
žiaus, nepriklausomybės laikais gyvenęs 
Latvijoje, karo metu pabėgęs ir šiuo metu 
esąs Dėdės Šamo žemėje. Tai ne politikas 
ir ne komunizmo rėmėjas. Amerikoje jis 
namų dekoratoriaus darbu pelnėsi sau ir 
savo šeimai duoną.

Nikita Chruščiovas, kaip atsimename, 
savo pažadais sunaikinti Ameriką, susikir
timu su anų laikų viceprezidentu Niksonu 
Maskvos parodoje, Kubos avarija ir nenu
sisekusiais kukurūzais buvo žinomas kaip 
tam tikra ne tik Amerikos, bet ir viso pa
saulio pabaisa.

Sunku pasakyti, ar Oskaras Jordanas ži
nojo, kad jis yra labai panašus į aną pa
baisą. Tačiau tai pastebėjo būrys studentų 
dar 1964 metais. Jie vieną dieną linksmi 
ėjo į futbolo rungtynes, sugriebė sutiktąjį 
Oskarą Jordaną į glėbį ir nešdami gatve 
šaukė:

— We want Niki, we want Niki! (mes 
norime Nikio).

Po rungtynių Jordanas parėjęs namo ir 
pats įsinorėjęs pasižiūrėti ir įsitikinti, ar

ADELĖ SCHMIDT

PIRMIEJI POKARIO METAI
(3)

Kai vokiečiai įžygiavo, ji mokėsi. O kai 
rusai vijo vokiečius, ji su tėvais važiavo į 
Vokietiją. Karaliaučiuje ji pateko į ka
riuomenę, kaip ir daugelis kitų. O į ne

laisvę irgi papuolė, kaip ir kiti. Lageryje, 
sako, tu man. Hilda, daug padėjai: gydei, 
slaugei mane. O ar tu atmeni, sako, kaip 
vakarais mes mušdavom utėles, kurios bū
davo tokios įkyrios ir kąsdavo be gailes
čio — tikrai rusiškos?

O dabar mes čia einame, keliaujame su 
baime ir pasiryžusios. Apsinakvojome vie
name kaime, gavome pavalgyti, išmiegoti. 
Rytą ilgai kalbėjomės. Petka apkabino ma
ne. Jis kalbėjo daug apie naują gyvenimą, 
apie ateitį, apie mūsų kūdikį, bet aš jo ne
galėjau mylėti, aš tik jam gailestį jaučiau. 
Kas bus, aš nežinojau. Aš ėjau su visais 
kartu. Mes bėgom ir slinkom tamsumoj, 
ryšininkų vedami. Tik žinojome, kas buvo, 
kaip ta diena praėjo.

Po ilgo kelio, po tolimos kelionės — Lie
tuva, miškai, žmonės. Mes radome, kas 
mus priėmė ir pasidalijo mumis. Dirbau 
aš kaime, bet Stefutė iškeliavo į savo tė
viškę. pas tėvelius, prižadėdama mane pa
siimti. Mes visi penki buvom prisiekę 
šventą draugystę. Čia partizanus vadinda
vo miškiniais, banditais. Man teko su jais 
sueiti ir kalbėtis. Banditai buvo man tie, 
kurie išniekino, užėmė tą žemę. Jie plėšė,

BROLIAMS IR APIE BROLIUS
(Atkelta iš 2 psl.)

po stora ledo danga.
Eskimo žingsniai.
Indėno strėlė.
Harpūną. Elnias. Suomio akys.
Legenda. Baladė, švarus 
ir permatomas sonetas.
Šiaurė yra visų poetų namai.
Visų medkirčių. Vargdienių. Ir 
atsiskyrėlių. Plėšikų, 
kurie
iš turtingųjų ėmė ir vargšams dalijo...

Šitame cikle Nagys bene bus pats .ma
giškiausias“ ir poetiškai gryniausias. Na- 
gio „šiaurė“ — tai jo Eldorado, o užbaigia 
jis šitą ciklą:

Šiaurės pašvaistė šviečia į mano brolių
ir mano
veidą
skaisčia,
nemirtinga 
ugnimi.

** *

„Brolius baltus aitvarus“ išleido Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo Fondas 
Chicagoje, JAV. Lino rištas viršelis ir 
iliustracijos — Prano Gailiaus. Tai iš tik
rųjų prabangus ir visapusiškai meniškas 
leidinys. Tegalime stebėtis, kad 500 eg
zempliorių tiražu išleistąją knygą Mac
kaus Fondas įstengia pardavinėti tik po 5 
dolerius.

R. E. Maziliauskas

Nikita Antrasis
jis tikrai panašus į Chruščiovą. Jis užsivil
ko panašų į Chruščiovo kostiumą, susirado 
kažkur senų medalių, užsidėjo chruščiovi
nius akinius, ant pakaušio pakrypusią 
skrybėlę, tada pasižiūrėjo į veidrodį ir 
pats išsigando: chruščioviniai judesiai, to
kie pat žandikauliai ir veido forma, toks 
pat truputį atsikišęs pilvas, medaliai ant 
krūtinės... Taip, jis buvo visai panašus į 
aną Kremliaus kukurūzininką.

Kai tikrasis Nikita savo Baltika atplau
kė į New Yorką. tie patys studentai su
galvojo iškrėsti išdaigą. New Rochellėje 
buvo organizuojamos futbolo rungtynės. 
Jie paskelbė, kad Nikita Chruščiovas at
vyks pasižiūrėti tų rungtynių, žmonės pa
tikėjo ir veržėsi pasižiūrėti gal ne tiek pa
čių rungtynių, kiek Chruščiovo. Jie pirko
si geresnius bilietus ir skubėjo užimti vie
tas, kad tik geriau pamatytų sovietinį sve
čią.

O studentai pasamdė gerą automobilį, 
koks tinka aukštiems svečiams vežioti, pa
sirūpino būriu palydovų ir sargų, įsodino 
Nikitą II ir labai iškilmingai su atitinka
ma pompa patraukė miesto gatvėmis į fut
bolo rungtynių aikštę. Čia, aišku, neapsiei
ta be atitinkamų ceremonijų. Vadovai su 
didelėm iškilmėm sutiko Nikitą prie var
tų, vieni jį pasveikino katutėmis, kiti šauk
dami būūū, o maža mergaitė įteikė jam 
gėlių puokštę.

Dabar ir prasidėjo Nikitos II karjera. Jį 
jau visi pažįsta: gatvėje jį sveikina darbi
ninkai, jam pagarbą atiduoda policininkai, 
o kai jis užeina į barą alaus stiklo išgerti, 
tai ne vienas šaukia:

— Ei, Niki, ką gersi: viskį ar vodką?
Nikita II nevengia žmonių. Jis dažnai 

susitinka su darbininkais, senatoriais ir 
politikais. Jis visiems duoda patarimų ir 
chruščioviškai pamoko, kaip suvaldyti ne
klaužadas demonstrantus, kaip karą baigti 

niekino, draskė motinoms širdis — jie bu
vo mano akyse baisūs.

Vokietiją man pasiekti buvo neįmanoma, 
ir aš nuėjau dirbti į Jurbarko ligoninę. 
Ten sutikau Iriką. kuri dirbo pašte. Ji bu
vo su mumis viename vagone, bet mus pas
kui išskyrė. Ji buvo jaunutė. Ji vis juok
davos ir mokėdavo sunkiose valandose 
pralinksminti. Vieną kartą jinai sako: 
„Mergaitės, mano utėlės moka kalbėti. Ir 
kaip smagu man jas mušti, ypač tas di
džiąsias“. Kitą kartą ji vėl sako: „žinai, 
ką aš užmušiu? Komendanto šunį! šuns 
mėsą sveika valgyti“. Mes laukėme, kas 
čia toliau su tuo šunim. Ne, ji sakė, aš nei 
nacis, nei bolševikas, tai širdis neleido už
mušti šu— Ji iš rankos pasakydavo mums 
ateitį. Ji komendantui nukeldavo kortas. 
Ji mokėjo apsieiti su visais. Aš gavau kam
bariuką. Petka liko kaime ir dažnai mane 
lankydavo. Eet jam reikėjo saugotis. Lie
tuvoje buvo tikras sumišimas, ir dėl to bu
vo lengviau išsisaugoti. Aš nežinojau, kas 
manęs laukia. Slaugiau ligonius, dirbau, 
laukiau kūdikio, taisiaus viską.

Vieną kartą reikėjo operuoti gimdyvę. Ji 
sėdėjo kampe, jos veidas išbąlęs, ji jaunu
tė, ant dešinės rankos žiedas. Žiedą buvo 
retenybė pamatyti, nes rusų kareiviai at
imdavo.

Mano kalba buvo savotiška — maišy
davau lietuvių, rusų, vokiečių kalbos žo
džius.

Gimdymo namų daktarė buvo Sokolova, 
maždaug 36 m. amžiaus moteris, graži, tu
rėjo sūnų, ir vyras jos buvo NKVD milici
jos viršininkas. Jos meilužis — Vorobjo
vas. Vakarais, kai vyras dirbdavo, būdavo 
ją galima pamatyti su Vorobjovu. Ji laikė 
save labai didele.

Gimdymo skyriuje aš paruošiau viską. 
Moteris gulėjo ant stalo, o Sokolova pri
ėjusi vis šaukė ir reikalavo pasakyti, kur 
meilužis. Jis, sako, banditas, pasakyk tei
sybę. Moteris tylėjo, o ašaros jai riedėjo. 
Sokolova kirto gimdyvei per veidą. Jai ir 
taip grėsė mirtis. Nežinau kaip išdrįsau, 
bet šokau prieš Sokolovą ir sakiau, kad 
moterį paliktų. Leiskite, sakau, jai ramiai 
ruoštis šiai sunkiai kančiai.

Prislinko prie manęs Sokolova. Jos akys, 
tų aš niekados nepamiršiu. Tu banditę už
stoji. šaukia ji. Žinoma, sako, jūs pana
šios. o man paleistuvės biaurios, kad mūsų 
garbinga tarybinė žemė jas nešioja. Aš 
pakėliau akis, sudrebėjau ir pradėjau rėžti 
jai atgal. Čia ne jūsų žemė, sakau, o šioje 
žemėje ir mes turime teisę vaikščioti. Čia 
žemė, kur priglaudžia kiekvieną našlaitį. 
O tos moters čia gimtoji žemė, čia jos tėvų 
žemė.

Sokolova paėmė mane už rankos, papur
tė ir sako: „Ach. kodėl tu nesakai, kad 
čia banditų, paleistuvių žemė?“

Ji nužiūrėjo mane. Man nereikėjo jos sa
kymo — aš žinojau, kad ji nudžiugo, ma
ne savo rankose turėdama. Ji — moterų 
teisėja, jos teisybė, ji gali keršyti, visi jos 
bijosi. O, kaip baisu, kad čia pasibaigė ma
no kelionė ir čia uždanga užkrito! Tik aš 
nežinojau, kaip žiauriai man atkeršys So-

Vietname, kaip išvengti nelaimių, kurios 
yra užgriuvusios laisvąjį pasaulį.

Kai dar kartą Nikita Chruščiovas lankė
si Amerikoje ir buvo apsistojęs praban
giausiame miesto viešbutyje ir jį ten, kaip 
didžiausią pasaulio brangenybę ar bestiją, 
saugojo net apie 1000 policininkų, o sargai 
buvo apstoję visas viešbučio duris ir tikri
no kiekvieną įeinantį ir išeinantį, koks bu
vo nustebimas, kai tie saugotojai pamatė, 
kad Nikita jau vaikštinėja gatvėje ir kal
basi su žurnalistais. Tik vėliau visi atsi
kvošėjo, kai patyrė, kad jų saugomoji pa
baisa dar tebėra viešbutyje, o čia tik Niki
ta II.

Ta proga žurnalistai norėjo Nikita II 
suvesti su Chruščiovu ir nufotografuoti 
kur nors prie viešbučio. Bet užsienių rei
kalų ministerijos atsakingi pareigūnai ne
leido. Jei. girdi, tai būtų neutralioj valsty
bėj, kur nors Šveicarijoj, tada taip, bet 
Amerikoje — ne.

Nikitą II pasigavo ir pramogų rengėjai. 
Jis dabar pasakoja publikai chruščiovinius 
juokus, priima gėles, bučiuoja jaunas mer
gaites ir už tai gauna apvalią sumą dole
rių.

— Aš norėčiau Ameriką aplankyti tik 
dukart per metus, — pasakoja Nikita II. — 
ir išbūti čia tik po 6 mėnesius, šį kartą aš 
atvykau į Jungtines Tautas ir atvežiau pa
saulinės taikos planą. Tik žiūrėkit, kas da
bar darosi: amerikiečiai yra Vietname, ru
sai Čekoslovakijoje, britai Hongkonge. ki
nai Tibete. Kiek daug rūpesčių su šiuo pa
sauliu! Bet jūs tikėkite manim ir nebijoki
te rusų. Mes niekad neokupuosime New 
Yorko, nes mums butų nuomos čia per di
delės. Mūsų liaudis sudaro vyriausybę, ir 
jeigu kas nepatenkintas, tuos prie sienos 
ir pu pu pu pu iššaudome visus. Pas mus 
nėra tokių žmonių, kurie nepatenkinti vy
riausybe.

— Rusijoje mes turime didelę kultūrą.

kolova, kad aš drįsau žodį prieš ją ištarti.
Aš priėjau prie tos moters, paspaudžiau 

jai ranką, pabučiavau ją į veidą. Miela se
se, sakiau, tepadeda tau Dievas.

Po kiek laiko pravirko mergytė, kuri ne
žino, kaip sunku jos motinai. O po savaitės 
Sokolova išvedė tą moterį ir atidavė stri
bams. Mergytę pasiėmė jos motina.

Sutikau Eriką, jai viską išpasakojau. Ji 
tylėjo. Mačiau, jos veidu riedėjo ašaros. Ji 
keršys tau. Helga, sakė ji, eik iš čia. tikrai 
eik. Tai buvo netrukus prieš Kalėdas 1946 
m. Irika, Petka ir dar du draugai susita
rėm kartu praleisti šventes. Netikėtai apsi
lankė Stefutė. Ji kažkaip didesnė pasida
riusi, jos gražūs plaukai supinti į kasą, o 
veidas dar daugiau išbalęs. Ir ji papasako
jo savųjų likimą. Tėvelių ji nerado — juos 
išvežė su Onute į Sibirą, nes jie grįžo iš 
Vokietijos. Albinas miške, ir už tai juos 
išvežė. Dabar ji prisilaikė pas tetą. Susitik
davo Albiną, ir tas jai sakė, kad Lietuva 
tikrai bus laisva. Amerikonai ateis ir iš
laisvins. Gal ir tėveliai grįš.

Mūsų eglutė buvo paprasta. Žvakutės 
pačių darytos. Turėjome kiaušinių, išsike- 
pėm ir pyrago. Užgiedojome Tyli naktis. 
Stefutės balsas toks švarus, o mėlynos jos 
akys liūdnos. Aš matau, kad ji sunkiai ser
ga. Pradėjome abi verkti. Mes puolėmės 
viena kitai į glėbį, ir ji sako: „Neverk. Hel
ga, tu grįši, mes visi būsime laisvi žmo
nės“.

Ji davė savo adresą ir pakvietė ateiti su
sipažinti su Albinu, apie kurį daug ką pa
pasakojo. Aš prižadėjau.

Sutikome ir Naujus Metus, o man artėjo 
gimdymo laikas. Vieną vakarą ruošiaus, 
pro ašaras nieko nemačiau. Staiga atsidarė 
durys, ir Petka įėjo. Jis ramino mane, atsi
klaupė ir atsiprašė. Aš nejutau, kaip kri
tau į jo glėbį, ir, rodos, man pasidarė ge
riau.

Man atėjo laikas. Mane vedė Stefutė, Iri- 
ka ir Petka, kuris turėjo eiti atgal. Mane 
sutiko akušerė Gebnerienė. Netikėsite: jai 
buvo 85 m., o ji vis dirbo. Ji buvo lenkė ir 
lenkiuodavo, kalbėdama lietuviškai. Ji bu
vo man be galo švelni ir liepė eiti į gim
dymo skyrių. Ji kelis kartus kartojo: „Vo
kietaitė“ ir atsidusdavo: .,Helga, budėk“. 
Taip, ji mane perspėjo, bet jei koks žvėris 
pasiunta, tai suranda sau auką. Sokolova 
sunaikino mūsų, kelių mergaičių ir mote
rų, laimę, ir tai baisiau, kaip žmogžudystė. 
Ji ir kūdikius žudė.

Man gimė dukra. Buvau išvargusi. Su 
manim gulėjo 4 moterys, kurios buvo nuo
širdžios. Prieš vakarą gavau adatą ir už
migau. Tai buvo 1947 m. sausio 28 d. Visos 
moterys miegojo, buvo naktis. Kai prabu
dau, prie mano lovos stovėjo Sokolova ir 
sanitarė Katariškienė, kuri manęs nekentė 
ir buvo gera Sokolovai. Liepė man keltis. 
Nesupratau. Įvedė į kitą kambarį — čia 
ant stalo gulėjo negyva mano dukra. Soko
lova sakė, kad aš atsikėliau naktį ir už
smaugiau dukrą. Įėjo Gebnerienė. Ji ma
ne teisino. Kaip tai, sakė, ateis moteris į 
ligoninę ir žudys. Ji galėjo tai kitur pa
daryti, ji man sakė, kaip ji laukė kūdikio. 
Sokolova liepė visiems išeiti. Ji liepė man 
klauptis ir melstis. Aš taip ir padariau. Ji 
juokėsi ir kirto man į veidą. Aš tau. girdi, 
sakiau, kad mes dar susitiksime. Taip tę
sėsi visą savaitę uždarytame kambaryje. 
Paskiau prie Katariškienės, Gebnerienės ir

DŽIOVA IK KUMELĖS PIENAS

Ettenheimo sanatorijoje, pietų Vokieti
joje, dr. Edmund Kleij patikėjo žmonių 
pasakomis, kad kumelės pienas turi gydo
mosios galios. Tuo pienu jis pradėjo gydy
ti džiova sergančius žmones.

Pasirodo, kad kumelės pienas savo su
dėtyje turi laktozės (pieno cukraus), kuri 
daro jį panašų į žmogiškąjį pieną. Varto
jant tą pieną, susidaro palankios sąlygos 
augti bakterijai, kuri kartu su kitais ele
mentais ima gaminti baltuosius kraujo ru
tuliukus, tuo pačiu padidindama pajėgu
mą atsispirti džiovai.

Kumelės pienas turi labai didelį kiekį 
vitamino C (dvigubai daugiau kaip žmo
giškasis pienas ir keturis kartus daugiau 
kaip karvės pienas), bet mažiau fosforo, 
kalcijaus ir kalio.

Suvartoję po 135 litrus kumelės pieno, 
maždaug po litrą į dieną, 13% ligonių pa
siekė to. kad jų plaučių žaizdos užsitrau
kė. 31% ligonių žaizdos sumažėjo, ir be
veik visi ligoniai pakėlė svorį. Daugumas 
jų sirgo džiova bent po 10 metų.

Toks natūralus gydymas darosi ypač 
įdomus dėl to, kad džiovos bacilos ima 
„gudrauti“ ir rodyti atsparumą vaistams.

STORIAUSIAS PASAULYJE VYRAS
Jis sveria 724 svarus, yra amerikietis, 

jo vardas Jim. jis 29 metų amžiaus. Jo ko
jos atrodo kaip du stambūs medžio kamie
nai. Sėdėti jis gali tik ant 3 sustatytų nor
malių kėdžių, nes net dviejų jam per maža. 
Jis negali praeiti nė pro vienas normalaus 
dydžio duris.

Jis daro viską, kad nors kiek suliesėtų. 
Kadaise jis jau pusryčiams suvalgydavo 
tris vištas su ryžiais ir po to dar gerą ga
balą mėsos. Dabar pusryčiam jis valgo tik
tai du kiaušinius su dviem mažom duo
nos riekutėmis. Pietums jis irgi jau nebe
gauna gero, sotaus maisto, kaip priderėtų 
stipriam vyrui: jis gauna tik vieną sumuš
tinį ir stiklą pieno. O vakare savo mėgsta
mos mėsos jis gauna tik vieną kąsnį. To
dėl Jim skundžiasi, kad net žvirblis dau
giau maisto gauna negu jis.

Eet. nežiūrint to, kad taip sumaniai 
tvarkoma jo dieta, Jim ne tiktai nenumetė 
svorio, bet dar net pribuvo jo. Daktarai 
jau pradeda nervintis ir sako, kad jeigu jis 
ir toliau po tiek svorio vis pribūna, tai po 
dvejų metų jis gal jau svers 10 centnerių. 
Daktarai nežino, kaip jam padėti. Jie yra 
nekaip nusiteikę ir įžiūri du pavojus, ku
rie gresia Jimo gyvybei: arba taukai uždu
sins jį. arba visi jo griaučiai galės staiga 
sugriūti nuo tokio svorio.

V. C.

kitų seserų ir akušerės liepė man bučiuoti 
jos rankas, atsiprašyti ir vis šaukė klaus
dama. kodėl aš nužudžiau dukrą. Aš, bejė
gė, paklausiau, kodėl ji man taip keršija. 
Tu. sakiau, nužudei mano dukrą, tu mane 
pražudei.

(Bus daugiau)

— toliau pasakoja Nikita II. — Jūs girdė
jote apie carienę Kateryną. Žinote, ji ište
kėjo už Jono baisiojo. Ir žinot, ką ji pasakė 
jam pirmąją naktį po vestuvių? Jonai, sa
kė ji, žmonės teisingai šneka — tu esi bai
sus. Šitos visos istorijos yra surašytos isto
rijos knygoje Nazdorovia — į sveikatą.

Taip jis juokina ir linksmina žiūrovus.
Blogiausia jam, kai susitinka senatorius. 

Ką gi aš jiems pasakosiu? skundžiasi Niki
ta. O reikia ką nors pasakyti. Tada aš 
jiems pasakoju apie sovietinius sputnikus. I 
apie savo gerus draugus Amerikoje ir kaip 
aš sudemokratinsiu valdžią, kai sugrįšiu į 
Maskvą. Jie man paploja, o aš jiems euro
piečių papročiu pasiunčiu bučinį.

Nikita II dabar turi didelę auditoriją ir 
visur labai mėgiamas. Jau aplankė jis ne
mažą skaičių klubų ir daugelį kartų pasi
rodė televizijos programoje. Nikita II juo
kiasi, o kartu su juo ir visi žiūrovai.

Svarstomas klausimas, kad jis gal turė
tų atvykti ir į Europą. O tada gal ir mes 
televizijos ekrane išvysime jo veidą, kurs, 
aišku, mums vėl primins Kremliaus des
potą.

— O kaip su Maskva, ar nevyksi ten? — 
kažkas paklausė jį.

— O, ne. Kartą ten buvau 1918 metais 
ir dvi savaites turėjau nakvoti gatvėje. 
Šiandien ten yra NKVD ir Sibiras.

G. I. Rimutis

Meno valstijos pabaisa
Praėjusio šimtmečio viduryje pasklido

gandai apie keistą pabaisą, panašią į di
džiulę gyvatę. Ji buvusi pastebėta Jutopi- 
jos ežere, kuris telkšo Kanados ir JAV ri
boje. Iš pradžių į šiuos gandus nebuvo rim- į 
tai žiūrima. Tačiau žmonių, mačiusių pa
baisą vis gausėjo.

1868 m. rugpiūčio 3 d. pabaisa buvo pa
stebėta netoli pakrantės sausumoje Meno

VYTAUTO DIDŽIOJO KUOPA

1917 m. Rusijos caro viešpatavimui žlu
gus, Sibire buvo susidariusi laikinoji de
mokratinė vyriausybė, kuri pripažino vi
soms Rusijos tautoms apsisprendimo lais
vę. Tuo naudodamiesi, susibūrė ir caro ka
riuomenėje tarnavusieji lietuviai kariai į 
savo dalinį, pavadintą Vytauto Didžiojo 
vardu. Kuopa sėkmingai dalyvavo kauty-1 
nėse su bolševikais.

1919 m. lapkričio 25 d. bolševikai tą kuo
pą žiauriai sunaikino. Kareivinėse buvo 
žiauriai nužudytas kar. Čarneckis. Kiti 
kuopos karininkai: Kasakaitis, Navickas, 
Moleris, Šukevičius. Norvilaitis, didžiau
siame Sibiro šaltyje buvo suvaryti į ka
pus. išrengti nuogai ir kardais užkapoti.

Taip prieš 50 metų buvo sunaitintas Vy
tauto Didžiojo batalionas. Tam įvykiui pri
siminti nepriklausomybės metais Kaune, 
Vytauto Didž. bažnyčioje, buvo prikalta 
lenta su žuvusiųjų vardais.

valstijoje. Istporto miesto rajone. Į gyvū
nų imta šaudyti, ir jis, sužeistas beveik 
septyniasdešimtyje vietų, liovėsi judėjęs..

Pašautas gyvūnas buvo demonstruoja
mas Istporto mieste, Portlando mugėje ir 
eilėje kitų Jungtinių Valstijų miestų. 
Savo neįprasta išvaizda ir dydžiu gyvū
nas traukė daugybę žiūrovų, jų tarpe ir 
mokslininkus-gamtininkus.

Gyvūnas buvo 9 m ilgio. Jis turėjo didelį 
nugaros ir du šoninius pelekus, kaip ir žu
vis. Gyvūno kūnas baigėsi didele plačia 
uodega, panašia į ryklio. Tačiau jis turėjo 
ir dvi dideles kojas, kurios baigėsi plėvė
tomis letenomis. Dviejų metrų žandikau
lis buvo nusėtas daugybės smulkių dantų. 
Didžiulis kūnas, tur būt, svėrė kokias 11 
tonų. Kieta tamsiai pilkos spalvos oda bu
vo panaši į dramblių ir raganosių odą.

Kadangi paleontologija tada dar nebuvo 
pakankamai aukšto lygio, mokslininkai ne
galėjo nustatyti gyvūno kilmės. Tai buvo 
pamėginta padaryti mūsų dienomis, žino
ma. sunkumų daugiau atsirado, nes teko 
remtis tik retojo gyvūno piešiniais ir ap
rašymu. Tačiau patirtis, kurią sukaupė 
mokslas per praėjusį šimtmetį, daug pa
dėjo. Diskusijoje, kuri neseniai įvyko 
Amerikoje, mokslininkai, kaip praneša 
žurnalas „Neišnl fišmen“, buvo linkę ma
nyti, kt-.'l „Meno valstijos pabaisa“ savo 
kūno forma primena geozaurą — būtybę, 
kuri išmirė, kaip manoma, daugiau kaip 
prieš 100 mln. metų. Tačiau „pabaisa“ dar 
labiau panaši j mezozaurą. gyvenusį prieš 
85 mln. metų. Vienaip ar antraip, bet „Me
no valstijos pabaisa“ greičiausiai priklauso 
ne mūsų laikams ir yra tikra „gyva iškase
na“. kažkokiu būdu iš milžiniškų roplių 
viešpatijos pasiekusi mūsų dienas.

(iš Mokslas ir gyvenimas)

Juoko epidemija
Nedideliame kaimelyje, netoli Tanganji- 

kos miesto Bukobos. vienoje mergaičių 
mokykloje pamokos metu pradėjo kikenti 
dvi mergytės.

Iš pradžių mokytojas pamanė, kad tai 
atvejis, galįs pasitaikyti bet kurioje pasau
lio mokykloje. Bet juokas tęsėsi, stiprėjo 
ir greitai plito po visą klasę. Netrukus vi
sus apėmė nesulaikomas juoko priepuolis.

Teko mokines paleisti namo, ir jos ėjo 
kvatodamos visą kelią. Užtekdavo kuriai 
nors mergytei peržengti savo lūšnos slenks
tį. kai jos juokas persiduodavo kitiems šei
mos nariams.

Pirmą kartą toks įvykis buvo pastebė
tas 1962 m. sausio mėnesį. Nuo to laiko 
medicininė grupė užregistravo tame rajo
ne daugiau kaip tūkstantį žmonių, persir
gusių „juoko epidemija“ — endvara joku- 
šeka“.

„Centrinės Afrikos medicininio žurnalo“ 
numeryje rašoma, kad, matyt, ši liga yra 
masinės isterijos forma.

Daktaras Renkinas iš Ugandos universi
teto Makerere ir daktaras Filipas (Euko- 
bos rajonas) savo bendrame pranešime pa
žymi. kad daugiausia šia liga serga vaikai. 
Bet nuo jos kenčia ir suaugusieji. Pastebė
ta. kad žmonės, pabendravę su ligoniu, ima 
juoktis ir negali nustoti. Tyrimai parodė, 
kad nėra jokių karštligės žymių, bet ser
gančiųjų akių lėliukės smarkiai išsiplečia 
ir keletą dienų jie blogai mato.

Buvo atlikti kraujo ir maisto produktų 
tyrimai, tačiau jie mįslės išspręsti nepadė
jo.

Nesuprantamos ligos simptomai stebimi 
16 dienu, ir kiekvienas priepuolis trunka 
valandą ir daugiau.

Buvo užregistruotas atvejis, kai visi 200 
vieno Afrikos kaimelio gyventoju per ke
lias dienas apsikrėtė juoko epidemija.

GELTONOS LEMPOS ATBAIDO MUSES
Musės, uodai ir naktinės peteliškės la

bai bijo geltonos šviesos. Todėl JAV gami
namos geltonos lemputės, skirtos virtu
vėms. valgykloms, terasoms ir t. t. apšvies
ti. Šveicarijos pieninės taip pat naudoja 
langus, absorbuojančius melsvą šviesą.

— Apollo 12 astronautų iš mėnulio at
gabentas 680 g akmuo sudomino mokslinin
kus.

Pasitaręs su kitais šešiais geologais ži
novais, prof. Brett pasakė spaudos atsto
vams, kad šio akmens sudėtis yra labai 
skirtinga nuo kitų mėnulio akmenų. Jis yra 
paimtas iš ugniakalnio daubos. Ieškomą 
mėnulio paslapčių.
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Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 1 sv. J. 
Klumbys, 10 šil. G. S. Babiliai, 8 šil. A. 
Petkevičius, 6 šil. A. Kukanauskas, po 0.50 
dol. Z. Mikšienė, S. Žumbakienė ir D. Barz- 
dukienė, po 3 šil. K. Masiliūnas, K. Urbo
nas, A. Biliūnas, P. Simonaitis, A. Vitkus. 
V. Andriulis, L. Švalkus, J. Baršauskas, A. 
Perminąs, G. Matulevičius, P. Miliauskas, 
P. Minto, J. Skorka, Č. Vaitkaitis, P. Ma
tulevičius, A. Brazdeikis, J. Balčiūnas, K. 
Jankus ir A. Valentukevičius.

LONDONAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

ŠVENTĖ LONDONE

Vasario 15 d. (sekmadienį), 11 vai. ryto, 
lietuvių Šv. Kazimiero Bažnyčioje (21 The 
Oval, Hackney Rd„ E 2.) bus laikomos pa
maldos už Lietuvą. Jas užprašė Lietuvos 
Atstovas V. Balickas.

Vasario 21 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., 
DBLB Valdyba rengia Lietuvos Nepriklau
somybės Šventės minėjimą Lietuvių Spor
to ir Socialinio klubo salėje (345A Victo
ria Park Road, E. 9) su tokia programa:

Kun. dr. K. A. Matulaitis, MIC, skaito 
invokaciją, Lietuvos Atstovo V. Balicko 
žodis, ekonomisto A. B. Pusarausko paskai
ta.

Meninėj daly: Jonas Parulis su sūnum 
Petru duos muzikos, dainuos solistė Biru
tė Valterienė, jai akomponuoja Mrs. Val- 
ton, Emilija Jakutienė iš Edinburgho de
klamuos mūsų poetų Petro Vaičiūno, Vin
co Mykolaičio - Putino ir kitų poezijos.

Bendruomenės Valdyba kviečia visus 
lietuvius dalyvauti minėjime.

JAUNIMAS TAUTINIUOSE ŠOKIUOSE
Vasario 6 d., penktadienį, 7 vai. vak., 

York Hali, kampas Cambridge Heath Rd. 
ir Old Ford Rd., E.2, Londono Grandis ir 
jaunesnieji dalyvauja tarptautiniame tau
tinių šokių festivalyje. Bus varžomasi dėl 
taurės.

Londono lietuviai kviečiami dalyvauti ir 
moraliai paremti mūsų jaunimą, kuris iš
neša Lietuvos vardą į platesnę visuomenę.

York Hali bus atdara nuo 6.30 vai. Per
traukos metu veiks bufetas.

EKSKURSIJA I DERBI
Vasario 21 d. (šešt.) Londono Jaunimas 

ruošia ekskursiją į Derbį — į Vasario 16 
minėjimą.

Užsirašyti Juro krautuvėje arba pas R. 
Namajušką ar J. Alkį.

Kaina 30 šil.

BLYNŲ BALIUS
Šv. Onos Moterų Draugijos ruošiamasis 

Blynų Balius įvyks šeštadienį, vasario 7 d., 
345 A Victoria Park Rd., E.9. Pradžia 7.30 
vai. vak. Gros Michael Mackler Trio.

NOTTINGHAMAS
UŽGAVĖNIŲ BLYNAI VASARIO 7 D.
Vasario 7 d„ 5 v.p.p., Ukrainiečių Klubo 

salėj (30 Bentinck Rd.) rengiamas tradici
nis Užgavėnių blynų balius.

Norintieji dalyvauti, neatidėliodami re
gistruojasi Moterų draugijos valdyboje. 
Mokestis vyrams 25 šil., moterims 15 šil. 
Pinigai sumokami iš anksto.

Nottinghamo Liet. Moterų Draugija

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DELS Wolverhamptono Skyriaus valdy
ba vasario 21 d., šeštadienį, 7 vai. p.p„ Pipe 
Hall Hotel, Hall St., Bilston. salėje rengia

Tautos šventės minėjimą.
Po programos — šokiai ir alutis.
Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai 

kviečiame atsilankyti.
Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
NAUJO BARO ATIDARYMAS

Vyties klube naujo baro atidarymas 
įvyks vasario 14 d„ šeštadienį, 5 v. v.

Kviečiami visi artimieji ir tolimieji na
riai ir svečiai atvykti nors trumpai pailsėti 
naujai įrengtose, praplėstose ir dekoruoto
se baro patalpose ir atsigaivinti taip pat 
nauju ir geru alučiu.

Vyties Klubo Valdyba

SUSIRINKIMAS
Vasario 15 d„ sekmadienį, 3 v. p. p„ šau

kiamas Vyties klubo narių metinis SUSI
RINKIMAS.

Dienotvarkėje: pranešimai, rinkimai ir 
kiti reikalai.

Kviečiami visi klubo nariai.
Vyties Klubo Valdyba

LIETUVOS KANKINIAI IR ROMA

Pagerbti Lietuvos kankinių ir aplankyti 
Romos bei jos apylinkių įžymybių jau už
sirašė gražus D. Britanijos tautiečių bū
relis. Jei dar kas norėtų į Romos sąskrydį 
prisidėti, malonėkite visu skubumu kreip
tis į kun. S. Matulį, MIC, Židinys, West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH, telef. 
85738. Apie išvykos laiką ir sąlygas žiūrėti 
„Europos Lietuvio“ 3 nr. Užsirašiusieji 
smulkesnių žinių gauna atskirai.

AUKŠTOS PAREIGOS R. DARŽINSKUI

„The Yorkshire Post“ sausio 26 d. rašė, 
kad lietuvis Ray Daržinskas paskirtas 
aukštoms gamybos vadovo pareigoms Eon- 
dina Industrial Bendrovėje prie Halifaxo.

IŠLAIKYTAS EGZAMINAS
Lietuvių kalbos egzaminą išlaikė K. A. 

Lipkevičiūtė, gyvenanti Oldhame.

MANCHESTERIS
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

DELS Manchesterio skyriaus valdyba 
vasario 14 d., šeštadienį, Cheetham Town 
Hall rengia

Nepriklausomybės šventės minėjimą.
Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis, sve

čias iš Bradfordo. Meninę dalį išpildys ži
nomoji solistė iš Nottinghamo Vida Gas- 
perienė ir DBLS Manchesterio jaunimas, 
vadovaujamas B. Snabaitienės.

Po programos bus šokiai, grojant ge
riems muzikantams. Veiks puikus baras.

Manchesterio ir apylinkės lietuvius, o 
taip pat artimesnių kolonijų lietuvius kvie
čiame ir kartu prašome kuo gausiau da
lyvauti mūsų rengiamam minėjime. Vietos 
bus visiems.

Salė iš Cannon Street pasiekiama šiais 
autobusais: Nr. Nr. 60, 62, 59, 81. Važiuoti 
ligi Derby St. už 6 penus.

Minėjimo pradžia 6 vai. po pietų.
Skyriaus Valdyba

♦♦ ♦
Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 

š. m. vasario mėn. 7 d., šeštadienį, savo pa
talpose rengia

UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ.
Vakaro programoje blynai, šokiai, lote

rija ir kitkas.
Maloniai kviečiame visus iš toliau ir ar

čiau gyvenančius atsilankyti į šį tradicinį 
blynų balių.

Klubo Valdyba

SUSIRINKIMAS
LVS „Ramovės“ Manchesterio Skyrius 

vasario 7 d„ 5 vai. p.p., šaukia Visuotinį 
metinį savo narių susirinkimą Lietuvių 
klubo patalpose.

Bus renkama nauja valdyba. Maloniai 
prašome visus narius dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

COVENTRY
NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba va
sario 28 d„ šeštadienį, Lenkų atsargos ka
rių klubo salėje, Whitefriars Lane, Covent
ry, rengia Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą.

Tai dienai pritaikytą paskaitą skaitys D. 
Banaitis, svečias iš Rochdalės. Meninę dalį 
išpildys DBLS Manchesterio Jaunimo sky
rius, vadovaujamas B. Snabaitienės.
Po programos šokiams iki 1 vai. ryto gros 

E. Dragūno vadovaujama kapela. Baras su 
įvairiais gėrimais ir užkandinė veiks iki 12 
vai.
Visus vietos ir kitų apylinkių lietuvius su 

draugais ir pažįstamais maloniai kviečia
me gausiai atsilankyti —.praleisti linksmai 
laiką.

Programos pradžia 7 vai. vak. punktua
liai. Salė atidaroma 6 vai. vak.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
— Jau priimami kambarių užsakymai 

vasaros atostogoms. Pabuvoję šen ir ten. 
lietuviai galėtų nors retkarčiais ir savoje 
Sodyboje praleisti atostogas. Norint užsi
tikrinti geresnius kambarius, patariama 
nesi vėlinti su jų užsakymais. Rašyti: Head- 
ley Park, Bordon, Hants.

— Sekminių sąskrydis šiais metais turės 
įvykti ne per Sekmines, bet savaitę anks
čiau — per Spring Bank Holiday, gegu
žės 23-25 dd. Dauguma kambarių sąskry
džiui jau užsakyta. Eūtų gera iš anksto ži
noti apie atvykstančias ekskursijas, nes 
dažnai kelionėje vienas kitas sunegaluoja 
ir yra reikalingas patogesnės nakvynės.

— Sodybos klubas per žiemą negali pasi
girti dideliu lankytojų skaičiumi. Vieni 
baiminasi dėl šūkio „Jei išgėrei — nevai
ruok“, kiti kaltina gripą, o dar kiti papras-

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Val
dybos atstovybė prie Nordrheinwestfalijos 
valstijos su pirmininku Šimkevičium prie
šakyje sausio 17-18 d. sukvietė pasitarti 
šios valstijos lietuvių apylinkių pirminin
kus, jaunimo sekcijų vadovus, tautinių šo
kių būrelio bei kvarteto dalyvių atstovus, 
Krašto valdybos bei tarybos narius, gyve
nančius šiame krašte, ir vargo mokyklų 
mokytojus bei kitus aktyvius lietuvių gy
venimo dalyvius. Į kvietimus beveik visi 
reagavo ir punktualiai susirinko Bocholto 
apylinkės susirinkimų įprastinėje salėje.

Posėdį atidarė Bocholto apylinkės pirmi
ninkas J. Gulbinas, džiaugdamasis, kad jo 
vadovaujamai apylinkei tenka garbė turėti 
savo tarpe Nordrheinwestfalijos lietuviško
jo gyvenimo puoselėjimo atramas. Po to 
jis prašė kiekvieną prisistatyti. K. Dikšai- 
tis buvo išrinktas posėdžio pirmininku ir 
R. Šileris sekretorium. Toliau sekė apylin
kių pranešimai.

Bylefeldo apylinkė. Jos pirmininkas, bu
vęs Vasario 16 gimnazijos mokinys Algir
das Pacevičius pranešė, kad apylinkė atsi
kūrė prieš dvejus metus, dabar turinti apie 
50 narių ir apie 120 bičiulių. Apylinkė per 
praėjusius metus yra suruošus: parengi
mų, o šiais metais vasario 7 d. ruošia 
Nordrheinwestfalijos mastu Vasario 16 mi
nėjimą. Paruošimo darbai jau esą įpusėję, 
ir jis kviečia visus minėjime dalyvauti. 
Šiais metais apylinkė ruošia Jonines ir du 
kitus parengimus.

Burgsteifurto apylinkė. Apylinkė turi 13 
narių, kaip pranešė apylinkės pirmininkas 
Žemelis, visi nariai yra darbininkai ir gy
vena 30 km atstume vienas nuo kito. Šei
mos mišrios, vaikai kalba tik vokiškai. To
dėl norima įsteigti vargo mokyklėlę, bet, 
deja, trūksta mokytojo. Susirinkimų ne
daro, bet vyksta į Koelną bei kitus mies
tus, skaito Europos Lietuvį bei Nidos kny
gų klubo leidinius. Turi savo tarpe 3 inva
lidus, kurie nėra lietuvių šelpiami, gauna 
mažas rentas, o kitką prideda Wohlfahr- 
tas.

Bocholto apylinkė. Apylinkė veikia nuo

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HUDDERSFIELD — vasario 8 d., 1 v.p.p.
BRADFORD — vasario 15 d., 12.30 v.
ROCHDALE — vasario 22 d., 12 vai.
WOLVERHAMPTON — vasario 8 d., 11 

vai.. St. John's Sq„ Convent of Mercy. Iš 
vakaro ir po pamaldų parapijiečių lan
kymas.

NOTTINGHAM — vasario 8 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

DERBY —- vasario 15 d., 11 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAM — vasario 22 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

KETTERING — vasario 22 d., 12 vai.
NOTTINGHAMAS — vasario 15 d„ 11.15 

vai.. Židinyje. Pamaldos už Lietuvą.
LONDON — Vakarų Londone, 1 Court

field Gardens, W.13, kovo 1 d„ 12 vai.

DERBY
NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 21 d. DBLS Derbio Skyrius ren
gia iškilmingą Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 52 metų sukakties

MINĖJIMĄ.
Minėjimas įvyks didžiojoje Grand Stand 

Hotel salėje, 6 vai. vakaro.
Programoje—oficialioji dalis su paskai

ta, sveikinimais ir t.t. Meninę dalį sudarys 
daugelis įvairių dainų, tautinių šokių ir ki
ta, ir visa tai išpildys Nottinghamo, Man
chesterio ir Londono stiprios meninės jė
gos.

Po programos bus šokiai, grojant gerai 
ukrainiečių kapelai, bus pravesta turtinga 
loterija, be to. vakaro metu veiks bufetas 
su įvairiais gėrimais bei užkandžiais. Va
karo užbaiga 11.45 vai. nakties.

Kviečiame visus tautiečius ir svečius iš 
arti ir toli šiame minėjime gausiai dalyvau
ti. Tikimasi susilaukti net keleto ekskursi
jų. Taigi pasigrožėsite puikiu lietuvišku 
menu, pasimatysite su draugais ir links
mai praleisite laiką.

Sk. Valdyba

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS

Vasario 14 d„ 7 vai. vak., Becket St. „Sa
les Room“ salėje. DBLB Derbio Lietuvių 
Klubas rengia Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo — 16 Vasario dienos minėji
mą su menine dalim ir DBLB Valdybos 
pirm. S. Kasparo paskaita.

Prašome nesivėluoti, nes minėjimą pra
dėsime nustatytu laiku.

D. L. K. Valdyba

tą kišenės slogą... Bet gal blogiausia yra 
tai, kad apylinkėj nėra lietuviškų klubo 
narių. Tikimasi atsigauti pavasarėjant.

— Neseniai Sodyboje pastoviai apsigy
veno pensininkas K. Paipalas iš Lancashi
re. Kiek anksčiau išėjo į pensiją ir persi
kėlė į Sodybą K. Norkaitė iš Sevenoaks ir 
V. Kukanauskas iš Swindon.

NORDRHEINWESTFALIJOS LIETUVIŲ 
VADOVŲ SUVAŽIAVIMAS

46 metų — susikūrė ji dar lagerio gyveni
mo laikotarpiu. Taigi apylinkę sudaro vy
rai, kurie sukūrė mišrias šeimas ir žmonas 
bei vaikus įtraukė į lietuvišką gyvenimą. 
Tarpusavio santykiai yra geri, ir kiekvieną 
mėnesį renkamasi posėdžio. 1969 m. lapkri
čio 1 d. įsteigta lietuvių vargo mokyklėlė, 
buvusi gimnazistė Šimkevičiūtė nori suor
ganizuoti jaunimą, skaitomos lietuviškos 
knygos, yra surinktos visos iki 1949 metų 
Vokietijoj išleistos knygos, kuriomis, ka
dangi jos jau po porą kartų skaitytos, ma
žai naudojamasi. Lietuviai yra gerai įsikū
rę, daugelis turi nuosavus namus ir mies
telyje ekonominėje bei politinėje srityje 
vadovaujančias pozicijas, kaip pranešime 
sakė J. Gulbinas, šios apylinkės pirminin
kas.

Bonn-Koeln apylinkė. 1966 metais buvu
si Bonnos apylinkė atsikūrė į Bonn-Koeln 
apylinkę su 11 žmonių. Dabar ji turi jau 
64 narius ir apie 250 bičiulių. Joje veikia 
jaunimo sekcija, tautinių šokių būrelis, ku
riam dabar ministerija paskyrė DM 6.000 
naujiems tautiniams rūbams, ir kvartetas. 
Vargo mokyklos ligšiol nėra. (Grįžus iš po
sėdžio, buvo susitarta su prof. dr. Zenono 
Ivinskio žmona, kuri sutiko vadovauti var
go mokyklėlei, ir organizacinis darbas 
vyksta). Suruošiama 4-5 parengimai per 
metus, dalyvių skaičius būna didelis. Šioje 
apylinkėje yra gana aukštas procentas lie
tuvių intelektualų, baigdamas pranešimus 
dar nurodė Kasparas Dikšaitis, šios apy
linkės pirmininkas.

Duesseldorfo apylinkė. Negalėjus atvyk
ti šios apylinkės pirmininkui Valaičiui, 
pranešimą darė jos sekretorius Ealnys. Ka
daise būta šioje apylinkėje 400 lietuvių, 
bet dėl intrigų ir visokiausių asmeninių 
kivirčų apylinkė prieš ketverius metus su
griuvo. Dabar apylinkė turi 11 narių, kiti 
visai nenori priklausyti, dar kiti įsijungia 
į kitas apylinkes. Rožė pasiūlė baigti visus 
kivirčus ir imtis darbo iš naujo, o jeigu 
nepajėgia, įtraukti kitus žmones į darbą.

Dortinundo apylinkė. Tai pats seniau
sias lietuvių organizuotas telkinys Vokie
tijoj. Apylinkė įsikūrė 1921 metais, turėjo 
apie 400 narių. Dabar apylinkei priklauso 
9 žmonės, kaip aiškino šios apylinkės pir
mininkas, Dortmunde gimęs Lukošaitis. 
Sekančiais metais sukanka tai apylinkei 
50 metų, ir ta proga jau ruošiama knyga ir 
didelis Vasario 16 minėjimas 1971 metais. 
Knygai parašyti talkininku Lukošaitis pa
sikvietė R. Šilerį. Dortmunde gyvena ir 
daug buvusių kareivių, J>et pats pirminin
kas nežino, kodėl jie nestoja į apylinkę.

Hageno apylinkė. Jos pirmininkas dėl 
žmonos ligos negalėjo atvykti į posėdį, to
dėl apie apylinkę, kiek žinojo, papasakojo 
Gudvietis, Sibiro koncentracinių stovyklų 
kankinys, dabar Hagene gyvenantis ir ve
dantis vargo mokyklą. Apylinkė praeitais 
metais suruošė Naujųjų metų sutikimo ba
lių ir, kiek sąlygos leis, darbuosis toliau. 
Dalyvauja nariai Bonn-Koeln ir kitų apy
linkių parengimuose.

Muelheimo apylinkė. Lietuviška organi
zuota veikla sustojo prieš trejus metus po 
panašių įvykių kaip Duesseldorfe, aiškino 
į posėdį atvykę toje apylinkėje gyvenan
tieji Juraška ir Margevičius. Išklausius jų 
bėdų, pasiūlyta naujai susiorganizuoti, o 
kitos pajėgesnės apylinkės nori prisidėti.

Toliau sekė vargo mokyklų mokytojų 
pranešimai.

Bocholto vargo mokykla. Šios mokyklė
lės vadovė yra Gerkienė, kuri yra lituanis
tė ir prieš 10 metų atvykusi į Vokietiją. Ją 
lanko 9 mokiniai, jų tarpe ir viena vyres
nio amžiaus moteris, už lietuvio ištekėjusi 
kitatautė. Pamokos vyksta kas šeštadienį, 
dėstoma vokiečių kalba, ir labai pasigen
dama vadovėlių ir kitokių mokymo prie
monių.

Hageno vargo mokykla. Mokyklai vado
vauja Gudvietis, ir ją lanko 11 mokinių 
tarp 6 ir 40 metų. Dėstoma vokiečių kalba, 
trūksta mokymo priemonių. Be to, nėra 
išsiaiškinta teisinė padėtis. Kas bus atsa-

EILUTĖS IŠ LAIŠKŲ

Dėl laikraščio veido
Buvome nustebę, kad EL mėgina keisti 

savo veidą.
Š. R„ Vokietija 

Tebesidžiaugiu Nidos leidiniais
Tebesidžiaugiu Nidos leidiniais. Labai 

reikšmingą darbą atliekate. Be to didelio 
jūsų triūso daug kas iš lietuvių literatūros 
nebūtų pasirodę. Ačiū.

S. Sužiedėlis, JAV

Patiko
Šiandien pasiekė Europos Lietuvio Nr. 3. 

Man labai patiko naujas laužymas. Prašau 
tai priimti kaip komplimentą tiems, ku
riems už tai priklauso padėka.

K. C., Švedija

kingas už kokias nors nelaimes vykstant 
pamokoms? Nutarta įgalioti VLB krašto 
valdybos atstovą išsiaiškinti padėtį.

Tautinių šokių grupė. Jos vadovas Bonn- 
Koeln apylinkės jaunimo sekcijos pirmi
ninkas H. Bertulaitis painformavo, kad re
peticijos vyksta kas antrą sekmadienį 
Wuppertalyje. Yra grupėje 12 porų, ga
lėtų būti ir daugiau. Deja, trūksta moky
tojo. Susitarta su Vasario 16 gimnazijos 
tautinių šokių mokytoja Tamošaitiene, ir 
ji atvyks kas mėnesį į repeticijas, o pa
laipsniui išmokys ir kitus vesti grupę. 
Šiems metams 1969 m. iš NRW vyriausy
bės gauta 500 DM paramos ir DM 6.000 
tautiniams drabužiams pasisiūti.

Kvartetas „Baltija“. Jasulaitis pranešė, 
kad kvartetas turėjo praeitais metais daug 
pasirodymų, taip pat turi ir šių metų pra
džiai daug kvietimų. Vis dirbama ir tobu
lėjama. Muzikas Valteris Banaitis perėmė 
muzikinę vadovybę.

res
(Bus daugiau)

ŽUVO J. AGURKIS
Sausio 7 d. eismo nelaimėje žuvo Stut- 

tgarto apylinkės narys, buvęs pirmininkas 
ir valdybos narys Jonas Agurkis. Laidotu
vės, kuriose dalyvavo būrelis lietuvių, įvy
ko sausio 14 d. Stgt.-Vaihingeno kapinėse. 
Ant velionies kapo padėta Bendruomenės 
vainikas ir daug gėlių. Atsisveikinimo žodį 
tarė apylinkės pirmininkas K. šimanaus- 
kas.

Velionis Jonas buvo gimęs 1902. VIII.l, 
kilimo kaunietis. Iš profesijos mūrininkas. 
Jau buvo išėjęs į pensiją, bet, turėdamas 
išlaikyti didelę šeimą (žmona ir 5 vaikai), 
dar vis dirbo.

Velionį J. Agurkį stuttgartiškiai pažino
jo, kaip ramaus būdo ir susipratusį tau
tietį. Vienerius metus jis pirmininkavo 
apylinkei ir keletą kartų buvo išrinktas į 
apylinkės valdybą. („Savi“)

BALTŲ TEISININKŲ SUVAŽIAVIMAS
Baltų Draugijos Vokietijoje teisininkų 

ratelis nutarė 1972 metų vasaros olimpia
dos proga sušaukti Miunchene baltų teisi
ninkų suvažiavimą.

Baltų Draugijos teisininkų rateliui va
dovauja Kielio universiteto tarptautinės 
teisės profesorius Dietrich Loeber.

UŽGAVĖNIŲ BALIUS
Stuttgarto apylinkės lietuviai, susitarę 

su Baden-Wuerttembergo Lietuvos vokie
čiais, sausio 31d. surengė Užgavėnių balių.

S. BARAS AUSTRALIJOJE
Pasaulinio garso solistas Stasys Baras 

yra jau Australijoje ir su vietine soliste 
Genovaite Vasiliauskiene duos 4 koncer
tus: Adelaidėje, Melbourne, Sydnejuje ir 
Canberroje.

IŠ AUSTRALIJOS Į JAV
Pasižymėjęs savo darbais dailininkas 

Leonas Urbonas iš Australijos persikelia 
gyventi į Jungtines Amerikos Valstybes.

Be kita ko, kalbėdamasis su „Mūsų Pa
stogės“ korespondentu, dailininkas pasakė, 
kad „tik per meninę kūrybą ir jos suprati
mą žmogus stiepias į aukštesnius ir stiprės 
nius sąmonės pluoštus. Man kūryba ir yra 
pilnas atpildas, ir aš nieko ir niekur nesi
tikiu“.

GABI LAUREATĖ
Australijoje Melbourne Universitetas su

teikė premiją (pinigais ir medaliu) lietu
vaitei Armidai Dumskytei. A. Dumskytė 
baigė geriausiai odontologiją bakalaurea- 
tu.

A. SODEIKOS SUKAKTIS
Garbės raštu Lietuvoje 80 metų amžiaus 

proga buvo apdovanotas dainininkas prof. 
Antanas Sodeika.

Savo karjerą A. Sodeika pradėjo 1920 
m. gruodžio 31 d. D. Verdžio operoje, dai
nuodamas Žermoną, ir dainavo daugiau 
kaip 30 metų.

Turėdamas gražų ir meistriškai valdo
mą balsą. A. Sodeika dainavo daugelyje 
operų ir sukūrė meniškų ir originalių cha
rakterių.

P. GALAUNĖS SUKAKTIS
Lietuvoje prof. Pauliui Galaunei sukako 

80 metų.
Žymus muziejininkas, dailės istorikas, 

aistringas lietuvių liaudies meno propa
guotojas. pedagogas, kultūros darbuotojas, 
dailininkas, pirmųjų lietuviškų atvirukų 
autorius yra išvaręs plačias krašto kultū
ros pradalges. Nors prof. Galaunė jau pen
sininkas, bet nenurimsta ir toliau dirba 
kultūros darbą.

FILMAS APIE ALUDARIUS
Dokumentinį filmą „Alum lijo“ Vilniaus 

televizijos žiūrovams sukūrė rež. K. Mus- 
nickas ir operatorius V. Eidukas. Filme 
vaizduojami šiaurės Lietuvos aludariai ir 
jų tradiciniai rakandai. Žiūrovus žavinti 
graži, humoru nuspalvinta aukštaičių šnek
ta.
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