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Budrumo 
patikrinimas

„Europos Lietuvyje“ išspausdintasis ap
rašymas rodo, kad Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė praėjo gerai. Tokia Savaitė ruošiama 
dar tik antri metai, dėl to nesunku palygin
ti praeitį su dabartimi ir pamatyti, kas 
buvo ir kas yra. Pernai buvo tik pradžia, 
viso užsimojimo užuomazga, dar nebuvo 
jaučiama įsibėgėjimo. Šįmet viskas jau 
buvo paremta patyrimu, ir mūsų gyvena
masis svetingasis kraštas jau į Savaitės 
įvykius, į pavergtųjų tautų čia sau susira
dusių prieglobstį bendruomenių ir jų atsto
vų klabenimą pradėjo žiūrėti kaip į būti
nybę, kaip į dalyką, kuris įsigijo 
sau teisę būti. Didžioji spauda, prisilaiky
dama vyriausybės nurodymų, nejudino pa
vergtųjų tautų skriaudij ir žaizdų, kad ne
būtų užrūstintas imperialistas, su kuriuo 
kartais išeina šioks toks biznelis, nerašė 
Savaitės įvykių reportažų, bet konferenci
joje buvo atstovaujama ne tik visų bendri
nių laikraščių, bet ir agentūrų. Tai didelis 
laimėjimas ir pasiekimas pavergtiesiems. 
Laikraščių ir agentūrų sukauptoji medžia
ga vis tiek bus panaudota, tegu ir ne Sa
vaitės proga, nes iš savo patyrimo žinome, 
kad didžioji Eritanijos spauda nėra už ru
siškąjį imperializmą ir jam iškelti moka 
surasti progų. Dėl to juo daugiau ji turės 
sukaupusi medžiagos apie tą imperializmą, 
juo geriau ji atliks savo pareigą pristatyti 
milijonams skaitytojų tikresnį imperialis
to veidą.

Susitikimai parlamente parodė, kiek pla
čiai žinomas mūsų reikalas politiniuose 
Britanijos sluoksniuose, kiek mes juose 
turime draugų ir mums nuoširdžią simpa
tiją reiškiančių įtakingų žmonių. Pridėki
me dar mitingus, plačiai paskleistus atsi
šaukimus. memorandumus, ženkliukus — 
vaizdas išeis apskritai geras.

Jeigu kas nors negera yra, tai nebent 
mūsų pačių tarpe. Nebūtinai, žinoma, visa, 
.kas negera, yra vien tik mūsų,Rietuvių, žy
mė. Susitikdami Savaitės proga su kitų 
tautybių vadovais, mūsų atstovai turėjo 
gražių progų išsikalbėti su jais ir kartu 
prieiti vieningos nuomonės , kad tautines 
grupes pradeda apimti vėžys. Vienos tau
tybės tebėra sveikesnės, mažiau to vėžio 
paliestos, kitos jau smarkokai apardytos, 
bet visos jaučia ligą ir jos teikiamąjį 
skausmą.

Visiems aišku, kad mūsų svarbiausias 
tikslas svetur yra kovoti už savo kraštų 
laisvę tomis priemonėmis, kurios leistinos 
ir galimos. Tai ir daroma. Tokie įvykiai, 
kaip Pavergtųjų Tautų Savaitė, vien tik 
rodytų, kad yra kas daryti ir galima nema
ža pasiekti. Niekas juk negali užmiršti, 
kad prieš dvejus metus net tokių savaičių 
nebuvo. O jei jos yra, tai reiškia, kad mū
sų balsas jau toli pasiekė. Tačiau argi ir 
mes patys nepastebime, kad kovotojų gre
tos nyksta? Vieni pavargo, ir kai kuriuos 
tų pavargusiųjų kažin ar beįveiktų išju
dinti net skardžiaus, trimitai. Žinoma, jei 
pavargusieji jau nebeprišaukiami, tai liku
siems teks užsidėti didesnę naštą. Bet ir sa
vo lietuvių bendruomenėje pradedame 
stipriau jausti balsą tokių, kuriems nebe
reikia nepriklausomos Lietuvos, nes juos 
nuostabiu būdu yra apžavėjusios saldžia
balsės lakštingalos. Lakštingala — gražiai 
giedantis paukštelis, bet jeigu jis plunks
nas gauna labai lietuviškas, o giesmę, tegu 
ir patyliukais, sučirškia tokią, kuri patogi 
imperialistui, deja, tada negerai. Mums rei
kia nepriklausomos Lietuvos, ir dėl to nie
kai yra bet koks šnabždėjimas, kad Lietu
va — maža. Rusija — didelė, ir nieko nepa
darysime. Lietuviui toks galvojimas nepri
imtinas. nes jis nesiryžta pasiduoti užliū
liuojamas.

Tur būt, prieš trejetą metų vienu kartu 
ir anglų ir amerikiečių žvalgybos paskelbė, 
ko sieks sovietinės žvalgybos centrai užsie
niuose. Pasibaigė tie brutalūs laikai, kai 
tremtinius vilioti buvo siunčiami agitato
riai. Sovietinė žvalgyba priėjo nuomonės, 
kad reikia siųsti didelės inteligencijos žmo
nes. turinčius plačai žinomą vardą, ir ne 
siaurakakčius partinius, bet lanksčius, pa
jėgius prisistatyti patriotais, galinčius pa
traukti žmones į savo pusę. Ta naujoji po
litika kai kur jau davė žvalgybai milžiniš
kų laimėjimų. Žinoma, net ir asilas lazdos 
baidosi, o rankoje laikomąją morką grau
žia ir seka paskui ją. Eet ir morka juk ne
lygi morkai, o svarbiausia tai kokiais su
metimais ji tiesiama. Jeigu ja norima pri
sivilioti. kad būtu galima pažaboti ar pa
kinkyti, tai reikia saugotis, budriai laiky
tis, kad tyčia ar netyčia už menką nieką 
neišduotume savo pagrindinių principų ir 
tuo pačiu savęs.

Mūsų nedidelėje lietuviškoje bendruo
menėje nėra sąlygų plačiau reikštis ko
kiam nors užliūliavimui. Bet kai apsidairo
me. tai ir savo bendruomenėje jau užmato-

Crossas paleistas
Britų diplomatas Crossas, kuris prieš du 

mėnesius Montrealyje, Kanadoje, buvo pa
grobtas kanadiškųjų prancūzų teroristų, 
dabar atgavo laisvę.

Policija susekė, kur jis yra. ir jį laikiu
siems teroristams buvo leista išskristi į 
Kubą.

Prezidentas ir karalius sutarė
Egipto prez. Sadatas ir Jordano karalius 

Husseinas sutarė derinti savo politiką.
Buvusios aptartos Husseino kelionės į 

Vakarų kraštus ieškoti arabams draugų.

Kas gina profesines sąjungas?
Kai Eritanijos vyriausybė ruošiasi pra

vesti įstatymą streikams tvarkyti, sudary
tas komitetas profesinėms sąjungoms gin
ti, bet jo vadovybėn įeina vien komunistų 
partijos nariai, ir komitetas gruodžio 8 d. 
suorganizavo streiką.

Profesinės sąjungos nepatenkintos įsta
tymo projektu, bet nepalaiko to komiteto 
užsimojimų.

Vyriausybė pasiryžusi nepasiduoti
Britanijos vyriausybė pasiryžusi nenusi

leisti ir būtinai pravesti įstatymą, varžantį 
streikus.

Baskai pagrobė konsulą
Baskų kraštutinieji nacionalistai Ispani

joje pagrobė Vokietijos konsulą.
Dabar vyksta teismas grupės baskų, ku

rie kaltinami nužudę slaptosios policijos 
viršininką ir kitokiais teroro veiksmais. 
Dėl to konsulas sugriebtas kaip įkaitas, 
norint paveikti teismų.

Grįžo popiežius
Popiežius grįžo iš ilgesnės kelionės į To

limųjų rytų kraštus.

Kaltinami žydai
Čekoslovakijos radijas tvirtina, kad j Iz

raelį emigravę žydai, ten apmokyti žvalgy
bos darbo, grįžta vykdyti griaunamojo dar
bo.

„Bratislava Pravda" laikraštis primeta 
žydams atsakomybę už tuos įvykius, kurie 
paskatino rusus pulti Čekoslovakiją.

me negeistinų reiškinių, nepageidautinų ir 
net nesuprantamų sumetimų, kurie veda į 
negerą kelią. Viskas negerai, kas daryta ir 
daroma, viskas niekai! Argi iš tiesų taip ir 
yra? Kas gi būtų gerai? Taigi, kad į tokį 
klausimą niekas nesiryžta duoti aiškaus at
sakymo, nes tas atsakymas kompromituo
tų tuos nepatenkintuosius patriotiškai nu
siteikusios bendruomenės akyse. Atviras 
atsakymas būtų nepriimtinas didžiajai 
daugumai. Tai ir pasitenkinama vien kri
tika dėl kritikos, vien neigimu, visko mai
šymu su žeme. Net ir taip veikiant vis tiek 
nukrinta koks nors grūdas, būna pasėja
ma sėkla nepasitikėjimo ir abejonių.

Gintis nuo tokio bepradedančio reikštis 
vėžio galima tik budrumu ir kritiškumu.

A. P.

BIAURIOS KLAIDOS
,.Europos Lietuvio" skaitytojai jau buvo 

supažindinti su tuo. kaip žiauriai buvo pa
sielgta su lietuviu jūrininku Simu Kudirka 
amerikiečių pakrančių sargybos laive „Vi
gilant“ ir kaip jis buvo surištas, sumuštas 
ir išsigabentas rusų.

Bet laikraščių reportažai ir straipsniai 
pateikia dar ir ligi šiol nežinotų įvykio 
detalių ir minčių, kaip kas į tą reikalą.žiū
ri.

„The New York Times“ lapkričio 29 d. 
šsispausdino didžiulį Robert D. McFad
den reportažą. Štai kai kurios to reportažo 
vietos:

„Simas prašė amerikiečius leisti jam pa
silikti“, sakė civilis, kuris buvo vakar laive 
ir matė, kaip jis buvo mušamas. Jis dar 
pridėjo: „Jis šaukė „padėkite“ ir klūpojo 
ant kelių ir maldavo juos išgelbėti jo gy
vybę. Bet kapitonas sakė, kad jis tik vyk
dąs įsakymą“.

„Nesusipratimas davė pagrindo eilei de
monstracijų čia ir kitur. Pakrančių sargy
bos ir Valstybės departamentas pateikė 
vienas kitam prieštaraujančius pareiški
mus, ir kilo klausimas, kad ar Jungtinės 
Valstybės nebus tik pažeidusios Ženevos 
protokolo dėl politinio prieglobsčio“.

Apie 100 demonstrantų buvo susirinkę 
Times aikštėje protestuoti dėl to, kad jūri
ninkui buvo atsakytas politinis prieglobs
tis ir kad J. Valstybės pažeidė savo pasira
šytąjį žmogaus teisių protokolą.

Protesto demonstracijos vyko Eostone. 
Filadelfijoje, Clevelande, Chicagoje. Jas

ruošė lietuviai, latviai ir estai. Daugumas 
demonstrantų dėvėję ant rankovių raiščius 
su tokiais įrašais: .. Ar Valstybės departa
mentas už žuvį pardavinėja žmonių gyvy
bes?“ ir „Rusai ir pakrančių sargybos už
mušė drąsų lietuvį jūreivį“.

Simas priėjęs prie amerikiečių laivo ka
rininko ir pasakęs, ko jis nori, apie 2 vai. 
popiet. Negavęs iš jo jokio atsakymo, po 10 
min. šokęs j amerikiečių laivą. Su savim jis 
turėjęs įvairių dokumentų, laiškų, savo 
žmonos fotografiją ir pasą, ir visus tuos 
dokumentus paėmę amerikiečiai. Jis turįs 
du vaikus, kalbąs angliškai, vokiškai, ru
siškai ir lietuviškai.

Kai jis pabėgo ir rusai sužinojo, tai pa
prašę leidimo su juo kalbėtis. Tuo metu 
sovietų laive dar buvo amerikiečių, bet ru
sai leido jiems grįžti j savo laivą. Pakran
čių sargyba radiju susisiekė su savo apy
garda Bostone, o ši su Valstybės departa
mentu. Jau sutemus kapitonas gavo įsaky
mą lietuvį grąžinti. Taip įsakęs adm. Ellis 
iš Bostono būstinės.

Kai Simas ištrūko iš savo kankintojų ru
sų ir dingo tamsoje, tai iš pradžių buvę 
galvota, kad jis iššoko iš laivo.

Tada kapitonas Eustis įsakęs savo laivui 
pasukti tolyn nuo rusu. laivo su visais ke
turiais ant denio esančiais rusais. Simą 
rusai surado laive pasislėpusį tik 11.30 vai. 
naktį.

Romas Kezys, specialiai sudarytojo veik
los komiteto pirmininkas, sakė tam „The 
New York Times“ korespondentui, kad de-

SEPTYNIOS dienos
Teisė suimti Airijoje

Airijoje eina gandai, kad kraštutinės po
litinės grupės ruošiasi pagrobti kai kuriuos 
aukštus pareigūnus.

Vyriausybė pažadėjo paskelbti įstatymą, 
kuris leis suiminėti ir nebūtinai suimtie
siems sudaryti bylas. Policija turinti kraš- 
tutiniųjų sąrašus.

Trys paprašyti išvažiuoti
Trys rusų diplomatai buvo paprašyti iš

važiuoti iš D. Britanijos, kaip šnipinėjusie- 
ji.

Londone sovietinė ambasada turi dau
giau kaip 80 pareigūnų, bet su visokiomis 
delegacijomis jų susidaro iki 120.

Sutartis pasirašyta
V. Vokietijos kancleris Brandtas buvo 

nuvažiavęs į Varšuvą ir pasirašė su Len
kija sudarytąją sutartį.

Izraelis neskuba
JAV nori, kad Izraelis sutiktų greičiau 

pradėti pasitarimus su J. Tautų pasiunti
niu Jarringu dėl taikos.

Eet Izraelis neskuba.
O Egipto vadai yra pareiškę, kad paliau

bos daugiau nebebus pratęsiamos, jei Izra
elis nepradės tartis.

Novotnizmas — pavojingas
Čekoslovakijos radijo direktorius įspėjo 

kraštą dėl labai pavojingos padėties, kokia 
buvo Novotnio laikais, kai grupė dešiniųjų 
viena tvarkėsi, nesiskaitydama su plačio
mis masėmis. Tie pagaliau nuvedę į Dub- 
čeko laikų reformizmą.

Laukiama Lenkijos vokiečių
Vokietijos Raudonasis kryžius jau veda 

pasitarimus Lenkijoje dėl vokiškos kilmės 
gyventojų, kurie galės išvažiuoti į Vokieti
ją.

Manoma, kad kas mėnuo galės išvažiuo
ti apie 6.000. Tikimasi, kad norinčių išva
žiuoti bus apie 100.000.

Elektrinės bėdos
Neseniai baigėsi šiukšles išvežančių. pir

tis aptarnaujančių ir kitokius juodus ar 
šviesesnius darbus atliekančių, savivaldy
bių tarnybose esančių Britanijos darbinin
kų streikas, nors kai kur miestų gatvėse 
dar tebestovi suversti šiukšlių maišai.

Gruodžio 17 d. prasidėjo elektrines ap
tarnaujančių darbininkų streikas — jie 
dirba pagal savo nusistatytas taisykles ir 
pasiryžę taip dirbti, kol nebus patenkinti 
jų reikalavimai pridėt po 5 sv. 16 šil. atly
ginimo. Dėl to sumažėjo elektros tiekimas, 
ir rajonais išjunginėjama srovė nuo keliu 
iki keliolikos valandų per parą, su didelė
mis bėdomis susiduria, ligoninės, pramonė, 
aprūpinimas greičiau gendančiu maistu. 
Gyventojams tuos sunkumus didina dar ir 
tai, kad užėjo šalti orai, 

monstracijos buvo suorganizuotos, kai ne
pasisekė nei telefonu, nei telegramomis 
gauti informacijų iš Valstybės departamen
to.

Lapkričio 29 d. New Yorko „Sunday 
News" išsispausdino agentūrinį reportažą 
(UPS), iliustruotą fotografija, kurios prie
kyje rodomi plakatą laikantieji 7 m. am
žiaus Audris česnavičius ir 6 m. amžiaus 
jo sesuo Kristina. Jų plakate įrašas: „Lais
vės viltis nužudyta JAV pakrančių sargy
bos laive".

Be jau sužymėtų žinių, reportaže nuro
dyta. kad Clevelande demonstravo Lietu
vių studentų sąjunga, reikalavusi, kad kon
gresas ištirtų įvykį, kad atsistatydintų 
adm. Ellis ir kad būtų duotos garantijos, 
idant tokie dalykai nepasikartos.

New Yorke demonstracijas suruošusieji 
Times aikštėje buvo atsinešę simbolinį 
karstą. Prie rekrūtus verbuojančios įstai
gos vaikščioję demonstrantai su įrašais 
plakatuose apie žuvį, nupirktą už žmogaus 
teises, ir apie nužudymą drąsaus lietuvio 
jūreivio.

Amerikiečių „Herald Tribūne“ tarptau
tinėje laidoje gruodžio 1 d. pakartojo „The 
New York Times“ vedamąjį „Laisvųjų 
kraštas“, kuris pradedamas sakiniu: „Paša
linimas jėga bėgančio sovietų jūrininko iš 
Jungtinių Valstybių pakrančių sargybų lai
vo, bendradarbiaujant amerikiečių karinin
kams. tikrai yra pats gėdingiausias įvykis, 
koks tik atsitinka amerikietišką vėliavą ne- 
šiojančiame laive“.

Trumpai nusakęs istoriją, kaip buvo pa
sielgta su lietuviškos kilmės jūrininku, ku
ris prašėsi prieglobsčio, ir priminęs, kad 
tai buvo padaryta nenorint pakenkti pasi
tarimams dėl žvejybos, laikraštis toliau ra
šo:

„Pakrančių sargyboms, trumpai šnekant, 
tautos įsipareigojimas tvarkytis su žvejo
jančiais plekšnes atrodo didesnis už parei
gą žmogui, kuris siekia saugumo ir laisvės 
amerikiečių laive.

„Tikrasis aiškinimas būtų, aišku, aukš
tąsias vietas užimančiųjų bailumu pagrįs
tas kvailumas, gal dar priedo ir abejingu
mas. Žala padaryta; dabar jau nebeįmano
ma išgelbėti lietuvio, kuris, jausdamas sa
vo pusėje istorijos ir tradicijos svorį, tikė
jo, kad bus saugus, jeigu užšoks į ameri
kiečių laivą. O kas dabar būtina, tai taip 
daryti, kad būtų užtikrinta, idant daugiau 
jau nebepasikartotų tokia neįtikėtina eilė 
įvykių.

„Ši tauta, priešindamasi komunistinei ti
ronijai. yra paaukojusi dešimtis tūkstančių 
gyvybių ir išleidusi šimtus milijardų dole
rių. Pabėgėliai iš totalitarinių valdžių yra 
mielai priimami daugelyje pasaulio kraštų. 
Pabėgėliai nuolat imasi rizikos, kad patek
tų į tikrai saugų Jungtinių Valstybių dan
gų.

„Administracija turėtų visus už šį epizo
dą atsakinguosius pareikalauti pasiaiškinti, 
ir kongrese neatidėliotinai pravestas ap
klausinėjimas galėtų būti vertinga priemo
nė užkirsti keliui, kad „Vigilant“ istorija 
niekada nepasikartos“.

JAV ambasados Londone leidžiamuosiuo
se informaciniuose biuleteniuose nurodo
ma, kad prez. Niksonas įvykį laiko priešin
gybe visam tam, už ką Jungtinės Valstybės 
stoja, o Baltųjų Rūmų spaudos sekretorius 
Ziegleris priminė, kad prezidentas nusta
tys naują politiką politinio prieglobsčio 
reikalu. Prezidento patvarkymu bus pra
vestas tardymas. Pareigūnai reikalą tvarkę 
labai blogai ir klaidingai sprendę.

Įvykis davęs pagrindo tikram jausmu 
prasiveržimui J. Valstybėse. Pati mintis 
atsakyti politinį prieglobstį esanti baisi 
amerikiečiams, kurių valstybė buvo įkurta 
kaip tik remiantis tuo, kad persekiojan- 
tiems būtų duotas prieglobstis. Taigi min
tis, kad pakrančių sargybos kapitonas ir 
įgula leido sovietų jūrininkams ateiti į 
amerikiečių laivą su tokia žiauria misija, 
yra taip pat biauri.

Dabar prasidėjęs ginčas dėl to. kas kal
tas. Ar kapitonas? Ar admirolas, su kuriuo 
buvo tartasi? Ar Valstybės departamentas? 
Euvę norėta išvengti provokacijos, bet ar 
toksai noras turėjęs būti taip iki kraštuti
numo vykdomas, kad būtų pažeisti pagrin
diniai humanitariniai principai?

Savo ruožtu, esą, lietuvio pabėgėlio isto
rija yra priminimas, kad politinė laisvė už 
geležinės uždangos tebėra mitas ir kad 
žiaurumas tebėra esminė komunistinio val
dymo žymė.

SIMAS KUDIRKA
„Darbininkas“ rašo:
„Iš surinktos medžiagos ir pateiktos pre

zidentui Niksonui paaiškėjo, kad išduotas 
jūrininkas yra Simas Kudirka, ne Grūzde, 
kaip buvo anksčiau mums pranešta. Apie 
tai paskelbė N. Y. Times gruodžio 3 d.“

Mūsų broliai ir sesės pavergti. Dėkimės 
į laisvės kovą, aukodami Tautos Fondui,

MIRĖ PREL. M. KRUPAVIČIUS
Gauta žinia, kad gruodžio 4 d. Chicago

je, JAV, mirė prelatas Mykolas Krupavi
čius, valstybininkas ir visuomenininkas — 
žemės reformos nepriklausomoje Lietuvo
je vykdytojas ir vienas didžiųjų krikščio
nių demokratų partijos vadų.

Mirė sulaukęs 86 m. amžiaus.

KANKINIO KRAUJAS
„Darbininkas" gruodžio 4 d. vedamaja

me „Kankinio kraujas“, be kita ko, rašo:
„Lietuvos laisvės kovotojų (partizanų) 

auka giliai paveikė pačius lietuvius. Iš to 
poveikio kilo ir visą dešimtmetį truko iš
eivijoje partizanų kultas.

„Bet ši laisvės kovotojų auka nepaveikė 
Amerikos. Apie ją buvo tylima. Ameriką 
sukrėtė dabar lietuvio kankinio auka. Su
krėtė jei ne sąžines dėl kaltės pajautimo, 
tai sukrėtė savisaugos instinktą.

Instinktyviai turėjo pajusti, kad įtikinė
jimas apie bolševikų sužmoniškėjimą yra 
užliūliavimas. Pamatė, kokis žvėriškas te
bėra tas. su kuriuo amerikietis nori pre
kiauti, sugyventi ir bičiuliautis. Pamatė, 
kad ta bičiulystė yra kaip Odisėjaus ir Po- 
lifemo, kurs pažadėjo Odisėjui didžiausią 
dovaną — suėsti jį paskutinį.

„Iš kitos pusės amerikiečiai pamatė, ko
kių bukapročių ar apsileidėlių valstybinės 
pareigos supratime yra tame biurokrati
niame aparate, kuris yra skirtas Amerikai 
saugoti ir Amerikos užsienio politikai tvar
kyti.

„Lietuvio kankinio likimas sukrėtė Ame
rikos opiniją ir vyriausybę. Gal tai paska
tins apvalyti savo įstaigas nuo tokių biuro
kratų, kurie rengia Amerikai Polifemo do
vaną — suėsti ją paskutinę.

„O dėl paties jūrininko, kuris Amerikos 
atiduotas kankinimam, teisingas yra mit- 
ropolito Irinejaus žodis: belieka maldauti 
Visagalį Dievą, kad jis atleistų mums mū
sų nusikaltimą“.

TEIKTI PAGALBĄ IR APSAUGĄ
Britų „The Times“ dienraštyje gruodžio 

4 d. Fred Emery dar rašo apie lietuvį jūri
ninką Simą Kudirką. Amerikos visuomenė
je reikalas sukėlęs kaltės jausmą ir pasi
bjaurėjimą.

Į reikalą vis dėlto įsikišo ir sovietų am
basada Vašingtone. Kaip ir galima buvo 
tikėtis, ambasada nieko nauja nesugalvojo 
— pavertė lietuvį kriminaliniu nusikaltė
liu, kaip tokiais atvejais jau įprasta. Visas 
reikalas esąs propaganda, noras nusikaltėlį 
paversti kankiniu, kai tas nusikaltėlis vien 
stengęsis išvengti atsakomybės. Kudirka, 
girdi, iš laivo seifo pavogęs pinigus! Kalti
nimas pigus, bet jau įprastas visiems poli
tiškai kuo nors pasireiškusiems sujuodinti: 
arba kriminalinis nusikaltėlis, arba bepro
tis.

Tokį kaltinimą Valstybės departamentas 
gavęs, kai pakaltinęs rusus, kad jie blogam 
išnaudoję susitikimą su pakrančių sargy
biniais.

Prez. Niksonas įsakęs visoms valdžios 
įstaigoms teikti pabėgėliams „visokeriopą 
galimą pagalbą ir apsaugą“, kol bus išaiš
kintas tokių asmenų klausimas.

DIDIEJI LAIKRAŠČIAI APIE SIMĄ
New Yorko spauda, ypač „New York Ti

mes“, lapkričio 29 d. įvykiui paskyrė ypač 
daug vietos. Apie jį plačiai rašė ir kitas, 
milijoninio tiražo dienraštis „Daily News". 
Lapkričio 30 d. abu dienraščiai, „N. Y. Ti
mes" ir „Daily News“ paskyrė vedamuo
sius. Juose iškeltas gėdingas įvykis ir rei
kalauta kaltininkus patraukti atsakomy
bėn. Lietuvio išdavimą rusams pasmerkė 
vedamajame ir ..New York Post“.

Televizijos stotys ir radijo siųstuvai apie 
įvykį, jo aplinkybes, smerkdami JAV įstai
gų elgesį, žinias skelbė lapkričio 29. 30 ir 
kitomis dienomis. (ELTA)

LENINAS JAU MĖNULYJE
Sov. Sąjungos kosminio eksperimento 

Luna 17“ mėnulyje, kuris nusileido ant 
mėnulio, buvo ir Lenino bareljefas.
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LEMTINGOS DIENOS
Turime prieš akis stambią, net 187 pus

lapių Jono Jaškausko apysaką Lemtingos 
dienos, išleistą Brooklyne, spausdintą lie
tuvių pranciškonų spaustuvėje, padailintą 
P. Jurkaus pieštu viršeliu ir kainuojančią 
2.50 dolerių.

Apie autorių knygos aplanke sakoma, 
kad jis daugiausia dirbo Lietūkyje, reiškė
si šaulių organizacijoje ir bendradarbiavo 
bent astuoniuose laikraščiuose, o rankraš
čiuose turi prirašytų apysakų iš Lietuvos 
praeities. Apie šią apysaką, be kita ko, taip 
pasakyta: „Šią knygą rašydamas, jis savo 
gimtąją rytų Aukštaitiją pavaizdavo su gi
liu nuoširdumu ir didele meile. Tai ir da
ro šią knygą įdomią ir vertingą“.

Leidėjai, žinoma, turi teisę reklamuoda-

LIETUVOS APTARIMAS „LITUANUS“ 
ŽURNALE

„Lituanus“, Nr. 2, tomas 16, 1970 m. Tu
riny lietuvių, latvių ir estų autorių straips
niai apie Baltijos kraštų literatūrą. Su ap
gailestavimu tenka pabrėžti, kad du lietu
viai autoriai, Alg. Antanaitis ir Vyt. Kavo
lis, nagrinėdami lietuvių literatūros okup. 
Lietuvoje kūrinius, tiek straipsnių antraš
tėse, tiek tekste rašo: ..Soviet Lithuania“, 
„Soviet-Lithuanian literature“ ir t. t. Pa
našiai yra ir latvio J. Silenieks straipsny.

Nejaugi autoriai nenuvokia, kad sąvokos 
„Soviet Lithuania“ naudojamos sovietų ar 
nenusimanančios spaudos JAV-se? Vienin
telis A. Rannit savo recenzijoje (ji išspaus
dinta ir „Baltic Review“) teisingai pažy
mėjo: „Soviet occupied Estonia“. (E)

V. PIETARIO GIMTINĖ
Rašytojo Vinco Pietario gimtinė Vilka

viškio apsk. seniau buvusi apsupta me
džiais, o dabar esanti dykynė.

Vietiniai gyventojai seniai rūpinasi rašy
tojo klėtelę paversti muziejum, bet tos so
dybos visos trobos yra 93 metų senuko 
nuosavybė. 

K. B ARENAS

Skryningas
tylintį Kostą, kuris, matydamas jos tokią nuotaiką, 
nedrįso pratarti žodžio. O jeigu pradėsi raminti, o 
Veronika čiaukšt tau ir užkirs apie susitikinėjimus 
prie fabriko vartų? Geriau jam tylėti ir laukti sa
vaitgalio, dar yra kelios dienos, dar pakaks laiko at
vėsti.

Veronika irgi nebekalbėjo, kaip ji šventins ar 
šokdins Kazę Skrebutienę. Bet penktadienį, grįžda
ma iš darbo, ji parsinešė nusipirkusi dėžutę „Gold 
leave“ šokoladinių saldainių. Tokius ir ji pati mėgo. 
O sekmadienį popiet ji net ilgiau šukavosi prieš veid
rodį, dar ir antakius ir lūpas pasidažė, o į krepšį įsi
dėjo tą saldainių dėžutę. Eisiu, girdi, aplankysiu 
savo krikšto dukterį Kazytę.

— Susibarsit, susibūsit, — sužinojęs jos užsi
mojimą, pratarė Kostas.

—■ Susibarsiu su kuo? Su Kazyte? Nesibarsiu, 
nebijok. Man vis tiek rūpi, ir aš einu, — atsakė ji. 
— Aš tau sakiau, kad bijau kopo, bet dar labiau 
šeimininkės, kuri gali mus išvaryti. Čia nors ant pri
muso išsiverdame. bet patys, nereikia laukti, kol tau 
pakiš ka nors su riekele duonos-

Ir ji išėjo. Pas Skrebučius iš pradžių laikėsi kaip 
tikra viešnia — visi žodžiai, visi mostai rodė šven
tišką ir iškilmingą Veroniką. Į gilias kalbas ji nesi
leido — daugiau kalbino mažąją Kazytę, o ne vy
resniuosius. Bet po arbatos, kai mažoji pavargo ir 
nuėjo į lovą, Veronika žvilgterėjo iš pradžių į Skre
butį, o paskui į Skrebutienę ir paklausė:

— O dabar sakyk, Kazimiera, ar tu įdavei po
licijai mano Kostą dėl to laikraščio?

Tik paklaususi Veronika pajuto savo sakinio 
sunkumą ir iškilmingumą. Kam ta išpūsta Kazimie
ra. jei Skrebutiene tuos metus vis buvo iai arba Ka
zė, arba Kazytė? šįkart ji norėjo pridėti svorio savo 
žodžiams, tai ir įgrūdo į sakinį Kazimierą. Ji gi ir 
įėjo į Skrebučiu namus su mintim išvengti bet kokių 
bučiavimųsi. tai pritūpusi ilgai glamonėjosi prie du
rų su čiauškančia dukre'c. o paskui kištelėjo ranką 
vienam ir kitam tėvams.

— Aš, Verute, -— staiga kraujo užpliekstu vei
du atsakė Skrebutiene, matydama į save įbestas akis. 
Ji žinojo, kad dabar jau nebeišsimeluosi. jei net ir 
norėtum: veidas dega visas. — Dovanok, Verutėle 
mieliausia, prašau tave ir Kostą, atleiskit. Bausk, 
mušk, bet atleisk. Aš kitaip negalėjau. Papuoliau ir 
prapuoliau iš karto ir neatsispyriau.

— O mano Kostas vis dėlto atsispyrė! — pasi
didžiuodama atsakė Veronika, žiūrėdama į maldi- 
ninkiškai sudėtas Skrebutienės rankas. — Mano 
Kostas nieko neišdavė. Jis nežinojo, kas kaltas, jam 
ant galo net pasakė, kad moteris, jis iš tavęs gavo 
paskaityti, jam policija sakė, kad moteris, du vaka
rus jį tampė, kaip skudurą, bet jis neišdavė!

— Dovanok, atleisk. Verutėle!
Maldaujanti Skrebutiene linko į Veronika, lyg 

ieškodama paealbos, užtarimo ir paguodos. Dova
nok. atleisk? O kur ji pati turi bėgti prašytis paguo
dos? Kodėl Kosta tampo už kitų liežuvį?

— Davei laikraštį paskaityti, o paskui nubėgai

ir įskundei? žmonės, žmonės! Iš viso nebėra noro 
gyventi tarp tokių žmonių. Kas žingsnis vis skriau
dos ir išdavimas...

Ne, Skrebutiene neskundė. Dovanok ir atleisk, 
Verute mieliausia. Tu nežinai, kaip atsitiko. Dabar 
Skrebutienės ašaros liudija, kad jai sunku.

— Tas šuva Kirkilas apskundė, — graudžiai 
nudejavusi, prataria pro verksmus Skrebutiene. — 
Kad aš būčiau žinojusi, to laikraščio pati nebūčiau 
nė į ranką paėmusi. Senukas Agrastas davė man: 
še, paskaityk! Paskaičiau, nieko ten nėra, bet vis tiek 
iš Lietuvos...

— Senukas Agrastas... — pakartoja Veronika 
pavardę.

— Matyt, komunistas, iš tų senųjų-
— Agrastas, Agrastas? Negirdėta pavardė.
— Ateina į Savišalpinę.
— Dabar tai jau mes nusikaltom šventariams 

ant amžių amžinųjų, — įsiterpė Skrebutis, nuo ver
kiančios žmonos pasigrįždamas į Veroniką. — Pasi
darėm išdavikai, pasidarėm nepatikimi, mėšlas, ir 
per ką? Per laikraštį!

— Per Kirkilą, ne per laikraštį! — subiursta 
nuo ašarų šlapiu veidu Skrebutien. — Tas šuva 
matė, kad skaitė Kostas, o paskui paprašė Minginas. 
Paprašė ir jis ir su visu laikraščiu nubėgo į policiją. 
Šaukia, klausinėja, rodo laikraštį. Iš ko gavai, kam 
davei skaityti? Iš Agrasto, daviau Kirkilui, Mingi- 
nui ir, va, Šventariui. Jeigu Kostas galėjo išsiginti, 
kodėl aš buvau tokia kvaila?

Ji dabar jau rauda ir kumščiu dunksi sau į krū
tinę. Veronika nebegali žiūrėti ir sugriebia tą jos 
ranką.

— Nurimk, Kazyte, gana, — ir prisislinkusi 
Veronika apkabina Skrebutienę, ir ji jaučia, kad 
jos pačios balsas jau verksmingai dreba. — Nurimk. 
Bėda dabar visiems, bet nieko jau nebepakeisi. Nu
rimk.

— Ne visiems bėda, — aiškina Skrebutis. — 
Mums bėda, jums bėda, Minginas skundėsi, o senu
kas Agrastas juokiasi. Sako, aš pilietis, ir man nusi- 
spiaut. Sako, aš skaitau, ką tik noriu, ir papūskit jūs 
man į uodegą, aš nieko nebijau.

— O aš vis dar bijau, — prisipažįsta Veronika-
— Ir aš bijau. — prisipažįsta ir Skrebutiene. 

— Aš ne tik bijau. Man taip sunku, taip sunku, kaip 
koks kryžius... Išmes — tegu meta, bet žmonėms ką 
aš padariau, žmonėms... — ir jos balsas vėl lūžta, ir 
Veronika ją ramina.

Jau ir sutemsta, kol Veronika išsiruošia namo. 
Su Skrebutiene jos išsibučiavo išsiskirdamos, vėl 
kaip dvi seserys. Sunkumas sumažėjo. Kopas gal ir 
ateis dar pašaukti Kosto, bet ji Skrebutienei nebe
jaučia piktumo. Nelaiminga moteris, kaip ir ji.

— Na, išsiaiškinot? — klausia Kostas namie.
— Išsiaiškinom. Išsiaiškinom, ir geriau, — ir 

ji papasakoja Kostui, kas svečiuose kalbėta, bet nu
tyli tą piktą kreipimąsi į Skrebutienę, kai pavadino 
ją Kazimiera.

Veronika aprimo. Pasiekusi namus, ji iš pa
viršiaus tiek jau buvo rami, kad apie skryningą ne
bešnekėjo. Bet jos vidus tebevirė. Mintį dėl Kosto 
susitikinėjimų su Skrebutiene ji atmetė. Nesąmonė! 
Kostas gi niekur neišeina. O apie susitikimus prie 
fabriko vartų ji pasakė, tur būt, vien tik iš pykčio, 
iš nuovargio, tiesiog velniai žino dėl ko. Matyt, pats 
liežuvis iššaudė kaltinimo žodžius Kostui, kuris irgi, 
žmogus, pavargęs — per dieną plūkėsi darbe, o va
kare... Kosto ji dabar gailėjosi ir po vakarienės pri
ėjusi apkabino jo pečius ir tylomis suspaudė juos. 
Bet ji tikėjo, kad skundikas vertas sušaudyti. Jeigu 
Skrebutiene kalta, jai reikėtų išrėžti diržą iš nugaros!

— Ryt eik tu vienas, —- pasiūlė Veronika vy
rui. — Jeigu tą patį sakysi, tai aš tau nereikalinga 
ten.

Jis ir nuėjo vienas. Tvirtino jis tų patį, ką ir va
karykščiai jau girdėjo skryninguotojai.

— Aš manau, kad tamsta atsimeni, — paga
liau pasakė jam valdininkas.

— Ne, neatsimenu.
— Laikraštį tamstai davė moteris, gera pažįs

tama, — ir valdininkas šypsojosi.
— Moteris? Kokia ten galėjo būti moteris? - 

balsiai svarstė Kostas, įraudęs visas. — Prašom pa
sakyti, gal tada prisiminsiu.

— Moteris, — pakartojo valdininkas, bet nesa
kė pavardės, ir tuo baigėsi skryningas. Valdininkas 
jam nebeliepė ateiti, o Kostas nė nepaklausė, ar tas 
pasikalbėjimas jau paskutinis. Valdininkas jam pa
sakė ačiū, o jis valdininkui ir išėjo pro duris.

Ar paleido ir nebeliepė ateiti? Tokia padėtis ne
patenkino Veronikos. Kas žino, gal policininkas ry
toj vėl sustos prie durų. Kostas šventaris? Skrynin
gas! Ji gal paglostys šeimininkės kalę Rūtą, kaip ir 
užvakar. Bet kas iš to? Kalės akyse nesurasi atsaky
mo, kas kaltas, kad nebėra gyvenimo, šeimininkė ir 
ta dar pasakys: pasiieškokit kambario, jei taip nuo
lat kopai skambina prie durų-

— Matyt, reikės eiti šventinti Kazytės, — iš il
gų svarstymų pasidarė išvadą Veronika. Iš to paža
do šventinti Kostas supranta, kad Veronika įerzinta 
skryningo ir norėtų pakelti-triukšmą, jei kaltininkas 
pasimaišytų po kojų. O kur ta Kazytė Skrebutiene 
gyvena? Reikia pasiklausinėti, kur ji gyvena. Ar tik
rai ji kalta? Kol Veronika atsakys sau į visus klau
simus, kol ji susiras savo kūmos adresą, tai ir praeis 
piktumas.

Tačiau Kostas apsiriko. Skrebutienės adresą 
Veronika susirado tuoj. Ji gi siuntinėja ir Skrebu
čiams kalėdinius sveikinimus, tai prašom, še. adresas 
ko aiškiausias jos sąraše!

— Pašokdinsiu bobą! — dar tebedegė ji prieš

miesi savo prekę apibūdinti gražiau negu 
reikėtų. Prekė visada būna giriama net ir 
perdėtai. Šiuo atveju tasai gyrimas, grei
čiausia, niekam ir nepakenks — žmogus 
nusipirks knygą, perskaitys, ir pasibaigs 
visa istorija. Net ir tas pasigyrimas, kad 
autorius pavaizdavo gimtąją Aukštaitiją su 
giliu nuoširdumu ir didele meile, gali būti 
advokato išaiškintas truputį kitaip, ir vis
kas išvirstų į tiesą. Galima juk sakyti, kad 
autorius rašydamas jautė gimtajai Aukš
taitijai meilę ir nuoširdumą, ir tuo mes tu
rėtume tikėti. O jei jis tų dalykų nepajėgė 
išreikšti, tai jau kitas dalykas.

Ši knyga yra viena iš tokių, kokių dabar 
vis dažniau pasirodo, o dar daugiau tebėra 
rankraščiuose, ir, ačiū Dievui, kai kurios 
jų taip ir paliks nebeišleistos. Ji parašyta 
raštingo žmogaus, bet ne rašytojo. Joje pa
sakojama apie paskutiniuosius pirmosios 
vokiečių okupacijos metus, kai lietuviai 
jau matė irstančią tvarką, kai teko ginti 
savo kraštą. Jaunimas buriasi, ieško gink
lų. vagia juos, mezga ryšius su Lietuvių 
Taryba Vilniuje, eina į frontą, dirba žval
gyboje. Deja, nei pasakojimas, nei dialo
gai, kurių knygoje nemaža, neperteikia 
anų metų kūrybiško vaizdo. Dialogai dau
giau flirtiški, negu atskleidžiantieji žmones 
ar pristatantieji laikotarpį. Žmonės — kal
bantieji negyvėliai. Iš jų gal labiausiai iš
siskiria pusiau lenkiškos kilmės Stefa, bet 
ne tuo. kad ji būtų pilniau charakterizuota. 
Įdomus tos Stefos likimas patraukia skai
tytoją ir tarpais verčia šypsotis. Ji dirbo 
priėmimo punkte — per ją žmonės atidavi
nėjo pieną, kiaušinius. Ji buvo vokiško ūk
vedžio meilužė, bet, pasikalbėjusi su jau
nuoliu, staiga nubėga išpažinties, po to pa
sidaro visiškai dora, be to, padeda lietu
viams ginklus išvogti, išeina į kariuomenę 
ir ten tarnauja žvalgyboje, o apysakos gale 
dar sutinkame ją vienuole, štai kokių iš
radingų ir permainingų dalykų būna kny
gose.

K. Abr.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
LEIDŽIA KOVŲ DĖL 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ISTORIJĄ
Šiuo metu JAV buvusių karių būrelis 

Chikagoje leidžia didžiulio veikalo „Kovos 
dėl ietuvos nepriklausomybės“ pirmąjį to
mą. Knygos vyr. redaktorius yra pik. Ka
zys Ališauskas.

PAKEITĖ DARBĄ
„Lietuvių Dienų“ žurnalo literatūros re

daktorius rašytojas Juozas Tininis. beve- 
žiodamas Vilniaus „Gimtojo Krašto“ vyr. 
redaktoriaus pavaduotoją Joną Lukoševi
čių, prisipažino, kad nebedėstąs Los Ange
les universitete lietuvių kalbos, nes pernai 
jau bebuvę tik du studentai: dirbąs nakti
niu sargu.

J. Tininio knygą dabar išleidžia Nidos 
Knygų Klubas.

S. BARAS RYŽTASI VAŽIUOTI 
DAINUOTI

„Tiesa“ rašo, kad žinomas JAV solistas 
Stasys Baras pasisakė už bendradarbiavi
mą su tarybine Lietuva.

JAV leidžiamuosiuose „Akiračiuose“ St. 
Baras pareiškė, kad jis buvęs oficialiai 
kviestas dainuoti Lietuvoje Kompozitorių 
Sąjungos pirmininko muziko E. Balsio, jo 
mokslo draugo, bet turėjęs atsisakyti, nes 
tuo metu važiavęs į Australiją.

PREMIJA ALG. KLIMUI
Melbourne (Australija) dienraštis ..He

rald“ ir namų statybos draugija už geriau
sią namo projektą paskyrė premiją archi
tektui Algiui Klimui apie 12.000 dol.

STUDIJUOJA VOKIETIJOJE
Jonas Reinys, dr. Jono Reinio sūnus, bai

gė Loyolos universitetą Chicagoje ir šį ru
denį atvyko į Vokietiją, kur studijuoja vo
kiečių kalbą, kad galėtų Vokietijoje studi
juoti mediciną.

MIRĖ M. LUNECKAS
Chicagoje spalio 1 d. širdies smūgiu mirė 

65 metų mokytojas ir visuomenininkas Mi
kas Luneckas.

.Dar gimnazistas iš Vilniaus 1920 m. jis 
pabėga į Kauną ir stoja į Lietuvos kariuo
menę savanoriu. Tai buvo bene jauniau
sias savanoris visoje Lietuvos kariuomenė
je.

Po karo apsigyvenęs Memmingene, ėjo 
„Laisvosios Lietuvos“ administratoriaus 
pareigas.

1953 m., kai „Laisvoji Lietuva“ sustojo 
Kanadoje, jis savo kapitalu ryžosi perkelti 
ją į JAV ir tai padarė.

PAGERBĖ SAVANORIUS
„Dirva“ apie Detroito lietuvius (JAV) 

rašo: „Detroitas vis ką nors sugalvoja. Pa
gerbė mokytojus. Vėliau ūkininkus, o da
bar rugsėjo 27 d. pagerbė Lietuvos kariuo
menės kūrėjus savanorius.

J. MIŠKINIUI 75 M. AMŽIAUS
Chicagos „Laisvosios Lietuvos“ redakci

nės kolegijos narys Jonas Miškinis atšven
tė savo 75 metų sukaktį.

J. Miškinis yra pedagogas, visuomeninin
kas, spaudos žmogus.

THE BALTIC REVIEW
„The Baltic Review“, Nr. 37 (1970 m. 

spalio mėn.). Turiny — svarbus V. Sidzi
kausko straipsnis apie galimą Europos sau
gumo konferenciją ir Baltijos valstybes 
(atspausdintas ir JAV Kongreso leidiny). 
Martyno Brako straipsnis apie Lietuvos 
tarptautinę padėtį teisės šviesoje. Alfredo 
Eric Senno apie Lietuvos nepriklausomy
bės pradžią po pirmojo pasaulinio karo. A. 
Rannito apie A. Oras knygą „Estų literatū
ra išeivijoje“, esto L. Vahterio apie sovie
tus ir socialinę taiką. (ELTA)

VAKARŲ DRAMATURGIJA
„Vagos“ leidykla Vilniuje išleido pjesių 

rinkinį „XX amžiaus dramaturgija“. Iš
spausdinti penki Vakarų dramos kūriniai, 
anksčiau nebuvę išversti į lietuvių kalbą 
ir Lietuvoje nestatyti. Tai E. Ionesco „Pa
moka“, S. Beckett „Laimingos dienos“, G. 
Osborne „Nepriimti pasirodymai“, H. Pin
ter „Sargas“ ir Max Frisch „Eiografija: 
vaidinimas“. Išspausdintas ir D. Judelevi- 
čiaus straipsnis apie vak. Europos pokario 
dramaturgijos raidą. (ELTA)

^ciliKMALilENIO J

AMŽINAS PATARIMAS
Geriausias pasaulio derlius — geri žmo

nių norai. Jų niekuomet ir niekur nestinga. 
Bet gerai žinome, kad ne visi geri norai 
virsta gerais darbais. Nenuostabu, kad 
žmonės, išgirdę ką nors naujo, pulte puola 
prie to naujumo. Gal dabar padės gerus no
rus paversti kuo nors geru, apčiuopiamu.

Taip buvo, taip yra, taip ir bus.
Kristaus laikais (plg. Luko 3, 10-18) ty

ruose pasigirdo šv. Jono Krikštytojo bal
sas. Jis skelbė kažką nauja. Ir bėgo pas jį 
minios, prekybininkai, kareiviai. Visi jie 
buvo gerų norų, nes visi klausė to paties 
dalyko: „Ką mes turime daryti?“ Visi jie 
troško gerus savo norus paversti gerais 
darbais.

Ir šiandien milijonai žmonių klausia vie
ni kitus: „Ką mes turime daryti? Mes no
rime vaikus gražiai auklėti! Mes norime 
jaunimą atplėšti nuo nuodų! Mes norime 
išlaisvinti pavergtuosius! Mes norime pa
naikinti karus!“

Anais laikais šv. Jonas visoms minioms 
nurodė dvi pagrindines priemones: artimo 
meilę ir teisingumą.

Ak! Juk mes tai žinome. Mūsų ausys ap
kurtusios nuolat tuos pačius žodžius gir
dint!

Gal būt!
Nereikia pamiršti, kad yra tiesų, kurios 

yra amžinos. Amžina yra artimo meilė. 
Amžinai reikalingas teisingumas. Nieku 
kitu jų nepakeisime. Ar ne šių tiesų ne
paisant milijonai žmonių žūva karuose, 
kenčia vergų stovyklose, skursta dėl bado 
ir šalčio?

Mokslininkai, politikai, sociologai, auklė
tojai privačiai ar susirinkimuose kartoja ir 
kartoja tą patį Kristaus laikų klausimą: 
„Ką mes turime daryti?“. Deja, geresnio 
patarimo, kaip šv. Jono Krikštytojo, jie 
nesulauks. Reikia tik artimo meilės ir tei
singumo!

Dabar yra Adventas. Bažnyčia ragina su
sikaupti ir tiesti naujus kelius, paverčiant 
savo gerus norus gerais darbais. O tų gerų 
norų mes turime daug!

Tiesa, mūsų pasaulis mažas. Mes papras
ti žmonės. Bet vis tiek ir savo mažame pa
saulyje surasime ką nors, kuriam galime 
parodyti daugiau meilės ir teisingumo, ne
gu ligi šiol rodėme.

Meilė ir teisingumas šildo, vilioja, pa
traukia. atgaivina. Pradžioje gal bus maža 
kibirkštėlė, bet ji gali virsti galinga ugni
mi, apvalanti ir mūsų pačių širdis, kad bū
tume verti gauti naujų Dievo malonių, mi
nint Kristaus gimimo šventę.

ATSINAUJINIMAS
Šiandien šv. Raštas primena, kaip šv. 

Elzbieta, pamačiusi pas ją atėjusią švč. 
Mariją, tarė: „Pagirta tu... ir palaiminta 
tu. kad įtikėjai (plg. Luko 1, 39-45).

Visi mes norime savo gyvenime pasiekti 
ko nors geresnio, aukštesnio ir didesnio. 
Bet pasiekti Dangaus ir žemės Karalienės 
garbės, kaip pasiekė Marija, — pralenkia 
visas žemiškas svajones.

Marija tos garbės pasiekė, įtikėjo. Ji ti
kėjo, kad Dievo žodis, tariamas angelo lū
pomis, yra tikras ir visagalis.

Tikėjimas atidaro duris į kiekvieno žmo
gaus vidaus pasaulį, leisdamas ten įeiti 
Dievo malonei, kuriai nieko nėra negalima. 
Bet tas tikėjimas turi būti ne žodinis. Mes. 
lietuviai, visi tikime Dievą. Eet ne visų 
mūsų tikėjimas yra gyvas, tai yra, besi
reiškiantis darbais.

Kiek jau Adventų ir Kalėdų praleidome? 
Kai kurie net keliasdešimt. Ar pastebėjo
me, kad juo artyn mirties, juo esame ge
resni, pasiekę šį tą aukštesnio, kas teikia 
paguodos ir džiaugsmo mūsų sielai?

Blogai, jei ne. Vadinas, mūsų tikėjimas 
yra miręs. Mumyse nėra Dievo malonės. 
Tad reikia paskubėti tos Dievo malonės 
Įsigyti.

Laikas labai patogus. Adventas. Čia pat 
Kristaus gimimo šventė. Nors kelioms mi
nutėms pamirškime, ar pakankamai yra 
vyno butelių sandėlyje, ar visos dovanos 
jau nupirktos. Tai nieko bendra neturi su 
mūsų tikėjimu.

Kasdien, iki Kalėdų švenčių, atnaujinki
me savo tikėjimą trumpa, bet karšta mal
da. Nepamirškime, kad geriausios priemo
nės įsigyti Dievo malonės yra šv. Sakra
mentai: išpažintis ir šv. Komunija. Šiuos 
Sakramentus reikia naudoti ne iš paprati
mo. bet iš nuoširdaus troškimo praturtinti 
savo siela Dievo malone, būti geresniu ir 
naudingesnių.

Kiekvienas žodis ar darbas atskleidžia 
žmogaus vidinį pasaulį. Jo negalima pa
slėpti. Bet jei žmogaus sieloje viešpatauja 
gyvas tikėjimas, tai to vidujinio pasaulio 
nereikia nė slėpti. Jis kilnus, jis didingas.

Toks asmuo tik laukia vieną dieną iš
girsti paties Dievo žodžius:

■— Pagirtas tu, ir palaimintas tu! Įeik da
bar į mano karalystę, kur būsi garbe ir šlo
ve vainikuotas! (Psl. 8.6).

A. J. S.
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A. Dičpetrio poezijos lobis
4. Ryšys su gamta
Melsvų tolių poetas giliais, emocingais 

jausmais, gyvais, turiningais vaizdais tapo 
gamtos peizažus, apipavidalina neramios 
širdies troškimus bei idealus. Gamta — 
medžiai, upės, jūros, kalnai, paukščiai ir 
drugeliai — kryžiuojasi, pinasi su jo per
gyvenimais.. tartum būtų gyva, jaučianti, 
pati kažin ko siekianti.

Ne kartą giliai niuansuotu paralelizmu 
lygina save su negyvąja gamta, net tapa
tindamas save su klevo ar pušies medžiu. 
Nuostabiai subtilus animizmas — gamtos 
ir jos reiškinių įdvasinimas, pereinąs net 
iki savotiškos reinkarnacijos — įsikūniji
mo. sakysime, medyje.

„Klevo" eilėr. poetas kalba apie „klevus, 
klevelius, klevužėlius“. kurie nemiega nak
timis, bet, saulei nusileidus, ..kažkur į tolį 
moja vis“. Tai jis vadina pasaka, kuri gun
danti jo dvasią ir viliojanti didžiu ilgesiu

vis eiti, eiti, kažkur eiti.
skambėti muzika švelnia.
klevų atodūsiuos paskęsti 
ir pražydėti nežinia.

„Nuotrupoje“ jis mini mergužę, kuri no
rėjusi mylėti jį „kaip didelį, didelį uosį":

Tu manei — lyg mažytė, sapne
jo šakose linguosi, linguosi...

„Dainoje pušiai" jis „palinksta" į žalią 
pušį „žodžiu ko tyliausiu“: „Žaliukėli, ką 
suūši, kai tavęs paklausiu?" Tačiau, jei pu
šis ir nieko neatsako, kai jos nudraskyti 
lapai „maigosi po taką", jam „beržai dai
nuoja apie laimę, dainuoja gluosniai, uo
siai" (Kryžkelėj), ir jis, tartum įsikūnijęs 
medžio lape, kalbasi su kitu lapu, nes juo- 
dviejų toks pats likimas — suptis vėjuose, 
o paskum likimiškai būti nublokštiems į tą 
pačią žemę.

Ir tada prisiartina „tylioji viešnia", ne 
kartą stovėjusi jo palangėje. Tačiau mir
tis jam nebaisi: jis dažnai apie ją su me
džiais kalbėjosi, dažnai su ja. kaip tada 
„Pakaruoklėje". susidūrė. Jei gyvas būda
mas norėjo „skambėti muzika švelnia" 
(plg. Klevas), jis ir mirtį vaizduojasi kili
mu aukštyn „begarse muzika mylėt ir alpt 
aukštybėse ir klaidžiot pažemiais" (Amži
nybė).

Kodėl poetas norėtų ir po mirties klai
džioti pažemiais? Ar dėl to, kad mylėjo „tą

ALEKSANDRAS DICPETRIS

Tyliai virpėjo 
lūkesiai, 
tyliau dar smuikas verkė: 
ateik viena, ateik tyli, 
jokių vardų netarki.

Aš daug mačiau, 
aš daug menu 
pro melsvą dūmų šilką.
Ateik su liūdinčiu šypsniu, 
juodos kavos įpilki.

Juoda kava — 
kaip nuodėmė, — 
juodesnės mano godos 
apie lakštutę ir žiedus 
baltųjų vyšnių soduos.

Tokia jaunutė 
mergina 
šypsojos ir dainavo.
Ir laimę man žadėjo ji, 
kaip juodą kavą.

Išgert lig dugno 
negana.
o laimės — nei už grašį.
Ir ta jaunutė mergina 
kitam jau kavą neša...

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 
artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3J jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos. 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms. 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos, 2J jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina. įskaičius muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lic’palč;ai. crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras), 

Telef. 01 739 8734 
421 Hackney Rd., London, E. 2. England.

žemę brangią, kaip nieko" nebuvo mylėjęs? 
Gal... Eet, atrodo, daugiau kas traukia jį į 
„žemę-motinėlę".

Jis sakosi atplasnosiąs „saulės spinduliu 
pažaisti vieškely su dulkėm“, o žvaigždėtą 
naktį pražydėsiąs jazminu prie neužmiršta
mosios lango. Ji nuskinsianti žiedą, ir, kai 
šis nuvys, — numosianti į „dulkes“. Tada 
jis būsiąs „dulkė žemės įsčiuj glūdinti, gė
lės gaivinanti rasa“... Tačiau reinkarnaci
ja jazminu, dulke, rasa evoliucionuosianti 
dar toliau:

Po daug dienų ant mano kapo 
išaugs pušis — aukšta svyruoklė. 
Po daug dienų nebus ir kapo, 
tik aš svyruosiu pušimi...

5. Neramus ieškojimas
Klevo pasaka, gundžiusi poeto dvasią ir 

viliojusi didžiu ilgesiu į melsvus tolius, ne 
vienintelė poeto giliame vidaus pasaulyje. 
Putino aiškioje įtakoje sukurtoje „Pasako
je" piešia didžiulę panoramą su mėlynais 
debesimis ir besileidžiančia, lyg degantis 
rubinas, saule.

Tačiau ir jis jaučiasi esąs dalis šios gi
gantiškos visatos, — dulkėtu vieškeliu sku
binąs kažkoks keleivis „pažvelgia j sielą ir 
stebisi“. O gyvenimas eina, o dienos trupa, 
nyksta ir „ragina taurę vis naują, vis kupi
ną" išgerti, nors nepasotina. Ašarotomis 
akimis palydimas „nykstantis garlaivis“ 
primena jam „vieną vienintelę pasaką": 
nykstančias dienas, kaip „debesį nykstan
tį, mėlyną“. — „vienintelę pasaką“.

Ta pasaka vėl atgimsta „Už mėlynų ma
rų" — nuotaikingame ir putiniškai simbo
liškame eilėraštyje. Poetą vilioja mėlynos 
marios, mergaitės daina, gaudžią varpai ir 
tolimo krašto svečio sparnais nuneša už 
mėlynų marių ir ramybę, ir ilgesį.

Baironiškas nerimas, putiniškas ieškoji
mas sunkte persunkia A. Dičpetrio eilėraš
čius. Jo „dvasia nesoti“ lakioja ereliu, ieš
kodama „su skausmu ir su daina... nenu- 
vystančių gėlių“. Savo klajojimuose betgi 
įsitikina, koks neribotas jį gaubiąs pasau
lis, kokie trapūs jo gėlių žiedai: jis atranda 
vos vieną žiedą, „pavadintą — negana“ 
(Gal tada).

Poetas žaismingai ieško ir mylinčios šir
dies dainuojančiame „Tai, kurią mylėčiau“ 
eilėraštyje. Tai jauno žmogaus, manieringo 
poeto ne tiek ieškojimas jį suprantančios 
širdies, kiek donžuaniškas pasišvaistymas 
šmaikščiais flirto žodžiais:

Pakelužiuos tik purienos, 
nuraškytos mėtos, — 
išmylėtos mano dienos, 
visos išmylėtos...

Tuo metu kai kieno mėgtu manierizmu 
poetas jaunuoliškai šūkteli, kad „dukart 
nežydi gėlės, gėlės nuraškytos“ ir, nukreip 
tas į tolumoj žieduotus bei žvaigždėtus lau
kus. savo šėlsmą išsako retorišku klausi
mu: „ar čia skirsimės, mergyte, ar kartu 
keliausi?“

Tačiau nevisada jis jaunuoliškai žais
mingas ir lengvai flirtuojantis: visa —ir 
nuotaika, ir lengvas chorėjiškas metras — 
pasikeičia amfibrachio eilutėmis, kai ir 
mergaitė pasirodo pataikanti „drugiu plau- 
kinėti žiedelių lankoje“ ir po „amžinos 
meilės“ pažado „kitą dienelę... jau kito ieš
koti“. Apvilti jausmai įkvėpė Maironį 
griausmo žodžiais prabilti iš aukšto Olim
po. o Vienažindį — apsikniaubti ir sun
kiai padūsauti, nedarant dramatiškų išva
dų. A. Dičoetris, muzikos akordais išpynęs 
likiminius savo buities laiptus, ir šią praei
nančią dramą pradeda lėto tempo adagio:

Paskambinki, sese, palaidotą laimę, 
paskambink nuvytusią vasarą mano!

i Kaip kartą mergužė ten. tolimam kaime, 
bernelį viliojo ir meile gyveno.

! (Apie gyvenimą) 

Kalėdinės dovanos
kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba aeryleno, 3J jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
£35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po 
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai 
£4.15.0. nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0. puikūs vilnoniai moteriški ša
liai £3.5.0 ir kita.

Už £12.0.0 pasiunčiamo maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t. t.

Romantiška muzika sudramatintas grau
desys betgi neilgai trunka: atsiminęs, „kad 
leidžiasi saulė ir užteka vėliai“, ketvirtaja
me baigmės ketureilyje atsikvošia ir pakei
čia nuotaiką bei įtampą, prisipažindamas, 
kad ir jo „iš naujo atgimusią dvasią už
plūdo, užplūdo laisvi vėjužėliai“.

Tas pats nusivylimas, tik švelnesniu mi
noriniu aidu atsiliepia ir „Tik pelenai“ eil„ 
kai po „amžinos meilės“ patikinimo belie
ka švilpaujančio vėjo purenami dulką pele
nai. Tačiau poetas atsisako analizės ir prie
kaištų bei išvadų, kaip ir nuotaikingame 
„Nėra mylimos“ eilėraštyje:

Palūžo lelijos, pavyto lelijos 
ir laimė nuskrido šalnų barama. 
Sapnai — mano godos veltui tave 

vijos, — 
sudiev, mylima!

Melancholiška nusivylimo nuotaika gau
bia krūvį A. Dičpetrio eilėraščių, tačiau ji 
kulminacijos pasiekia juodame „Palūžo 
laimės valandos“ (kaip ir „Psalmių“) 
skunde su desperatišku akcentu: „Nebark, 
nekeik .manęs ir nesimelsk, motuše“. Sun
ku pasakyti, ar tai iš keturvėjininkų pasi
skolintas manierizmas, ar jauno studento 
hiperbolinis vaizdo sutirštinimas, ar nuo
širdaus sielvarto tvykstelėjimas, kai poetas 
trumpai drūtai tvieskia:

Už laimę visa pardaviau 
ir pats save palieku, 
tik sau aš nieko neradau, 
nenupirkau sau nieko.

Liko „tuščios rankos“, „palūžo laimės 
valandos — tyliai, palengva linko“. Kaip 
pageltę medžių — tokių mylimų — lapai, 
prašą „amžino poilsio“, kaip nematom* 
dalgio pakirsti „visi džiaugsmai“ (Klajū
no daina).

Liūdnu žvilgsniu poetas pasitinka ir pa
vasario Svetį, pasiskųsdamas, kad, kaip ry
to saulėje sužvilgę šimtai naujų žiedų į va
karą nuvysta, taip „tiek skambių dainų, 
pamilusių šią žemę ir jos nesuprastų, pa
vėsiuose nualpo“ (Pavasario svečiai). Jau 
nesiveržia „už mėlynų marių ieškoti nevys
tančio žiedo“, bet, tartum pavargęs, tenori 
pasakyti, kad vis dėlto „baltosios lelijos 
dar žydi ir tenai, kur daug šalnų gyveno“. 
Baltosios lelijos — nekaltos ir skaisčios 
sielos įvaizdis. To įvaizdžio sužavėtas, te- 
besiilgįs „nevystančio žiedo“, poetas dar 
priduria, kad „svajonė apvilta, skausmai 
ir meilė mano... lelija pražydo“.

Atsimušus j „kaip uola, kietą širdį“ — 
nusivylus sutikta širdimi; vakariui vėjui 
pagailus lakių sparnų „laimės dienų dalu
žę, dalužę vargią“ pasivyti — netekus spar
nų šviesių idealų pasiekti. — ant krūtinės 
liko sunkus, slegiąs akmuo (Rūpestėlis):

Dalia manoji, dalia toliausia, 
kartu išėję, namo negrįžom.

. Tik aš po metų jau gal keliausiu 
palinkęs, lyg po kryžium...

(Dalia manoji)
Išėjęs į melsvus tolius ieškojęs savo pa

sakos Eldorado, poetas namo negrįžo: 
vaikščiojo palinkęs, lyg po kryžium, ir pa
kilo „begarse muzika mylėt ir alpt aukšty
bėse ir klaidžiot pažemiais“.

(Bus daugiau)

NE VISADA TAIP 
(jumoras iš Lietuvos)

— Ar visada šitam restorane toks pras
tas maistas?

— Ne. Pirmadieniais jis uždarytas!
(Ileimatstimme)

TEISYBĖ 
(jumoras iš Lietuvos)

— Ar girdėjai, kad mūsų šios parduotu
vės vedėjas jau paleistas iš kalėjimo?

— Iš kalėjimo? Jis man sakėsi, kad dve
jus metus praleidęs pas gimines.

— Teisybė. Kalėjime sėdėjo ir jo uošvis, 
ir jo svainis, ir jo pusbrolis.

(Ileimatstimme)

Skaitytoju taukai
DĖL „PROTEINŲ IR NITROGENŲ“

Didžiai gerbiamas pone Redaktoriau!
Rudeninio gyvenimo elegijoje susiranda 

lietuvių, kurie spaudoje ir saldaus juoko 
pateikia. Tokių mūsų tarpe nedaug, tačiau 
svarbu kokybė.

Aš Praną Milašių už jo humoreską „Eu
ropos Lietuvio“ Nr. 44 „Proteinai ir nitro- 
genai" draugiškai sveikinu ir linkiu jam 
daugiau panašių dalykų mums parašyti.

Ta humoreska mane šiltu juoku apipylė, 
ir aš kelias dienas juokiausi ir pagarbiai 
nešiojau tamstos vardą bei pavardę širdies 
gilumoje ir ilgai neužmiršiu tų „dainuojan
čių gėlių“. Mat. aš pats labai mėgstu gam
tą ir darbą darže, ištisą vasarą grožiuosi 
gėlių margumu, jas patręšiu. Žinoma, drėg
nu laiku trąšas reikia naudoti labai mažu 
kiekiu, nes kitaip pakenks augalams.

Nė viena trąša nėra augalui pavojinga, 
jeigu jas ir sumaišytume. Suakmenėti tik 
tuo atveju gali, jeigu tas trąšas kaitroje ar 
lietuje ir drėgnoje patalpoje laikytume.

Ignas šmigelskis

KODĖL KALIFORNIJA VĖLAI GAUNA 
PAŠTĄ

Kalifornietis meta kaltinimus Anglijos 
paštui, kad jis gauna vėlai Europos Lietu
vį. Kas kaltas, kad ir mes gauname Ameri-

LIETUVOJE
RAGUVOS SŪRIAI

„Tiesos" bendradarbis Z. Algaudas (lap
kričio 12 d.) rašo, kad prieš metus buvo 
paleista į darbą moderni Raguvos sviesto- 
sūrių gamykla, kuri Panevėžio kombinato 
įmonių tarpe esanti pirmaujančių gretose 
ir pagaminusi 1818 tonų sviesto ir 423 to
nas sūrių.

MAŽEIKIŲ BATAI
Mažeikių avalynės fabrikas, kaip „Tie

sa“ rašo, įvykdęs penkmečio planą ir šįmet 
įsipareigojęs viršum plano pagaminti dar 
630 tūkstančių porų avalynės.

KLUBAI IR PUNKTAI
Ruošiantis liaudies teismų rinkimams, 

vien Šiaulių mieste įsteigti 24 rinkėjų klu
bai ir 10 agitpunktų.

Juose ruošiami pasitarimai, paskaitos.

SAVAS PARKETAS
Parketas ligi šiol į Lietuvą būdavęs įsi

vežamas iš svetur.
Dabar jį pradėjo gaminti Šiaulių medžio 

apdirbimo kombinatas, ir dar šiais metais 
jo būsią pagaminta 10 tūkstančių kvadra
tinių metrų.

Kitame tos įmonės ceche pradėti gamin
ti langų blokai, ir jų šiais metais būsią pa
gaminta 75 tūkstančiai kvadratinių metrų.

TRISDEŠIMT PENKTOJI ĮMONĖ
Panevėžyje įkurtas antrasis buitinio gy

ventojų aptarnavimo kombinatas, kurio ži
nioje yra miesto pirtys, skalbyklos, drabu
žių cheminio valymo ir dažymo įmonės, 
prekių nuomojimo punktai, metalo gravi
ravimo dirbtuvės.

Tai esanti iš viso trisdešimt penktoji 
įmonė Panevėžio mieste.

TRYS TŪKSTANČIAI ŠAKIUOSE
Šakių rajone jau prieš septynerius me

tus pradėta įvesti dujos.
Dabar, kaip mandrai sakoma, prijungta 

tritūkstantoji dujinė plytelė.

LIETUVIAI IX — XII AMŽIAIS
Lietuvoje „Minties“ leidykla išleido ar

cheologės R. Volkaitės - Kulikauskienės 
knygą „Lietuviai IX-XII amžiais“.

PANEMUNIŲ DZŪKAI
Vilniuje „Minties“ leidykla išleido etno

grafinį leidinį „Panemunių dzūkai“. Jame 
spausdinama 1963-1965 m. ekspedicijų su
rinkta medžiaga iš neplačios Nemuno pa
krantės juostos tarp Birštono ir Druskinin
kų.

MOKYS MUZIKOS
Kompozitorių namuose atidarytas Vil

niaus liaudies fakulteto trejų metų muzi
kos kursas. Fakulteto dekanas ;— J. Anta
navičius.

S. NĖRIES MUZIEJAUS LANKYTOJAI
„Tiesa“ rašo, kad Palemone Salomėjos 

Nėries muziejų kasdien aplanko 60-80 žmo
nių.

KOLCHOZININKŲ PENSIJOS
Ministrė T. Jančaitytė painformavo, kad 

šiuo metu Lietuvoje gauna pensijas beveik 
ketvirtis milijono kolūkiečių.

1969 m. žemės ūkyje dirbo 122 tūkstan
čiai pensininkų, kurie išdirbo daugiau kaip 
9 milijonus darbo dienų.

ELEKTRA ILSISI
„Tiesoje“ išspausdintas laiškutis, kuria

me Rokiškio rajono Jūžintų tarybinio ūkio. 
Pilkėnų ir Dauliūnų darbininkai ir kiti pa
sirašiusieji skundžiasi, kad 1969 m. pabai- 

kos laikraščius po dviejų ar daugiau mėne
sių? Kartais vėlesnės datos laikraščius gau
name dviem ar net trim savaitėmis anks
čiau.

Kai laikraščiai yra apmokami kaip ant
ros klasės paštas, tai būna tos klasės lai
vais vežami. Dirbdamas Londono uosto pa
šonėje, matau, kaip U. S. Lines laivai Lon
dono uoste prabūva 3-4 savaites, kol suren
kamas tas antros klasės krovinys. Ant to
kio laivo pakliuvę laikraščiai ir pasiekia 
skaitytojus vėlai.

Anglijos paštas yra vienas geriausių, ir 
pirmos klasės siuntiniai niekuomet nėra 
užlaikomi.

S. K.

PAAIŠKINIMAS DĖL D. B. LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS SUVAŽIAVIMO 

KRONIKOS
Buvo pasiųstas pilnas D. B. Lietuvių 

Bendruomenės suvažiavimo aprašymas, bet 
Europos Lietuvyje jis nebuvo išspausdin
tas.

Po daugiau kaip dvieju savaičių Nr. 46 
E. L. išsispausdino kažin kieno parašytą 
kroniką, kuri yra nepilnai teisinga.

S. Kasparas, D. B. L. E-nės Krašto 
Valdybos Pirmininkas 

goję buvus įvesta elektra, bet po 9 mėn. ji 
buvo išjungta. Žmonės kreipėsi į Rokiškio 
elektros tinklo viršininką, į tarybinio ūkio 
direktorių, bet tai nepadėjo.

Dabar, rašoma laiške, „mūsų radijo apa
ratai ir televizoriai ilsisi, o mokiniai ruo
šia pamokas prie aprūkusių lempų“.

PARDUOTUVĖSE KITOKIE NEGU 
FABRIKE

Kudirkos Naumiesčio linų fabriko direk
torius, kaip rašoma „Tiesoje“, Šiaulių 
„Verpsto“ fabrike matęs spalvotais raštais 
dailiai pagamintų megztinių.

Deja, parduotuvėse jis niekur tokių ne
matęs. Nors „Verpsto“ fabriko megztinių 
parduotuvėse yra, bet jie tarytum visai ki
tur gaminti.

AUKSO MEDALIS D. MAKAUSKUI
Kauniečiui alpinistui D. Makauskui už 

techniškai sudėtingus įkopimus teko auk
so medalis . Jis įvykdė Sov. Sąjungos spor
to meistro normą.

BOKSO PIRMENYBĖS
Kauno sporto halėje lapkričio 14 d. pra

sidėjo Sov. Sąjungos asmeninės bokso pir
menybės.

DIDĖJA PRODUKCIJA
„Tiesa“ rašo, kad Kauno A. Petrausko 

vardo medvilnės verpimo fabrike pastaty
tos penkios naujos gamybos mašinos, ku
rios iškart daro tris operacijas: verpimo, 
dvejinimo ir sukimo.

Naujųjų mašinų dėka produkcija padi
dėjusi 1,6 kartus, o darbininkų skaičių ga
lima sumažinti perpus.

I KAZACHIJĄ IR KITUR
Lietuviai vėl gabenami darbams į Sovie- 

tiją — tai matyti iš spalio 15 „Tiesoje“ pa
skelbtos žinios apie tai, jog „kviečiami“ 
darbininkai į Kazachijos statybos darbus, 
Archangelsko srities ir Karelijos autonomi
nės srities pramonę. Taip pat registruoja
mos šeimos, norinčios 1970 metais persikel
ti į Kazachijos sovehozus. Tų tariamųjų 
savanorių registracija vyksta Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžy
je. (ELTA)

LENINO RAŠTAI LIETUVOJE
Kiek Lenino raštų išleista Lietuvoje, ma

tyti iš neseniai Vilniuje išleistos bibliogra
fijos „V. Lenino raštai lietuvių kalba“ (re
dagavo R. Šarmaitis ir A. Ulpis). Pasirodo, 
kad nuo 1914 iki 1969 metų Lietuvoje lietu
vių kalba išleista 61 tomas, 48 veikalų rin
kiniai ir 143 atskiri V. Lenino veikalai. 
Daugiausia, aišku, išleista sovietų okupa
cijos metu, 1940-1941 m. ir 1944-1969 me
tais, būtent, 125 atskiri Lenino veikalai ir 
rinkiniai, o įskaitant pakartotines laidas — 
191 knyga, ir jų bendras tiražas — 2 mil. 
70 tūkst. egz. Belieka paklausti: kiek mili
jonų egz. tų raštų pelija Lietuvos miestų 
bei miestelių knygynų lentynose? (ELTA)

MOKYS MOKSLEIVIUS VAIRUOTI 
TRAKTORIUS

Lietuvoje šiais mokslo metais penkioli
koje bendrojo lavinimo mokyklų aukštes
niųjų klasių moksleiviai bus mokomi vai
ruoti traktorius, kombainus ir kitas žemės 
ūkio mašinas.

„Tiesa“ rašo, kad tai patiks mokslei
viams, nes, „dirbdami su sudėtinga techni
ka, daugelis pamėgs ir darbą ir pamils že
mę, kuriai pašventė savo gyvenimą jų tė
vai“.

RODOMA, KAS BUS
Vilniuje konservų fabrike atidaryta mu

gė, kurioje demonstruojama maisto pro
duktai. numatomieji gaminti 1971 metais. 
Eksponatų yra apie 900.

„ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS JUBILIEJUS
Lazdijuose „Žiburio“ gimnazija atšventė 

50 metų jubiliejų. Gimnazija yra išleidusi į 
pasaulį 1.300 abiturientų.

NAUJAS INSTITUTAS
Prie Kauno medicinos instituto įkurtas 

širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologijos 
;r patologijos institutas.

Institutas aprūpintas Sov. Sąjungos ir 
užsienine technika.

RYGOS TELEVIZIJOJE
Biržų kultūros namų kaimo kapela gavo 

kvietimą pasirodyt per Rygos televiziją. 
Tai bus jau antras kartas, kai kapela pasi
rodo Latvijos televizijoje.

TRIJŲ SPALVŲ PLYTELĖS
Petrašiūnų dolomitinės skaldos gamykla 

pradėjo gaminti 3 spalvų apdailos plyteles.
Pats pirmasis produkcijos užsakytojas 

yra Vilniaus centrinė universalinė parduo
tuvė.

BRONZOS MEDALIS RAKAUSKUI
Prahos tarptautinėje meninės fotografi

jos parodoje kauniečiui R. Rakauskui už 
nuotrauką „Rankos“ paskirtas medalis.

I parodą buvo atsiųstos iš 44 kraštų 4086 
fotografijos. Komisija parodai atrinko 
1.200, ir iš jų 15 buvo Lietuvos.
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Europos Lietuvių Kronikų
TAUTOS FONDUI AUKOJO

per Jušką Nottinghame pagal aukų lapą
— 3 svarus — P. P., po 2 svarus — K. Bi- 
vainis, I. Juška, A. K., po 1 svarą — A. 
Gudliauskas. šukaitis, V. Gedmantas, B. 
Navaslauskas, B. Sasnauskas, P. Kybartas, 
J. Domaševičius, Končius, S. P., po 10 šil.
— Janulis, J. Perminienė, P. Maskvytis, J. 
Urbikis, Jasiūnas, S. Stulgys. P. Lukšaitis 
ir J. Viliūnas. Kitų aukotojų pavardės ne
išskaitomos. Iš viso 26 svarai ir 11 šilingų.

P. Gabrys aukojo 2 svarus ir VI. šlaitas 
3 sv.

Po 5 svarus aukojo J. Kvietkauskas, B. 
Kurtinaitis, A. Briedis, J. Vilčinskas ir P. 
D.. 3 svarus — V. Strimas.

Per K. Makūną Lietuvių Namuose auko
jo: 5 svarus — P. S. N., po 2 svarus — K. 
Makūnas, T. Vidugiris, J. Tarulis, A. Braz- 
dys, po 1 svarą — A. Pranckūnas, A. Ž„ R. 
Runča, B. Daunoras, V. Bukauskas, K. Plu- 
kas, J. Lūža, I. Timmins, K. Jurka ir J. 
Matulis. Kitų aukotojų pavardės neįskaito- 
mos. Iš viso 27 svarai.

Aukotojams ir aukų rinkėjams nuošir
džiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

LONDONAS
DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 

RINKIMAI
Rinkimai į C. Skyriaus Valdybą, Revizi

jos komisiją ir atstovų j DBLS visuotinį 
suvažiavimą bus vykdomi 1971 m. sausio 
mėnesį.

Rinkimai vykdomi korespondenciniu bū
du.

Visi C. Skyriaus nariai maloniai prašomi 
siūlyti kandidatus ir kandidatų sąrašus 
prisiųst C. Skyriaus Valdybai iki š. m. 
gruodžio 30 d.

Centrinio Skyriaus Valdyba

MANCHESTERIS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
valdyba gruodžio 20 d. (sekmadeniį), 3 vai. 
p. p„ Klubo patalpose (121 Middleton Rd„ 
Manchester 8) šaukia metinį Klubo narių 

SUSIRINKIMĄ.
Dienotvarkėje numatyta, be kitų dalykų, 

naujos valdybos rinkimai.
Kvorumui nesusirinkus nustatytą valan

dą, susirinkimas bus atidėtas vienai valan
dai ir po to pravestas neatsižvelgiant į da
lyvaujančių narių skaičių.

Klubo valdyba primena nariams, kad 
kiekvieno jų pareiga yra susirinkime daly
vauti, taip pat praneša, kad kandidatų 
lapas jau iškabintas skelbimų lentoje, tai 
kviečiame siūlyti kandidatus.

Klubo Valdyba

LEIQH
KALĖDŲ EGLUTĖ

DBLS Leigh skyrius ir Moterų Draugija 
rengia vaikams Kalėdų eglutę, kuri įvyks 
gruodžio 19 d„ šeštadienį, 5 vai. po pietų. 
Ashton Comercial užeiginėje. Leigh Mote
rų draugijos dosnios šeimininkės paruoš 
vaikučiams gerų užkandžių su arbatėle ir 
limonadu. Kalėdų senelis mažučius apda
lys turtingomis dovanėlėmis.

Be to. numatyta pravesti turtingą loteri
ją. Suaugusiems veiks baras ir bus paga
minta gerų užkandžių.

Maloniai prašom tėvus atsilankyti ko 
gausiausiai, taip pat iš arčiau visus lietu
vius, prijaučiančius mūsų parengimui.

Skyr. Valdyba ir Moterų Draugija

NOTTINGHAMAS
KALĖDAIČIAI

Artėjant šv. Kalėdoms, pašventintų kalė- 
daičių-plotkelių galima gauti pas liet, kuni
gus. Kam patogiau, gali gauti Liet. Židiny
je, 16 Hound Rd., West Bridgford, Notting
ham NG2 6 AH. Telef. 85738.

LIETUVIŠKOS KOČIOS
LAS Skyriaus Valdyba gruodžio 24 d. 

ruošia savo Klube „Napoleone“
Lietuviškas Kūčias.

Vyrams kaina 25 šil.. moterims 15 šil.
Pradžia 7.30 vai.
Norintieji dalyvauti užsirašo arba pas 

klubo barmaną, arba pas bet kurį Valdy
bos narį.

Skyriaus Valdyba

LITERATŪRINIS TEISMAS 
NOTTINGHAME

Retas įvykis tremtyje, dar retesnis, gal 
būt. net ir pirmas toks, Anglijoje.

— Ar skaitai lietuvišką spaudą?
— Ar priklausai kokiai tautinei organi

zacijai?
— Ar aukoji Tautos Fondui?
Tokie ir panašūs klausimai sujudino vie

tos lietuvių visuomenę, iškėlė net ginčų, 
pažadų aukoti lietuviškiems reikalams ir 
apskritai pabudinę dalį visuomenės, kuri

panoro paklausyti, „kaip bus teisiama lite
ratūra“.

Gal būt, šis mūsų tremtyje nukaltas pa
vadinimas ir nebuvo gerai suprastas, bet 
susilaukė susidomėjimo mūsų tarpe.

L. A. S. skyriaus idėja buvo visapusiškai 
paremta visuomenės, ir tikimės, kad tokių 
teismų sulauksime ir daugiau ateityje. Su
keltas susidomėjimas, gal net ir sudrums
tas malonus, patogus snaudulys, grįžta j 
realybę. Gal nors ir trumpam laikui, bet 
geriau kaip nieko.

Teismo procedūroje nesklandumų buvo, 
kaip ir kiekviename naujame žingsnyje, 
bet įspūdis pasiliko, ko ir buvo siekta.

Teismui pirmininkavo J. Galbuogis, pa
dedamas Juškos ir Papeliuškos. Pradeda
majame žodyje pirmininkas paaiškino šio 
teismo tikslą. Teismo sekretorius M. Janu
lis paskaitė kaltinamąjį aktą, kurį sudarė 
6 kaltinimai, smerkiantieji pasyvų lietuvi 
tremtyje: neaktyvumas organizaciniame 
darbe, atšalimas nuo lietuvybės, rūpinima
sis vien asmeniškais materialiniais daly
kais, neauklėjimas vaikų lietuviškoje dva
sioje, tarpusavio kivirčai, tėvynės išdavi
mas ir panašiai.

Kaltintojų suole buvusieji J. Gintila ir 
H. Gasperas praplėtė šiuos kaltinimus ir 
apklausinėje liudininkus, stengdamiesi įro
dyti šių kaltinimų tikrumą. Gynėjai V. 
Gasperienė ir kun. A. Geryba bandė pa
teisinti šį pasyvumą gyvenimo sąlygomis, 
trūkumų lėšų ar laiko bei kitokiais būdais 
stengėsi surasti „skylių“ kaltintojų argu
mentuose.

Baigus liudininkų apklausinėjimą, kal
tintojai prašė teisėjus nubausti kaltuosius, 
o gynėjai prašė pasigailėti ir pasitenkinti 
perspėjimu, ką teismo pirmninkas, pasita
ręs su kitais teisėjais, ir padarė.

Gal būt, kas ir pagalvos, kad tai kvaila 
komedija, bet ji daug įspūdingesnė, sie
kiant to paties tikslo, kaip sausa paskaita.

Laukiam daugiau!
Nottinghaniielis

LEICESTERIS
MIRĖ S. GRUDZINSKAS

Šitą mažą mūsų Leicesterio lietuvių ko
loniją vėl padarė mažesne lapkričio 30 d. 
Leicester Royal Infirmary miręs a. a. Sta
sys Grudzinskas, kilimo iš Žemaitijos, gy
venęs Klaipėdoje ir nepriklausomybės lai
kais tarnavęs aviacijoje Kaune. Buvo ma
lonus žmogus, tikras susipratęs lietuvis, 
skaitė lietuvišką spaudą ir priklausė DELS 
Leicesterio skyriui.

Bet netikėta vėžio liga, pakankinusi žmo
gų tik 10 savaičių, atplėšė nuo savųjų. Nors 
jis buvo viengungis, bet turėjo daug drau
gų ir pažįstamų, kurie lankė jį ligoninėje, 
o jam mirus, didelis žmonių būrys susirin
ko atiduoti paskutinės pagarbos.

Šv. Mišias atlaikė ir į kapines palydėjo 
kun. dr. S. Matulis. Trumpą žodį pasakė 
kapinėse J. Skorka. Laidotuvėmis rūpinosi 
Jonas Žigulis.

Amžiną atilsį, Stasiuk. Tegul tau būna 
lengva Anglijos žemelė.

DBLS Leicesterio Skyr. Valdyba

BRADFORDAS
KALĖDŲ ŠVENTĖS VYTIES KLUBE

Gruodžio 26 d., 6 vai., rengiamas pensi
ninkų kalėdinis pobūvis.

Norintieji dalyvauti ne pensininkai užsi
rašo iki gruodžio 19 d. Vyties klube.

Tą patį vakarą nuo 7 vai. bus muzika, 
norintieji galės pasišokti.

Sausio 2 d„ 6 vai., rengiama vaikams 
Kalėdų eglutė. Tėvai registruoja vaikus 
klube iki gruodžio 27 d.

Klubo Valdyba

MENO IR LITERATŪROS VAKARAS
Gruodžio 5 d. Eradfordo Vyties Klube 

buvo pamėginta po ilgesnės pertraukos su
rengti literatūros ir meno vakarų, supažin 
dinant tautiečius su apylinkės rašytojų ku
zy ba ir jos autentiška interpretacija. Buvt 
nepaprastai džiugu, kad žmonių susirinko, 
palyginti, nemaža, nors galėjo ir daugiai, 
suvažiuoti. Dar maloniau, kad visi klausėsi 
susidomėję: tyliai, pagarbiai, susitelkę.

Vakarą atidarė Klubo pirm. St. Grybas, 
pasidžiaugdamas šiuo retu įvykiu, visų 
glaudžiu bendradarbiavimu, ir pakvietė 
vakarą pravesti A. Trašką. Keliais suglaus
tais sakiniais supažindindamas rašytojus ir 
jų darbo barus, pirmininkaujantis sudarė 
tinkamą atmosferą ir skaityti ir klausytis.

Žinomas montažų, scenos vaizdelių ir 
dainų autorius A. Būčys perskaitė 12 turi
ningų. jautriai išgyventų eilėraščių, vesda
mas klausytojus į gimtąjį kraštą (Nereikia 
klausti), per pasirinkimą, ar granito kalnu 
susikūprinti, ar berželiu svyruoti (Pasirin
kimas) į dainą anie šakojančius vargus 
(Sekant dainą) iki nemirštančios tautos, 
nors vyžos ir raudonai nusidažė (Tauta). 
Autorius — tikras žemininkas: brandžiais, 
vaizdingais žodžio brūkiais, nesusivaržyda
mas tradicine klasikos forma, plačiais, gi
liais ir ryškiais vaizdais pavaizdavo lietu
vio buitį šių dienų problematiniame pasau
lyje.

Gerai apylinkėje žinoma vakarų dalyvė 
ir uoli talkininkė E. Navickienė savo speci
fine forma ir šakotomis mintimis trijuose 
eilėraščiuose peržvelgė mįslingą gyvenimą, 
išreikšdama gilų troškimą, kad nebūtų dva
sinių kančių, ir jumoristiškai pavaizduoda
ma lenktynes, besiruošiant amžinybei. Au
torė mėgsta plačias, visuotines problemas 
— drąsiai, atvirai, bet ir problematiškai.

Plačiai vakaruose pažįstamas rašyt. R. 
Spalis pradžioje papasakojo kūrinio sąsają 
su realiu gyvenimu, kuris kupinas staigme
nų bei netikėtumų, ir perskaitė paskutinio, 
jau atspausdinto romano ištrauką apie No
reiką raudonųjų tardytojų naguose. Kūri
nio genezė ir psichologinis pagrindimas vi
suomet intriguoja, dėl to gerai, kad rašyto
jas pamėgino klausytojus supažindinti su 
kūrybinio vyksmo architektūra.

Harrogate mieste dirbanti anglė mokyto
ja Irena T. Dickinson, rašanti lietuviškais 
motyvais, kurios naujausi kūriniai bus at
spausdinti Anglijos ir JAV poezijos antolo
gijoje. perskaitė du eilėraščius — „Requi
em for Exile“, skirtą a. a. Jono Bielevi- 
čiaus atminimui, ir ..Miserere nobis“, 
svarstydama lietuvių tautos kančias ir kry
žiaus kelius.

Buvo atsimintas ir A. Dičpetris, kurio 
nuotaikingus eilėraščius — „Psalmes“. 
„Tai, kurią mylėčiau“ ir „Už mėlynų ma
rių“ — įsijausdamas perskaitė Vasys.

J. Kuzmickis-Gailius perskaitė penkis ei
lėraščius: JAV buities iškarpą „Išėjau j 
gatvę“, perėjęs į kūrybos sąsają su skaity
toju. į jaunamartės nuometą vėjuose, su
stojęs prie modernios mergaitės buities ir 
užbaigęs autobiografiniu „Skarelė aš“.

Po šiltom katutėm palydėto literatūros 
vakaro visi perėjo į antrąjį aukštą, kur 
dviejuose kambariuose mūsų menininkai 
išdėstė savo kūrinius. A. Būčys stebino lie
tuviškų motyvų stilingais piešiniais. — ne 
visi žinojo jį ir piešėją esantį’ A. Stepona
vičius žavėjo drožiniais ir kita tautodaile: 
gražiais tautodailės kūriniais gerai užsire
komendavo J. Adamonis ir J. Siauka.

Kultūringas literatūros ir meno vakaras 
gražiai pavyko ir įgalino klausytojus ir žiū
rovus padiskutuoti literatūros ir meno 
klausimus. Norį nusipirko parodos ekspo-
natų. Būtų naudinga ir toliau tęsti šitokius 
parengimus, aplankant didesnius lietuvių 
sambūrius.

Dera padėkoti Vyties Klubo valdybai už 
gražią iniciatyvą, o plunksnos darbinin
kams už supažindinimą su savo kūryba.

J. Gs.

Susiorganizavo Bendrija
ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ BENDRIJOS SUVAŽIAVIMAS IR 

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 28 d. Jaunimo Židinyje įvyko 
Anglijos Liet. Katalikų Bendrijos steigia
masis suvažiavimas. Jame dalyvavo Vaka
rų Europos Liet. Katalikų vyskupas dr. A. 
Deksnys, Anglijos (be Škotijos) katal. pa
rapijų kapelionai, parapijų bei misijų, o 
taip pat ir kat. organizacijų atstovai ir ke
letas svečių.

Suvažiavimas buvo pradėtas pamaldo
mis, kurias atlaikė J. E. vyskupas A. Deks
nys, kun. J. Sakevičiui ir kun. A. Gerybai 
asistuojant.

Oficialiąją suvažiavimo dalį pradėjo de
legatas Anglijos lietuvių sielovadai kun. 
dr. S. Matulis, M. I. C. Pasveikinęs daly
vius, jis į darbo prezidiumą pakvietė A. 
Jalovecką, Manchesterio atstovą, pirminin
ku. o G. Kaminskienę, Wolverhamptono at
stovę. sekretore.

Vyskupas savo žodyje nurodė, kad vie
nas pagrindinių Kat. B-jos tikslų yra ap
jungti šio krašto lietuvius katalikus apaš
talavimo darbui, o kartu nusmaigstė gaires 
šio darbo praktiškam vykdymui.

Raštu suvažiavimą sveikino ateivių rei
kalams skirtas vysk. P. Casey, šias parei
gas anksčiau ėjęs vysk. dr. E. Ellis, DELS 
pirm. J. Alkis. LAS pirm. P. Mašalaitis, 
Liet, moterų d-ja „Dainava“. Anglijos Lie
tuvių Jaunimo S-ga, Škotijos dvasios vadas 
prel. J. Gutauskas, P. Bulaitis, J. Lūža, Ke- 
'cringo parapijos k-to pirm, ir jaunimo 
a.stovas P. Viržintas.

Suvažiavimą sveikino žodžiu: Anglijos 
Liet. Skautų Rajono vadas s. J. Maslaus- 
kas ir pasauliečių vardu J. Zokas.

Suvažiavimui pritaikytą paskaitą skaitė 
kun. J. Kuzmickis. Jis išryškino katalikų 
apsijungimo būtinybę, ypač šiais laisvos 
bendruomenės laikais, ir kvietė savo dvasi
niam pakilimui paskatinimo semtis dabar
tinėje tikinčiųjų sunkioje padėtyje, kurio
je yra mūsų sesės ir broliai tėvynėje.

Suvažiavimas nutarė: 1) nuo šio suvažia
vimo dienos Anglijos Liet. Katalikų Ben
drija laikoma įsteigta; 2) artimoje ateityje 
bus šaukiamas antras suvažiavimas, kuris 
priims ir patvirtins šiam kraštui pritaiky
tus A. K. B-jos įstatus ir išsirinks vado
vaujamus organus: 3) įstatus paruošti pa
vesta Nottinghamo apylinkei, kun. S. Ma
tuliui vadovaujant.

Po diskusijų, sumanymų ir pasiūlymų 
kun. S. Matulis suvažiavimą uždarė ir vi
sus dalyvius pakvietė arbatėlei.

Tos pačios dienos vakare Nottinghamo 
lietuviai pergyveno antrą atmintiną įvykį

VOKIETIJA
KUN. J. PETRAITIS IŠSIKELIA

Kun. dr. Jonas Petraitis žada išvažiuoti 
iš Memmingeno, nes gauna platesnę apaš
talavimo vietą. Jis buvo ilgametis (nuo pat 
atvažiavimo į Memmingeną) Bendruome
nės pirmininkas. Dabartinė Valdyba atsi
dėkodama žada įteikti prisiminimo dova
nėlę. Iki šiol dosnūs lietuviai tam reikalui 
įteikė Valdybos pirmininkui 219 DM.

MIRĖ J. ATRAŠKEVICIUS
Juozas Atraškevičius, gimęs 1904 m. spa

lio 19 d., mirė Memmingeno apskrities ligo
ninėje lapkričio 12 d.

Palaidotas Memmingeno kapinėse (Wal- 
dfriedhof).

LAPKRIČIO PIRMOJI
Lapkričio 1 d. šventėme Stgt-Steinhal- 

denfelde Aukščiausiojo ir visų šventųjų 
garbei ir mirusių tautiečių prisiminimui. 
Liet, pamaldas aukojame už gyvus ir miru
sius — su mintimis apie krikščionškumo 
esmę, kuri labiausiai išryškėja geruose 
darbuose: gerų darbų dėka daugelis pasie
kė šventumo aukštumos.

Kapinėse prie mirusių tautiečių kapų, 
papuoštų žvakutėmis ir lietuviškai tauti
nėmis vėliavėlėmis, vainikais su kaspinais 
ir gėlėmis, meldėmės už jų vėles, prisimi
nėme tėvus, brolius ir seseris, tautos vadus 
ir darbuotojus. Šiemet minutei ilgiau su
stojome prie a. a. mok. A. Šukio ir inž. J. 
Sabaliausko kapų, kur prisiminėme mūsų 
visuomenės ir lietuvių tautos darbuotojus. 
Dalyvavo daugiau kaip 35 asmens. Kelią 
prie atskirų kapų rodė V. Prosinskienė.

Salėje, pasižmonėjimo metu. E. Lucienei 
vadovaujant, buvo iškeltas būtinas reika
las geriau tvarkyti mūsų mirusių tautie
čių atminimą, bet dalyviai parodė nedaug 
realaus intereso. Tad reikalas liko neišaiš
kintas. Skaidres iš kelionės po Romą 
(1970) parodė kun. K. Senkus, vadovaujan
čių asmenų iš anksto paprašytas. Pro akis 
praslinko paveikslai iš Lietuviu koplyčios 
šventinimo ir kitų iškilmių bei senosios Ro
mos ir žymesnių vietų vaizdai.

MIRUSIEJI
Stasys Kudzma. VLB Darmstadto apylin

kės narys, mirė spalio 24 d. Palaidotas Hei- 
desheime. Laidojimo apeigas atliko kun. V. 
Damijonaitis. Laidotuvėse dalyvavo apie 50 
asmenų. Buvo gimęs 1923 m. sausio 28 d. 
Suvalkijoje. Didesniąją dalį tremties Vo-

— Lietuvos kariuomenės šventės minėji
mą, kurį suruošė DBLS Nottinghamo sky
rius ukrainiečių salėje. Minėjimas prabė
go neįprastu įvairumu.

Minėjimą aplankė J. E. vyskupas dr. A. 
Deksnys, kurį, kaip nepaprastą svečią, pri
deramai pasveikino minėjimą atidaryda
mas DBLS skyriaus pirmininkas K. Bivai- 
nis.

Eene pirmą kartą Nottinghamo lietuvių 
parengime paskaitą skaitė jaunosios kar
tos atstovas, buvęs JAV karininkas ps. VI. 
Gedmintas, atvykęs iš Belgijos. Paskaiti
ninkas apžvelgė jaunosios kartos tautinį 
apsisprendimą ir nuotaikas JAV nuo ant
rojo pasaulinio karo pabaigos iki dabar. 
Paskaitininkas nurodė, kad jaunoji kar
ta Amerikoje pradžioje nesuprato seno
sios kartos patriotizmo ir idealizmo, nes. 
gimusi ir augusi Amerikoje ar kur kitur, 
tėvų krašto nemačiusi, tėvynės meilės ne
jautė savyje taip, kaip vyresnieji. Tačiau 
dabar, po ilgų blaškymosi metų. Amerikos 
lietuvių jaunimas atrado tinkamą patrio
tizmo aiškinimą, būtent, norą būti ir išlikti 
savųjų tarpe. Todėl šiandien jaunoji karta 
vis daugiau ir daugiau domisi organizaci
niu ir kultūriniu lietuvišku darbu. Tauti
nio susipratimo laipsnis jaunime kyla įvai
riose gyvenimo sąlygose. Pavyzdžiui, lietu
viai, tarnaudami JAV kariuomenėje, di
džiuojasi esą lietuviai ir savo aprangą bei 
ginklus atžymi tautiniais ženklais bei em
blemomis. Baigdamas jis užtkrino. kad tie 
senosios kartos atstovai, kurie tvirtina, 
kad po 15 m. tautinis lietuvių judėjimas 
sunyks, labai ir labai apsivils.

Pakviestas žodį tarti J. E. vyskupas pa
sakė. kad kur tik yra lietuvių, ten ir jis 
jaučiąsis kaip namie. Jis kvietė suprasti 
jaunimą, kuris turi tiek daug gražaus idea
lizmo. Pagaliau jis anglų kalba sklandžiai 
papasakojo savo pergyvenimą 1919 metais, 
kada jis, vos 13 m. būdamas, pirmą kartą 
pamatė liet, kariuomenės dalinį. Tiems 
mums, kalbėjo vyskupas, kurie vergijos 
nesame pergyvenę, nelengva suprasti 
anuometinį lietuvio kario vertinimą. Lie
tuvis karys anuomet kiekvienam lietuviui 
švietė laisvės simboliu. Todėl, minėdami 
šią šventę, baigė vyskupas, mes išreiškia
me karštą savo norą, kad lietuvių kariuo
menės vėliavos vėl suplevėsuotų Vilniuje.

Meninę programos dalį išpildė vietiniai 
ir iš kitų apylinkių atvykę skautai, s. Br. 
Zinkui vadovaujant. Pradėjo scenai pritai
kytu skautišku laužu. Po to daug ir gražiai 
padainavo skautės manchesterietės. neatsi
liko nottinghamietės. puikiai pašoko Not
tinghamo skautų taut, šokių grupė, piąni- 

kietijoje praleido tarnaudamas 4204 LS lie
tuvių kuopoje Heidesheime, o ją panaiki
nus — 2040 LS kuopoje Darmstadte. Paly
dėti į paskutinę kelionę Heidesheimo kapi
nėse buvo susirinkę daugiausia kuopos vy
rai. Ant kapo sudėta 6 vainikai.

Katarina Bajerbachaitė-Raslanienė, gi
musi 1897.11.20 Taroplyje, Rusijoje, mirė 
spalio 20 d. Schleswigo ligoninėje.

Lietuvoje gyveno Biržų apskrityje. Vo
kietijoje ilgiausiai gyveno Rendsburge. 
Laidotuvėmis pasirūpino velionės sūnus 
Antanas Raslanas.

PAIEŠKOJIMAI
Sereika Jonas, pats ar žinantieji apie jį, 

prašau rašyti
J. Tamolevičius, 54, Bath Rd., STROUD, 

Glos.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYS — gruodžio 20 d., 11 vai., Bridge 

Gate. Iš vakaro ir po pamaldų bus lanko
mi parapijiečiai pagal atskirus pranešimus. 
NOTTINGHAMAS — gruodžio 20 d„ 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
BRADFORD — gruodžio 20 d. ir gruodžio 

25 d. Šv. Kalėdų Mišios — 12.30 v.
NOTTINGHAMAS — Kūčiose, gruodžio 

24 d„ Bernelių Mišios 24 vai.; Kalėdų I, 
II d. ir gruodžio 27 d., 11.15 vai., Liet. Ži
dinyje.

NOTTINGHAMAS — sausio 1 d„ Naujuose 
Metuose. 7 vai. vakare. Liet, židinyje.

WOLVERHAMPTON AS — Kalėdų Id., 11 
vai.. Convent of Mercy. St. John's Squa
re.

BIRMINGHAMAS — Kalėdų II d., gruo
džio 26 d„ St. John's Convent, 21, Park 
Rd.. Moseley.

COVENTRYS — gruodžio 27 d„ 12.45 val., 
St. Elizabeth's Rd. z_.

NOTTINGHAMAS — sausio 3 d„ 11.15 
vai.. Židinyje.

BRADFORD — sausio 3 d„ 12.30 v.
LEEDS — sausio 10 d„ 3 v. p. p. H. Rosa

ry bažn.
ECCLES — gruodžio 13 d„ 12.15 val.
ROCHDALE — gruodžio 20 d„ 12 val.
MANCHESTER — Kalėdų I dieną. 11 val.

Pats laikas užsisakyti ilgo grojimo plokš
telių Šv. Kalėdoms.

Šiuo metu turime:

1. GIMTINĖS DANGUS. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Yra šios dainos: 
„Linksmasis medžiotojas“, „Kelionės dai
na“ ir kitos.

2. LIETUVIŠKOS GIESMĖS: „Sveika, 
Marija“, „Kad širdį tau skausmas“.

3. LIETUVOS ATSIMINIMŲ PLOKŠTE
LĖ: „Dominikas ir Motiejus ir jų draugas 
Timotiejus“, „Palikta šalis“ ir kitos.

4. AIDUTĖS DAINUOJA: „Augin mo
čiutė dukrelę“, „Eina garsas nuo rube- 
žiaus“ ir kitos.

5. VACLOVAS DAUNORAS: „Pamylė
jau vakar“, „Jau saulutė leidos“.

6. VĖL DAINUOJAME SU RŪTA: „Mo
tulė mane barė“, „Šėriau žirgelį“.

7. ŽIBUOKLĖS: „Gėlių daina“, „O ra
munėle. pasakyk“.

8. PALANGOS JUZĖ. Vysk. M. Valan
čiaus apysakaitė.

Plokštelės kaina su persiuntimu £2.15.
Knygos, gintaras, lietuviškų raštų audi

niai. tautiniai kostiumai, periodika. Rašyti:

DAINORA, 14 Priory Rd., KEW-SURREY.

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Kaina savaitei nuo II iki 13 svarų liepos 
ir rugpjūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

nu paskambino V. Zinkus, o daugiausia 
ovacijų susilaukė skautuko V. Važgausko 
tvirtai, aiškiai ir ryžtingai padeklamuotos 
eilutės „Vėjas pučia, neša laivą, nuneš ma
ne į Lietuvą". Užbaigai ir vėl scenoje lau
žas. prie kurio buvo pagerbti skautams nu
sipelnę asmenys, būtent. G. Kaminskienė 
ir K. Bivainis.

DBLS Nottinghamo skyr. pirm. K. Eivai- 
nis padėkojo visiems programos ir minėji
mo dalyviams, o ypač J. E. vyskupui už at
silankymą ir baigė sakydamas, kad visa to. 
ką girdėjome ir matėme, akivaizdoje. J. E. 
nebūtų pagrindo baimintis dėl lietuvių nu- 
tautimo.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
Minėjimo programa buvo plati, o daly

vių daug. Jų skaičių pakėlė ekskursijos iš 
Mančesterio. Londono. Bradfordo. Derbio 
ir kitur.

Likusį vakaro laiką dalyviai praleido 
bendraudami ar pasišokdami.

A. Pilkauskas
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