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Tai mes ir linkime
Visos krikščioniškosios tautos švenčia 

Kalėdas, bet atrodo, kad ne visose vienodai 
stipriai yra išlikęs dvasinis bruožas. Gy
vendami svetur didžiųjų tautų žmonių su
pami. matome, kad kai kur Kalėdų belikęs 
tik vardas, tik laisvos dienos, kurių metu 
galima geriau pavalgyti ir išgerti.

Gali būti, kad prie Kalėdų nudvasinimc 
bus gerokai prisidėjusi pramonė. Jau iš 
anksto visur šaukiama: pirk, pirk, pirk1 
Pirk dovanas kitiems, pirk šj ar tą sau. 
Taip pro tuos pirkimus ir nebematyti, kad 
už visa to būtų dar kas nors didesnio už 
materialines gėrybes, už valgį ar gėrimą.

O kaip gi lietuviuose?
Ee abejo, aplinka veikia ir lietuvius. Ne

galima būtų pasakyti, kad valgymas ir gė
rimas ir lietuviams tuo metu nesudarytų 
paties vyriausio šventinio motyvo. Ypač di
delė dalis jaunimo bus jau suaugusi su gy
venamojo krašto papročiais. Bet vis tiek 
dar visiškas nudvasėjimas nėra mūsų pa
lietęs. Mes tebesame mes, lietuviai, kurie 
gyvename svetimuose kraštuose, kurie, iš
eidami iš gimtųjų namų, gal retas teišsine- 
šėme kišenėje ar maišelyje kokią nors 
smulkmeną, tuomet atrodžiusią ar bran
giausia ar tik lengviausiai panešama. Bet 
mes su savim išsinešėm ir vieną didžiulį 
nematomą dalyką — savo dvasią, per
smelktą nuo mažumės lietuviškumu, pa
puoštą brangiausiais atsiminimais, kurie 
tvirčiausiais saitais tebelaiko mus susietus 
su gimtaisiais namais, su jų stipriomis tra
dicijomis, iš kurių veržiasi lietuviškumas.

Tiesa, svetur, tur būt. Kūčių vakarą 
jau niekas nebekloja ant stalo šieno, ku
ris Kalėdų rytais būdavo paskui po sau
jelę išdalijamas gyvuliams. Bet kas gi iš 
mūsų užmiršo, kad taip yra buvę? Retas 
kas. tur būt, bepajėgia įgyvendinti ir ki
tus tradicinius dalykus prie savo stalo ar 
santykiuose su žmonėmis. Ar kviečiai 
verdami, ar padedama ant stalo saldžia- 
rūgščio spanguolių kisieliaus, ar būna 
džiovintų grybų, gal tai nebe esmiškai 
svarbu. Daug svarbiau, kad tuo metu at
siminimais ir mintimis nubėgama į tikrų 
lietuviškų namų aplinką, kai visi susėsda
vo prie stalo. Jeigu ten. prie lietuviško 
stalo, būdavo prisimenami nesantieji ar
timiausieji ir artimieji, tai ir šiandien, 
aišku, pakalbėsime: kažin, kaip senelė ar 
senelis, arba mama, kuri paliko, arba se
suo ar brolis? Kažin, kaip gi jie dabar, ar 
prisimena mus? Ar jie taip pat susėdo 
prie stalo ir kalbasi apie mus ten, Lietu
voje, Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje? štai koks šiandien mūsų pa
saulis, kokie mes išblaškyti ir kaip nebe
galime susieit, nes gyvename nebe greti-
muose kaimuose ar skiriami nedidelio ki
lometrų skaičiaus, bet per tolybes vieni 
nuo kitų. Bet tie atstumai taip pat nuga
limi. jei širdimi tebegyvename kaip viena 
šeima, kaip lietuvis su lietuviu. Kalėdos 
juk šeimų šventė buvo ir yra. Prie šitaip 
tebejaučiančių, šliesis prie mūsų ir jauni
mas.

Ar mes galime jausti kitoniškai? Ar ga-
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lime neatšaukiamai išsibarstyti? Ar išsi- 
barstome? Sakytume, kad ne. Kas gi mes 
būname, kai išgirstame, kad lietuvį jūri
ninką Simą Kudirką kažkur Amerikos pa
krantėje išdavė baisiam likimui? Jaučiame 
taip, tarytum ten mylimiausią mūsų brolį 
ar sūnų būtų daužę sužvėrėję gyvuliai. Va
dinas. mumyse dar stiprus tebėra savas 
tradicinio lietuvio pajutimas, ir tegu jis 
būna gyvas toks, tegu būna palaikomas ir 
puoselėjamas, tegu reiškiasi Kalėdų metu 
ir kasdien po jų, tegu jo neužgniaužia ir 
neužpūkšto svetimų kraštų aplinka'.

To mes ir linkime sau ir kitiems šia 
švenčių proga.

PIRMIEJI ATGARSIAI
JAV Pakrančių sargybų vadovybė at

leido iš pareigų admirolą Ellį. jo padėjėją 
laivo vadą Eustj, kol bus baigtas aiškinti 
kapitoną Fletcherį Brovvną ir „Vigilant“ 
Simo Kudirkos grąžinimo rusams reikalas, 
kaip rašo amerikiečių magazinas „Time“.

CHANO PROTESTAS
Jungtinių Tautų aukštasis komisaras pa

bėgėlių reikalams princas Sadruddinas 
Chanas pareiškė JAV Valstybės sekretoriui 
Rogersui protestą dėl to, kad JAV nepajėgė 
suteikti prieglobsčio lietuviui pabėgėliui.

Princas savo telegramoje išreiškė „gi
liausią susirūpinimą“ pabėgėlio grąžinimu, 
kas yra priešinga 1951 m. sutarčiai dėl pa
bėgėlių ir 1967 m. protokolui.

Princas taip pat pareiškė nustebimą, kad 
šitaip atsitiko JAV, kurios paprastai laiky
davosi dėsnio jėga negrąžinti.

GEDULO DIENA
Kudirkos tragedijai — išdavimui įvykus, 

gruodžio 6 d. daugelyje miestų vyko lietu
vių suorganizuota gedulo diena su pamal
domis bažnyčiose. Įspūdingos pamaldos 
New Yorke įvyko Šv. Patriko katedroje. 
Pamaldas koncelebravo septyni kunigai, 
pamokslą pasakė kun. F. Ruggles — Rau
galas. Katedroje lietuvių buvo ligi 1.500. 
be to, ir kitų tautybių gyventojų, negrų ir 
kt. Po pamaldų lietuviai su plakatais, rei
kalaujančiais sugrąžinimo, žygiavo 5 Ave
nue ir kitomis gatvėmis J. Tautų link. Apie 
pamaldas, eiseną skelbė New Yorko radijas 
ir spauda (Daily News). (ELTA)

ATGARSIAI SPAUDOJE
Eltos gautomis žiniomis iš Vak. Europos, 

įvairių kraštų spaudoje Simo Kudirkos at
garsis labai platus. Apie įvykį išsamiai rašė 
Vak. Vokietijos. Prancūzijos, Italijos ir Is
panijos spauda. Elta taip pat patyrė apie 
labai didelį dėmesį ir Australijos spaudo
je. (ELTA)

JAV AMBASADOS ATSAKYMAS

J DBLS Valdybos laišką dėl Simo Kudir
kos grąžinimo Sovietams Ambasados Vie
šųjų reikalų pareigūnas James T. Pettus 
DBLS sekretoriui A. Pranskūnui gruodžio 
14 d. atsakė šitaip:

„Ambasada kartu su jumis dalijasi susi
rūpinimu lietuvio pabėgėlio Simo reikalu.

„Jums bus įdomu patirti, ką mes esame, 
štai, gavę iš savo įstaigų Vašingtone:

„Prezidentas Niksonas laiko grąžinimą 
jėga lietuvio jūrininko, kuris J. V. Pakran
čių sargybų kuteryje norėjo gauti prie
globstį. visiška priešingybe visam tam. už 
ką Jungtinės Valstybės stoja. Apie Niksoną 
buvo pasakyta, kad jis buvo labai sujau
dintas dėl to įvykio, paskaitęs pirmuosius 
Pakrančių sargybų ir Valstybės departa
mento pranešimus“.

„Baltųjų Rūmu Spaudos sekretorius laik
raštininkams paskelbė, kaip prezidentas 
tai išgyvena, kartu pranešdamas, kad pre
zidentas nustatys naują politiką politinio 
prieglobsčio teikimo klausimu, idant būtų 
tikra, kad panašus įvykis nebepasikartotų. 
Spaudos sekretorius dar pridūrė: „Tikiuos 
galįs patikinti jus. kad bus nauja aiški lini
ja, kuri užtikrins, kad daugiau šitai nebe
atsitiks. Martha Vineyard nesusipratimas

SEPTYNIOS P1ENQS
TANKAI DANCIGE

Smarkai pakėlusi maisto ir kuro kainas, 
Lenkija susilaukė riaušių.

Didelės riaušės buvo Dancige ir gretimo
se vietovėse. Riaušes net tankai malšino.

Riaušių buvę Katovicuose ir kitur.
Oficialiomis žinomis. Baltijos uostų riau

šėse pirmąją dieną žuvo 6 žmonės.

Kainos kyla, kainos krinta
Lenkijoje daugelio maisto dalykų ir ku

ro kainos pakeltos nuo 10 iki 30 procentų, 
o drabužių — numuštos.

Černikas pašalintas
Buvęs Dubčeko laikais Čekoslovakijos 

ministeris pirmininkas Černikas pašalintas 
iš komunistų partijos. 

ir su tuo susiję tolimesnieji įvykiai yra vi
siškai priešingas dalykas visam tam, už ką 
šis kraštas stoja, ir tarptautinei procedū
rai".

KUDIRKA ITALŲ SPAUDOJE
Italų socialistų dienraštis ..Umanita' 

praneša, kad JAV vyriausybė pareiškė pro 
testą dėl lapkričio 23 d. įvykių, kada jū 
reivis Simas Kudirka prašė politinio prie 
globsčio Amerikoje. Valstybės departamen 
to sekretoriaus pavaduotojas Richard Da 
vies pasikvietė Sovietų ambasados chargi 
d'affairs J. Voroncovą ir įteikė jam notą 
Tuo pat laiku Sovietų ambasada Vašingto 
ne paskelbė pareiškimą, kad 35 metų am 
žiaus jūrininkas Simas Kudirka yra nusi
kaltėlis, pavogęs iš laivo kapitono kasot 
pinigus. Kaip žinoma, rusai kiekvieną pa
bėgėlį iš Sov. Sąjungos apjuodina krimina
liniu nusikaltimu.

„Umanita" rašo, kad prez. Niksonas da
vė patvarkymus, kad ateityje panašių da
lyki! nepasikartotų, ir paskyrė komisiją, 
kuri turi ištirti, ar šio įvykio kaltininkai 
neturi būti atiduoti karo teismui.

Tuo tarpu Amerikos vyriausybė atsisakė 
leisti sovietų okeanografijos laivui „Aka- 
demik Kurčatov" įplaukti į Bostono uostą, 
kur tas laivas turėjo viešėti gruodžio 5-9 
dienomis. Oficialiai paaiškinta, kad tai da
roma dėl lapkričio 23 d. įvykių.

PREZIDENTO ŽODŽIAI
Gruodžio 10 d. spaudos konferencijoje 

JAV prezidentui Niksonui buvo pateiktas 
toks klausimas: ar galėtumėte mums duoti 
savo asmenišką pažiūrą į paliegėlio proble
mą, to lietuvio, kuris buvo sumuštas Pa
krančių sargybos kuteryje?

Prezidento atsakymas: „Na. kaip jau esu 
nurodęs, aš, kaip amerikietis, buvau pasi
piktinęs ir pritrenktas tuo, kad šitaip galė
jo atsitikti. Apgailestauju, kad informaci
jos ryšys tarp Pakrančių sargybų ir Vals
tybės departamento ir tarp Valstybės de
partamento ir Baltųjų Rūmų buvo nepa
tenkinamas. idant reikalas pasiektų mane. 
Galiu patikinti jus. kad taip niekada ne
beatsitiks. Jungtinės Amerikos Valstybės 
190 metų yra turėjusios pasididžiuoti vertą 
tradiciją teikti pabėgėliams galimybių ir 
užtikrinti jiems saugumą ir mes išlaikysi
me tą tradiciją“.

Solženicynas — narys korespondentas
Dr. Zacharovo vadovaujamasis komite

tas žmogaus teisėms ginti Sov. Sąjungoje 
rašytoją, Nobelio premijos laureatą Solže
nicyną išrinko to komiteto nariu korespon. 
dentų.

Baigti valymus!
Čekoslovakijos komunistų vadas Husa- 

kas reikalaująs baigti valymus, kurie pra
sidėjo pašalinus Dubčeką.

Revizionizmo branduolys jau esąs pa 
laužtas, dėl to nebesą reikalo toliau vyk
dyti valymus.

Bolšoi nevažiuos j JAV
Sov. Sąjunga atsisakė pažado atsiųsti se

kančiais metais į JAV savo Bolšoi teatro

Teprimena idealus
A. A. MYKOLAS KRUPAVIČIUS

Gruodžio 4 d. Čikagoje mirė vienas pa
čių stambiųjų Lietuvos valstybininkų, po
litikų. buvęs Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto ilgametis pirmninkas, prelatas 
Mykolas Krupavičius. Jis buvo gimęs 1885 
m. spalio 1 d. Balbieriškyje. Marijampolės 
apskr., taigi buvo peržengęs 85 m. slenkstį. 
Velionies nuopelnai Lietuvai nepaprastai 
dideli: jis buvo nepriklausomos Lietuvos 
kūrėjų. Steigiamojo Seimo daugumos lyde
riu, visų Lietuvos demokratinių seimų at
stovu, žemės ūkio ministru ir juo būda
mas įvykdė žemės reformą. Buvo Lietuvos 
Krikščionių Demokratų Partijos organiza
torius. ideologas ir ilgametis pirmininkas. 
Jis buvo ir Lietuvių Bendruomenės orga
nizacijos puoselėtojas. Kovojo prieš komu
nizmą ir komunistų bei nacių okupacijas. 
Dėl to buvo persekiojamas. Velionis buvo 
ir gilus sociologas bei plačių pažiūrų politi
kas.

Vliko pirmininku M. Krupavičius buvo 
Vokietijoje 1945-1955 metais. Lietuvos lais
vinimo reikalais jis lankėsi D. Britanijoje, 
Prancūzijoje. Italijoje, Vatikane. Šveicari
joje, JAV-se ir Kanadoje. Nuo 1957 m. ba
landžio mėn. apsigyveno JAV ir beveik vi
są laiką gyveno Cicero, III.. Čikagos pašo
nėje.

Jam mirus Vliko seimo išvakarėse, seimą 
atidarant buvo perskaitytas velionies tes
tamentas. Jo ištraukos, liudijančios apie 
velionies asmenį: „Laidotuvės turi būti 
kuklios... Nei pamoksle, nei kalbose mano 
asmens neliesti. Kalbėtojai teprimena lie
tuviškai išeivijai tuos idealus, kuriems aš 
visą gyvenimą tarnavau ir skelbiau kiek
viena proga: Laisva, Nepriklausoma Lietu
va. nenuilstama ir nenutraukiama kova dėl 
įos išlaisvinimo, rėmimas darbu ir finan
sais tų institucijų, kurios vadovauja tam 
išlaisvinimui — Vliką ir Altą, išlaikyti iš
eivijoje lietuvių kultūrą ir lietuvių kalbos 
meilę, išauklėti lietuvių jaunimą taip, kad 
sugebėtų ir norėtų tęsti kovą dėl Lietuvos 
laisvės ir lietuvybės išlaikymo lietuviškoje 
išeivijoje. To nori ir reikalauja ne tik Tė
vynė. bet ir Dievas... Mano akis ir krūtinę 
užpilti Lietuvos žemele... Jei kas mano lai
dotuvių proga skirtų kokią auką, prašau 
skirti Lietuviu Fondui ar LB Kultūros 
Fondui“.

M. Krupavičius palaidotas gruodžio 9 d. 
Išvakarėse su velioniu atsisveikino Čikagos 
lietuviai. (ELTA)

Metinių švenčiu — šv. Kalėdų ir N. 
Metų — proga sveikiname rėmėjus, dva
siškius. globėjus, visą plačiąją visuomenę, 
seses ir brolius, gyvenančius laisvajame 
pasaulyje ir taip pat pavergtoje tėvynėje.

LSS Anglijos Rajono Vadija

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingiausių 
Naujųjų Metų visiems savo pažįstamiems 
linki

Navickų ir Snabaičių šeimos

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHmilHIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIIIUUIIIIIIIIII

Kun. Aldonis Putcė ir jo motina visiems 
savo draugams ir pažįstamiems linki links
mų šv. Kalėdų ir Dievo palaimos Naujuo
siuose Metuose, ne siųsdami atskirų sveiki
nimų. bet paaukcdami DELS 5 svarus.
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Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

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

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

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

„EUROPOS LIETUVIS“. NIDOS KNYGŲ KLUBAS 
ir NIDOS SPAUSTUVĖ

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

LIETUVIŲ SODYBA

Brandtas Varšuvoje
Nuvažiavęs į Varšuvą pasirašyti Vokie- 

tijos-Lenkijos sutarties, kancleris Brandtas 
visapusiškai patiko lenkams ir savo laiky
sena ir kalbomis.

Krikščionių demokratų partija pakaltino 
Brandtą, kad jis sutartimi atsisakęs ket
virčio Vokietijos. Bet opozicija irgi svyruo
ja. Jeigu sutartis parlamente nebūtų pa
tvirtinta, tai nebūtų sudarytos sąlygos vo
kiečiams iš Lenkijos repatrijuoti. Be to. 
partiją remiantieji pramonininkai nusivil
tu, nes atkristų galimybės daryti su Len- 
kija biznius.

Duos ar neduos ginklų?
Naujoji Eritanijos vyriausybė buvo nusi

stačiusi tiekti ginklus Pietų Afrikai ir tuo 
prisidėti prie Vakarų gynybos — nuo so
vietu grėsmės.

Toks jos nusistatymas sukėlė didelį pasi
priešinimą. ypač Afrikos juodųjų kraštų, 
kurie tvirtina, kad Pietų Afrika naudoja 
ginklus ginti savo rasistinei politikai.

Dabar jau Britanijos vyriausybė prade
danti svyruoti, ar vykdyti tą ginklų tieki
mo politiką.

operos ir baleto trupę.
Priežastis — Amerikos sionistai užsiimi

nėja „provokacijomis“, o vyriausybė nesu
tvarko jų.

Ulbrich'o pažiūra
Rytų Vokietijos komunistų vadas Ulbri 

chtas reikalauja, kad susisiekimą su Berly
nu per Rytų Vokietijos teri'orija turi tvar
kyti abiejų Vokietijų vyriausybės.

Tai reiškia, kad pasitarimai dėl Berlyno 
vyksta sunkiai.

Vidaus bėdos Čilėje
Kai Čilėje perėmė valdžią prez. Allendės 

kairioji vyriausybė, miestuose benamiai 
pradėjo užiminėti tuščius namus, o kai
muose — dvarus. Vien Santiago buvę 
užimti apie 5.000 namu ir butų, nau
jai pastatytų ir parduotų. Kaimiečiai už
ėmę krašto pietuose bent 50 dvarų.

Allendės vyriausybė pakaltino krikščio
nis demokratus. kad jie skatina tai daryti. 
Ministerial skelbia pareiškimus, kad sau
valiavimu nebus išspręstos socialinės pro
blemos. Pati vyriausybė viską padarysian
ti.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingu N. Metų 
įuoširdžiai linkiu visiems giminėms, drau
gams ir „Europos Lietuvio" skaitytojams.

O. Ramonienė

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingu 1971 me
ti savo draugams ir pažįstamiems linki

Vytautas Lukauskas

LIETUVIŲ SOCIALINIS KLUBAS
121. Middleton Road, Manchester, 8.

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus savo 
Klubo narius ir kartu visus geros valios 
tautiečius, linkėdami visokeriopo džiaugs
mo.

Klubo Valdyba
Naujųjų Metų proga sveikiname visus 

geros valios lietuvius, linkėdami visokerio
pos laimės naujuose 1971 metuose.

Klubo Valdyba
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A. Dičpetrio poezijos lobis
6. Keturvėjininkų keliu
A. Dičpetris pradėjo literatūrinę kūrybą, 

kada iškilieji mūsų poetai B. Sruoga, V. 
Mykolaitis-Putinas ir k. buvo pasinešę sim
bolizmo kryptimi, persunkdami savo kūri
nius simboliais, perkeltos prasmės vaizdi
niais. Ee abejo, simbolizmas negalėjo ne
paliesti mūsų poeto, taip dažnai minėjusio 
melsvus tolius, nykstančių dienų pasakas, 
viliojančius varpus, žvaigždes.

Tačiau tuo pačiu metu j Lietuvą atklydo 
ir simbolinės poezijos loginis padarinys — 
futūrizmas, pasisakąs prieš išpuoselėtą sko
nį, buitiškus vaizdus, atkreipęs visą dėme
sį į žodį. K. Binkis S. šemerys. J. Žengė 
rinko neįprastus žodžius — įmantrius ir 
gremėzdiškus, skambius ir beprasmiškus, 
grubius ir dirbtinius (a la Aldarijo, lelijin- 
goji). Be abejo, „naują žodyną“ turėjo ati
tikti ir neįprastas, ekstravagantiškas siu
žetas a la K. Binkio „Augnelijų arija“:

Gerai, kad Adomą iš rojaus išjojo —- 
perdien nusibostų mums rojuj!
O čia juk aldorijo arija rėja, 
čia aitra ridelija ado...

Negalėjo pro keturvėjininkų „naujų kū
rinių fabriką" nejučiom praeiti tų laikų 
dvasios supamas A. Dičpetris. „Žuliko“ eil. 
jis binkiškai pastebi, esą, „bulvaruose ir 
vieškeliuos, alėjose kažin kas barėsi, gailė
josi“; o buvo melstasi, nudažius „širdis ge
dulu“, o „požemius — klaidžiais keliais“ 
Beliko to laiko mada riktelti:

Gyvenime! Rytojuose
tu melavai! Tu — žulike!

Panašaus pobūdžio ir „Ach, šoferi!“ apie 
ilgesingas šoferio akis, vežant ponus į ope-

ALEKSANDRAS DIČPETRIS
APIE GYVENIMĄ

Paskambinki, sese, palaidotą laimę, 
paskambink nuvytusią vasarą mano! 
Kaip kartą mergužė ten, tolimam kaime, 
bernelį viliojo ir meile gyveno.

Kaip amžiną meilę Jaunam pažadėjus, 
drugiu plaukinėjo žiedelių lankoje, 
o kitą dienelę, kaip vasaros vėjas 
rugužių jūružėj, jau kito ieškojo.

Kaip klydau aš vienas, mergužės pastigęs, 
nuo tėvo, motulės kiemelio nutolęs.
kaip rodės, kad mano takeliuos tik dilgės 
teauga ir teželia užmirštos žolės.

Paskambinki, sese, paskambinki, sese, 
kad leidžiasi saulė ir užteka vėlei, 
kad mano iš naujo atgimusią dvasią 
užplūdo, užplūdo laisvi vėjūžėliai.

Kada nors iš laiko nuotolio istorikai, su
rankioję šaltinių medžiagą, aprašinės ir 
tirs užsienio lietuvių gyvenimą, paliktus 
pėdsakus, vertins jų atliktąjį darbą. Neuž
bėgant ateities istorijos rašytojams už 
akių, galima spėti, kad didžiausias jų dė
mesys bus skirtas seninusiems ir gausiau 
siems mūsų išeivijos telkiniams, pirmoj, 
eilėje JAV-bėse, kur įspausti gilūs, laiko 
ir užmaršties neišdildomi, pėdsakai.

Tačiau ir iš šiandieninės laiko perspek
tyvos sprendžiant, Vokietijos lietuviai yra 
jau užsitikrinę sau žymią vietą istorijoje 
vien dėl to vaidmens, kurį atliko pokari
niame 1945-50 m. laikotarpyje. Tomis die
nomis, kai tėvynėje vyko kruvina laisvės 
kova su nepalyginamą jėgos persvarą tu
rinčiu Lietuvos priešu, laisvąją Vokietijos 
dalį pasiekusių lietuvių skaičius nesiekė 
nūdienio Panevėžio miesto gyventojų skai
čiaus. Tai buvo mažutis telkinys ne tik pa
liktojo krašto atžvilgiu, bet ir prieš mili
joną Amerikos lietuvių. Nepaisant to. pir
maisiais pokario metais Vokietijoje susi- 
spietusiems lietuviams pavyko atkurti ne 
tik simbolinę nepriklausomą Lietuvą, liet 
iš tikrijjų būti pačiu pajėgiausiu kūrybos 
židiniu, iš kurio impulsai ir poveikis per
sidavė į visą gyvąjį. įvairiomis sąlygomis 
besireiškiantį, lietuvybės kūną. Toji veik
la palaikė kovojančiųjų dvasią, stiprino jų 
karžygišką narsą, ryžtą, žygdarbius. Iš ki
tos pusės, čia sukurstyta kūrybinė ugnis, 
plačiai po pasaulį išnešiota emigracinio 
srauto, persimetė į senąsias užjūrio lietu
vių kolonijas ir jas atgaivino.

Pagal savo skaičių neproporcingai dideli 
vaidmenį Vokietijos lietuviai pajėgė atlik
ti dėl ypatingų sąlygų. Bene svarbiausioji 
buvo ta, kad jie savo tarpe turėjo daug ge
rai išlavintų kūrybinių jėgų, labai aukštą 
intelektualinį lygį. Juk čia tada spietėsi 
žymi Lietuvos kultūrinio potencialo dalis 
— įvairių rūšių specialistai, rašytojai, 
mokslininkai, švietėjai, meno ir kultūros 
veikėjai, besimokančioji jaunuomenė. Tai 
jų dėka, sutelktinės kultūrinės kūrybos dė
ka tas nedidelis, vos 60 tūkstančių siekiąs, 
lietuvių telkinys paliko gilius pėdsakus ne 
tik išeivijos gyvenime, bet — galime drą
siai tvirtinti — visoje naujausioje lietuviš
kosios tautinės kultūros istorijoje.

Dabartinė Vokietijos lietuvių veikla yra 
kitokia, nes kitos galimybės, kitos sąlygos, 

rą: „Pasuki dar — ir būsim už ekvatoriaus, 
nes kelias mūs — vis tiek parabolė!" Po 
dienos, kitos — „nei Toscos, nei Carmen: 
širdy vien gilios vėžės liko". Belieka „dar 
truputį kairėn“ pasukti, — „ir ten surasim 
į bevysiantį vainiką paskutinę gėlę“.

To paties eksperimento, vartojant „praš
matnius" žodžius ir suaudžiant siužetą kaip 
parabolę, ir „Žalio voro" eilėraštis. Ir ja
me prigrūsta meteorų-meteoritų. džimų, 
aptiekų, tavorų, chamų, panoramų, nors 
siužetas — dičpetriškas: ieškoti, nerimti ir 
...nusivilti:

Atkūprinau, kaip žalias voras, 
į kvepiančią gyvenimo aptieką 
ir. karštos širdies tavorą 
iškelsiu aš į nieką, — 
subirsiu, kaip mažytis meteoras, 
kuris perdegęs nieko 
nepalieka...

7. Baigiamos pastabos
Tai tik trumpa A. Dičpetrio poetinės kū

rybos apžvalga. Kaip matėme, joje nu
skambėjo jaunuoliškas nerimas ieškant už 
melsvų tolių vaizduotės sukurtos pasakos 
ir atsimušant į intuityviai nujaustą tikro
vės uolą. Negausių pirmojo ir paskutiniojo 
rinkinio eilėraščių diapazonas bei apimtis 
— visas gyvenimas iki „keliausiu palinkęs“ 
ir „po daug dienų nebus nei kapo, tik aš 
svyruosiu pušimi“.

Jei priimsime prielaidą, kad juo stipres
nis talentas, juo kūriniuose ryškiau tvyska 
kūrėjo asmenybė. — reika pripažinti, kad 
A. Dičpetrio turėta neabejotino talento. 
Nors nekėlė ypatingų to laiko problemų 
(bet vis dėlto palietęs ir darbininkų buitį), 
nors vienu kitu eilėraščiu palietė sociali
nes problemas, jis, kaip tikras lyrikas, iš
dainavo savo svajones, siekius, kryžkeles, 
nusivylimą ir ateities viziją. Apglėbęs pla
čiu mostu visą savo buitį ligi reinkarnac- 
jos. tarytum neturėdamas ką daugiau pa
sakyti. nutilo, nesiskelbė. Tačiau gaila, kad 
laiko dramatiškos sąlygos nutildė jo lyrinį 
talentą: jeigu būtų rašęs ir toliau, gal būt. 
šiandien minėtume stiprų talentą, sužėrė
jusį visomis vaivorykštės varsomis. O gal 
būtų ir kitaip...

A. Dičpetrio lyrinė vaizduotė ribojasi 
egocentriniu pasauliu. Parafrazuojant T. 
Watts-Dunton, galima spėlioti, kad jo poe
tinį impulsą sudarė asmeniniai pergyveni
mai. Tos rūšies poetai kartais yra taip ap
valdyti savo pergyvenimų ir jausmų, kad 
neranda nei laiko, nei noro įsigilinti į ki
tus, atskleidžiant tų kitų vidaus kreives 
(plg. Pakaruoklę, Apie gyvenimą) ir pla
tumas: jų pačių mintys, jų pergyvenimai 
yra „jų karalystė“. Mūza sumažina jų re-

KŪRYBOS GALIA
(Vokietijos lietuviai, žiūrint iš toliau)

kita globalinė lietuvybės padėtis. Tautos 
kamienas tėvynėje, it žiemkentis grūdas po 
gruodu, atlaikęs negandų ir sunkiausių iš
mėginimų metą, vis labiau parodo savo kū
rybinio želmens galią. Iš kitos pusės, poka
rinės emigracijos jėgomis sustiprinti JAV- 
bių lietuviai vėl susigrąžino savo vadovau
jančiųjų padėtį, kuri jiems priklauso tarp 
užsienio lietuvių dėl jų skaičiaus, tradici
jų. palankesnių gyvenimo ir veiklos sąly
gų. Tačiau ir tokie, kokie šiandien yra. Vo
kietijos lietuviai turi kuo pasididžiuoti ir 
būti patenkinti savo atsiektaisiais laimėji
mais ir užimamąja reikšminga vieta lietu
viškajame pasaulyje. Būdami šiame kraš
te sunkiųjų pokario metų sąlygomis nu
veiktojo lietuviškojo darbo tiesioginiais tę
sėjais. jie nusipelno tėvynės ir kitų kraštų 
lietuvių pagarbų už tai. kad išlaikė ir po- 
emigracinėm sųlygom pritaikė eilę naudin
gi! ir pavyzdžiu kitiems tapusių institucijų. 
Čia užtenka tik suminėti Vasario 16 gim
nazijų. tapusių savotišku simboliu viso pa
saulio lietuviams. Dėmesio vertas Vokieti
jos lietuvių organizuotumas, daugialypė 
veiklios iniciatyvos, bendruomeninio dar
bo technika.

Yra. be abejo, ir šešėlių. Juk. kaip sako
ma, neklysta tik tie. kurie nieko neveikia 
Kituose Vakarų Europos kraštuose gyve
nantys lietuviai su pagarba stebi savo tau
tiečių veiklą Vokietijoje ir nesvyruodami 
pripažįsta jiems natūralų tarpininko vaid
menį tarp pavergtosios tėvynės ir užjūri- 
nio užnugario.

Ne tik už praeity atliktus darbus, ne tik 
už tuos, kuriuos išlaikė ir pratęsė, Vokieti
jos lietuviai nusipelno pagarbų. Jie mus ža
vi ir įkvepia savo naujomis iniciatyvomis. 
Visi žinome, kokių padariniu šio krašto 
lietuvybei turėjo 1950 metų emigracijos 
srautas. Atrodė, jog lieka tik ligonys. ne
tinkama svetimiesiems darbo jėga. Visa, 
ką turėjo geriausio. Vokietijos lietuviai 
atidavė kitiems kraštams, sau beveik nie
ko nepalikdami. O ir tokiomis nedėkingo
mis sąlygomis jie sukūrė naujų dalykų. 
Vokietijos lietuvių vardas neišnyko iš mū
sų kultūrinio gyvenimo kronikos. Jie pasi
rodė verti to ypatingo pokario metų kūry
binio pakilimo paveldėtojai ir saugotojai.

Svarbiausiu poemigracinio laikotarpio 
kūrybiniu laimėjimu reikia laikyti kasmet , 
Vokietijoje rengiamas lietuviškųjų studijų į 

gėjimo ir įsijautimo amplitudę, bet apdo
vanoja skardžia, žaisminga daina.

Mūsų poeto daina žaisminga, skambi, 
liūdna, bet dažniausiai išreiškia tik jo pa
ties vidų: jo skausmą, jo džiaugsmą, aspi
racijas, nusivylimus. Ee abejo, ne vienas 
gali aptikti jo nuotaikinguose kūrinėliuose 
savo buities atšešėlių, tačiau greit susi
voks, kad tai stiprūs, individualūs kūrėjo 
poetinės tapybos vaizdai su specifiniu dažų 
konglomeratu, spalvų žaismu ir linijų spū
džiu.

Tačiau negalima aklai tapatinti poeto as
mens su po kūryba, tartum kūriniai būtų 
autoriaus dienoraštis ar išpažintis: A. Dič
petris, kaip ir kiekvienas poetas, transfor
mavo. pakeitė savo asmens kontūrus užsi- 
likusioje kūryboje. Paprastai poezijos kū
rinėliuose plazdenąs žmogus yra ir jautres
nis, ir platesnis, ir didesnis už patį autorių. 
Tačiau jis pats yra autonomiškas savo kū
rinių valdovas. — kuria, kaip nori, kaip re
gi per apie jį sklendenančią atmosferą, 
kaip jo poetinė vaizduotė diktuoja.

Šiandieną, kai 17 žodžių, išdėstytų į 8 ei
lutes, kai kas vadina savęs atradimu, būti
niausio pasakymu, kai eksperimentuojama 
modernia forma, ieškant poetinės išraiškos 
neaiškioms bei miglotoms mintims, ir skai
tytojams pateikiamas neišsprendžiamas, ei
lėmis surašytas rebusas, — A. Dičpetrio 
poezija tebėra ir aktuali, ir įdomi, ir savi
ta.

Būtų naudinga ir skaitytojams, ir mūši’ 
literatūros istorijai, jeigu A. Dičpetrio ei
lėraščių retai kur beaptinkamas rinkinys 
būtų antra laida išleistas.

1970.XI.13.

LIETUVOS VOKIEČIAI
Antrojo pasaulinio karo metu žuvusiems 

čiai Tėviškės pirkioje, esančioje Neheim- 
savo tautiečiams paminėti Lietuvos vokie- 
Huesten, įrengė paminklinį kampelį, kurį 
puošia iš medžio drožtas reljefas su įrašu: 
„Prisiminti visiems Lietuvos vokiečiams, 
kurie 1939-1945 karo lauke, bėgdami ar ne
laisvėje neteko gyvybės“. Kampely yra 
knyga, kurioje įrašyti žuvusiųjų vardai, gi
mimo diena ir vieta, o taip pat žuvimo die
na ir vieta. Prie įrašų pridedamos nuotrau
kos. krikšto, jungtuvių, mirimo ir kitokie 
dokumentai. Iki šiol įrašytos 52 pavardės.

Paminklinis kampelis bus iškilmingai 
atidengtas lapkričio mėn„ greičiausia, mi
rusiųjų dieną. Jis įrengtas žuvusiųjų asme. 
nų artimųjų aukomis.

POVILAS ZAKSAS MIKĖ
rugsėjo 12 d. Wehnen psichiatrinėje ligo
ninėje. Buvo gimęs 1923 m. gruodžio 27 d.
Palaidotas Oveno kapinėse.

savaites. Tai reikšminga naujovė visos lie
tuviškosios kultūros istorijos mastu, nes to
kios tradicijos anksčiau neturėjome. Pa
vyzdys paimtas iš Vakarų, konkrečiai — 
iš prancūzų visuomeninių savaičių (semai- 
nes sociales). prasidėjusių prieš 50 metų. 
Jos ne aklai nukopijuotos, bet pritaikytos 
lietuviškoms sąlygoms, su savitu veidu. 
Jos rengiamos kasmet. Toks reguliarus pa
stovumas — labai svarbus savaičių bruo- 
'.as. nes jis pakeičia trumpalaikes improvi
zacijų pastangas ritmingu išankstiniu pla
navimu. ugdo naujus bendruomeninio dar
bo įgūdžius.

Kitas labai vertingas savaičių bruožas — 
lietuviškosios studijos. Pobūvinių. pramo
ginių. laisvalaikio, poilsio renginių bent 
ten. kur daugiau lietuvių — ne badas. Eu
ropinės lietuviškųjų studijų savaitės nuo 
pat pradžios pagrindinį svorį sutelkė j stu
dijų darbą, ieško pusiausvyros tarp inte
lektualinės ir meninės kūrybos, vengiant 
vienašališkumo. Mūsų dienų sparčiai besi
keičiančiame pasaulyje, paskendusiame 
'’’- ūbos veikloje, pasigendame susikaupimo, 

lesnės minties. Dar svarbiau mums, pa
saulyje išblaškytiesiems, susitelkti ties gy
vybiniais lietuviškosios būties klausimais.

Mažesniu masteliu, išeinant iš Vakarų 
Europoje gyvenančių lietuvių interesų. Lie
tuviškųjų studijų savaitės yra tapusios 
svarbia metinio susitikimo vieta. Neturime 
visus apjungiančios bendros organizacijos, 
vieno bendro centro, židinio, apie kurį, 
kaip kokią ašį. suktųsi mūsų gyvenimas, 
šitą struktūrinį trūkumą bent iš dalies at
stoja dinamiška savaičių institucija.

Ką tik pasibaigė XVII-ji Lietuviškųjų 
studijų savaitė Stuttgarte. Stebinčiam nuo 
pradžios jų raidą, nėra jokios abejonės — 
tai buvo pavykusi ir ne vienu atžvilgiu to
bulesnė, lyginant su ankstesnėmis. Ta pro
ga norėtųsi išreikšti nuoširdžią padėką Vo
kietijos lietuviams, atskiriems asmenims ir 
Krašto valdvbai už tai. kad padėjo įpilie- 
tinti. išlaikyti ir tobulinti tą gražią inicia
tyvą. kuria žavisi tautiečiai tėvynėje ir už
jūriuose.

Padėką lydi linkėjimai toliau sėkmingai 
tęsti gražiai išbandytą lietuviškosios kūry
bos tradiciją.

Dr. Kajetonas Čeginskas.

Uppsala/Švedija (VKV Inform.)

PASIKARTOJIMAS
■ Mergytė ištraukė iš kišenės kaspinuką 
ir užrišo jį ant eglaitės šakos — ant tos, 
kuri į šiaurę. Na. dabar bendrom jėgom — 
op. hop, ha!

Vaikai išrovė nedidelę eglaitę, rūpestin
gai apvyniojo maišu jos šaknis, įdėjo į ve
žimėlį ir beveik bėgdami, linksmai šūkau
dami pasuko iš miško į namus.

O namuose — dideliam sode — tėvas 
laukė jau jų prie iškastos duobės. Čia. tėvo 
padedami, vaikai pasodino savo pirmąją 
eglaitę. Ar prigis? Ar augs? Ji prigijo. Eg
laitė rūpestingai buvo pasodinta, bet taip, 
kad atžymėtoji šaka būtų į šiaurę. Eglaitės 
negalima bet kaip sodinti, nes ji gali ne- 
prigyti.

Augo vaikai — augo kartu ir ta eglaitė. 
Visi jie augo Lietuvoje. Mergytė jau išau
go ir išėjo į motinas. O jos broliukas Lie
tuvos miškuose...

Motina pažiūrėjo į laikrodį, vaikai jau 
grįžo iš mokyklos, turi ir vyras greitai par
eiti iš darbo. Reikia ruošti vakarienę, o 
paskui pagalvoti ir pasitarti su vyru dėl 
kalėdinių dovanų vaikams, nes greit jau 
Kalėdos. Reikėtų gal vaikams aukštus, šil
tus batus nupirkti, nors čia ne taip šalta, 
kaip Lietuvoje. Dar ir kitas dalykas: ar 
bus sniego per Kalėdas? Sninga čia daž
nai, bet to sniego tebūna tik truputis, ir jis 
vėl ištirpsta. Čia ne taip, kaip Lietuvoje 
buvo.

Motina pradėjo dėti lėkštes ant stalo, 
pažiūrėjo pro langą. Kągi! Ir čia. svetima
me krašte, jie su vyru sugebėjo įsigyti sau 
namuką. Jie pirmiau abu sunkiai dirbda
vo. o dabar vien tik jos vyras. Jis taip ge
rai išsispecializavo. įsidirbo. kad visai ne
blogai uždirba. Vaikai jau čia gimė. Lietu
va jiems kaip ir nežinomas, tolimas, pa
slaptingas kraštas, kaip pasakų kraštas, 
nes jie su vyru jiems tiktai kas gera ir gra
žu apie tėvynę papasakodavo. Vaikai ir 
lietuviškai moka kalbėti, žino šiek tiek dai
nų, mėgsta tam tikrom progom tautiniais 
rūbais rengtis. Geri vaikai! Bet ar...

TAUTINIAI DRABUŽIAI
JAV lietuvių laikraščiuose buvo pradė

tas karštokas ginčas dėl tautinių drabužių, 
kad kai kur jie išvirsta jau net į maskoliš
kus, ir t. t. Didžiausi priekaištai buvo nu
kreipti į „Grandinėlę", tą ansamblį, kuris 
taip išgarsino lietuvių vardą Pietų Ameri
koje.

Tautinių drabužių klausimas, pasirodo, 
aktualus ir opus taip pat ir Lietuvoje. Štai 
„Kultūros barų“ Nr. 8 Kęstutis Balčiūnas 
straipsnyje „Mūsų tautiniai drabužiai“ ši
taip tuo klausimu rašo:

„Pastaruoju metu daug diskutuojama 
apie mūsų tautinius drabužius. Vieni ragi
na, kad jie būtų tokie, kokiais proseneliai 
vilkėjo, kiti, norėdami jais aprengti jauni
mą. taikosi prie šiuolaikinių madų.

„Istorijos būvyje lietuvių tautiniai dra
bužiai keitėsi ir išgyveno natūralią raidą, 
bet visuomet jie buvo neatskiriama buities 
ir liaudies švenčių dalimi. Juos mūsų seno
liai (Dzūkijoje — net mūsų tėvai) nešioda
vo ne tik ypatingomis progomis, bet ir 
šiaip — sekmadieniais, poilsio dienomis. 
Tačiau kiekvienais metais tautinių drabu
žių paskirtis vis siaurėjo.

Kita vertus, tautinį kostiumą įsigyti tiek 
anksčiau, tiek dabar ne taip jau paprasta; 
ne visi ir gali — jie nėra pigūs. Užsisakyti 
tautinius drabužius pas audėjas taip pat 
nėra lengva. Nors kiekvienoje apylinkėje 
dar yra moterų, mokančių austi, retai ku
ri imasi šio darbo. Išausti medžiagą tauti
niam kostiumui — sudėtinga. Apskritai, 
kaimo moteris audėjas reikėtų labiau ska
tinti, joms padėti. Juo daugiau namuose 
bus austinių staltiesių, užuolaidų su tauti
niais raštais, tuo labiau veiksime ir jauni
mą, sužadinsime jo pagarbą išraiškingai 
liaudies kūrybai. Kartu reikia rūpintis, kad 
tautinius drabužius pradėtų austi fabrikas 
ar dailės kombinatas ir kad norintys jų ga
lėtų įsigyti parduotuvėje.

O dėl pačių drabužių, man atrodo, reikė
tų daugiau laikytis istoriškai susiklosčiu
sios nešiosenos, liaudiškojo rūbų suprati. 
mo. nesiderinant prie kurios nors trumpa
laikės mados. Tai yra liaudies kultūros pa
likimas. ir prie jo reikia prisiliesti taip pat 
atsargiai, kaip ir prie tautosakos ar liau
dies dailės. Jau pradedame neskirti nei 
aukštaitiškų, nei žemaitiškų, nei dzūkiškų 
drabužių, jie praranda savo būdingą orna
mentiką. Dažnai pagyvenusias moteriškes 
išgirsti kalbant: „Tai jau permainyti rūbai, 
kad net atpažinti negali!“

„Teko ne kartą girdėti apie pagarbą tau
tiniams drabužiams užsienio lietuvių tar
pe. Taigi nei pas mus. nei svetur senieji 
lietuvių drabužiai bei jų nešiosena dar nie
kam niekada nepadarė gėdos. Priešingai, 
jie kelia susižavėjimą, atkreipia dėmesį sa
vo išraiškingumu, spalvų subtilumu. Ir ga
lėtume rasti kur kas daugiau progų — ir 
iškilmingų, ir ne tokių iškilmingų, kada 
derėtų apsivilkti tautinius drabužius. Pasi
duodami madai, mes tarsi atsisakome liau
dies kultūros palikimo“.

Parėjo jau ir vyras iš darbo. Nuvargęs, 
bet linksmas, patenkintas. Mat, jis prieš 
šventes vis antvalandžius dirbdavo ir da
bar gaus priedo. Po vakarienės jie sėdėjo 
ir planavo, kas geriausia būtų už tuos pi
nigus padaryti. Ar viršuje, pastogėje, dar 
vieną kambarį vaikams įrengti, ar prieka
bą prie automobilio pirkti, kad vasarą 
atostogų metu jau ne palapinėje, bet toje 
priekaboje galima būtų miegoti? Vaikai 
pasitraukė — jų nebegirdėti. Gal vėl ką 
nors paslapčiom drožia ar siuvinėja, kalė
dines dovanas tėvams ruošia?

„Bet. žiūrėk, tėveli-vyreli, vaikai ne sa
vo kambariuose, o ten, mažajame sodelyje 
laksto, dabar sustojo, tariasi. Ko jiems ten 
reikia?“ „Ak, ko jiems ten reikės? Vaikš
tinėja, tur būt, ir viskas“, atsakė tėvas. „O 
žinai, kaip mes Lietuvoje, kai gyvenome 
kaimynystėje, žiemos metu...“ pradėjo mo
tina ir nutilo.

Prieš Kūčias vieną dieną paaiškėjo, ko
dėl vakarą vaikai vaikštinėjo sodelyje. Pa
slaptingai šypsodamiesi, žibančiomis aki
mis. dukrelė ir sūnus paėmė tėvus už ran
kų ir išsivedė laukan. Jie nuvedė tėvus so
delyje ten. kur jau buvo iškasta duobė, o 
šalia jos gulėjo nedidelė eglaitė. Labai nu
stebo tėvai, o vaikai džiaugėsi: „Tai bus 
jums, mieli tėvai, mūsų dovana šv. Kalė
doms! Mes su jumis kartu pasodinsime 
mūsų pirmąją eglaitę, kaip jūs padarėte 
Lietuvoje, kaip tu, mamyte, mums pasa
kodavai. O eglaitę mes pirkom iš savo ki
šenpinigių. ir pačią gražiausią“.

Eglaitė tikrai buvo graži.
„O. vaikai, vaikai. Bet ta eglaitė gi ne

prigis čia!" sušuko motina. „Ji neturi šak
nų. ji visa apkarpyta“.

Išgirdę tai. vaikai nuliūdo, ir jau jų aky
se pradėjo kaip ir ašaros žibėti. Eet tėvas 
apkabino juos, sakydamas: „Gerai padarė
te jūs. mano mylimieji! Seniai norėjau čia 
obelaitę pasodinti, o jūs dabar jau ir duo
bę iškasėte. Matai, mes dabar čia jūsų gra
žiąją eglaitę įkasime. Iki pavasario ji čia 
išsilaikys, o vėliau pasodinsime jos vietoje 
obelaitę, kuri neš mums kas vasarą gra
žius raudonus obuoliukus“.

Visi sodino eglaitę. Vaikai stengėsi pa
dėti.

„Žiūrėk, aš irgi šiaurinę šaką kaspinuku 
atžymėjau", giriasi mergaitė. Kai viskas 
buvo aptvarkyta, tėvas pasakė, kad rytoj 
čia jie abu su motina padės po eglaite do
vanas.

„Čia? Lauke? Dovanas?“ nustebo ne tik
tai vaikai, bet ir motina.

„Taip, dovanas, tiktai ne jums, vaikai. 
Mes padėsime morkų, kopūstų triušiams, 
razinkų strazdams, riešutų voveraitėms ir 
grūdų kitiems paukščiukams. Tai bus 
jiems džiaugsmo!“

Vaikai jau iš anksto džiaugėsi tuo, kad 
turės malonumo žiūrėti pro langą į paukš
telius ir žvėrelius. Linksma ir patenkinta 
visa šeima grįžo į savo namuką, į šilumą. 
Vėlai vakare, jau gulėdama, motina neiš
kentėjo ir prašnibždėjo: „...be šaknų...“

„Kaip ir mes“, pridūrė tėvas.
V. čekauskienė

LIETUVOS ISTORIJA PAŠTO 
ŽENKLUOSE

Algirdas Gustaitis

Antano Bernoto įnašas filatelijai (pašto 
ženklų rinkimas bei tyrinėjimas) yra iš
skirtinas. Nesuklysiu tvirtindamas, kad iki 
šiol didžiausias mūsų filatelijos istorijoje, 
įdomūs jo iliustruoti straipsniai apie fila
teliją bendrai, skelbiami kitoje spaudoje. 
Reikšmingi, stropiai parinkti, istoriniu ir 
dalykiniu tekstu paremti jo eilę metų „Lie
tuvių Dienų" žurnalo puslapiuose spaus
dinti raštai apie Lietuvos istoriją pašto 
ženkluose. Jie versti į anglų k. ir duoti kaip 
svetimiesiems informacija apie Lietuvą, 
lietuvių tautą, jos istoriją, žymiuosius as
menis ir kt. Visa atrado, surinko, parengė, 
suredagavo.

1970 lapkričio mėn. „L. D.“ nr. atspaus
dinta paskutinė jo atkarpa įprasta antraš
te: Lithuanian History in Stamps. By An
tanas Bernotas. Part CXX1X. Duota dvi 
svetimųjų išleistų jo pašto ženklų nuotrau
kos. kurių vienoje yra mūsų sostinės Vil
niaus vaizdas, su autoriaus paaiškinimais 
anglų ir lietuvių kalbomis. Kitas tekstas 
vien angliškai.

Ant. Bernotas atliko didelį kultūrinį dar
bą. naudingą visai lietuvių tautai. Jo kelios 
dešimtys atkarpų su lietuviškos minties 
tekstais, paskelbtos minėtam žurnale, dau
geliui amerikiečiu ir kt. „atvėrė akis“, da
vė tiesos spindulėlių apie lietuvių tautą.

Stebina autoriaus atkaklumas, nes tokį 
didelį darba vis ir vis nepavargstančiai, 
nesigarsinant dirbti eilę metu yra išskirti
nas dalykas. Garbė jam už tai!

Visus tuos anglų k. straipsnius, puikiai 
iliustruotus, reikia išleisti atskira knyga.

Alg. Gustaitis

KUR KELIAUJA LINAI?
Biržų linų fabriko apdirbimo produktai 

eksportuojami į Belgiją. Japoniją ir spalio 
mėnesį gavo dar vieną pirkėją — Angliją.
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JAUNIMO SEMINARAS
STUTTGARTE

Parodyta pasauliui
LIETUVA PASAULINĖJE PARODOJE

Lapkričio 7-0 <1. d. VLB Stuttgarto apy
linkės valdyba jau antrą kartą sukvietė 
jaunimo seminarų. Ji parūpino tam pinigų 
ir surado salę, perleisdama Jaunimo sek
cijos valdybai suvažiavimo temas ir disku
sijų pravedimą. Suvažiavo 35 jaunuoliai. 
Vyresnioji karta nebuvo kviesta.

Trys temos buvo numatytos diskusijoms: 
1. Vokietijos lietuvių jaunimo veikla. 2. 
Antrasis pasaulio lietuvių jaunimo kongre
sas ir 3. Ryšiai su Lietuva. Pirmosios te 
mos diskusijos užėmė visą šeštadienio po
pietę. Jaunimo sekcijos valdybos pirminin
kas Andrius Šmitas painformavo apie Jau
nimo sekcijos veiklą praeity ir numatytus 
darbus ateityje. Pranešė, kad priimtas nau
jas Jaunimo sekcijos statutas, kuris bus se
kančiomis dienomis išspausdintas ir išsiun
tinėtas. Hamburge ir Kaiserslauterne jau 
susidarė jaunimo grupės, kurios, išskyrus 
suėjimus, nežino, ką veikti. Bonnos-Koelno 
ir Muencheno jaunimo grupės veikia, bet 
jos tiesiogiai vadovaujamos apylinkių val
dybų. tad dar nepriklauso Jaunimo sekci
jai. Visos grupės ir aplamai jaunimas kelia 
klausimą, ką veikti, ir per daug laukia pa-

galbos iš Jaunimo sekcijos valdybos, kuri iš 
tikrųjų tik turėtų derinti grupių veiklą. Iš 
tikro ji ir toliau neša viso darbo naštą, bet 
viena neįstengia. Smito žodžiai skambėjo 

į pesimistiškai: ..Taip yra. kad čia nieko nė
ra", kas iš tikrųjų neperdėta. Ir diskusijų 
dalyviai nesugebėjo šiai padėčiai ką nors 
konkretaus pateikti. Skambėjo tik frazės, 
kaip: sudominti jaunimą Jaunimo sekcijos 
ir lietuviška veikla, surengti daugiau suva
žiavimų. paruošti jaunimo vadovii ir t. t. 
žinoma, lai vertingi patarimai, bet, Smito 
žodžiais, kol niekas nenori apsiimti darbo, 
vieni pasiūlymai vaisių neneš. Vienas daly
vis patarė tiesiog provokacijos keliu bu
dinti jaunimą iš letargo.

Daug konkretesnių duomenų suteikė dis
kusijos apie Jaunimo Žodį. Tiesa, redakto
riai nusiskundė, jog daug kas pasižada ra
šyti, bet tik pora berašo. Susirinkusieji gy
vai pritarė minčiai dėti pastangas Jaun. 
Žodį suaktualinti, sugyvinti reportažais iš 
lietuvių jaunimo gyvenimo ir nevengti net 
kietesnės kritikos sau ir kitiems. Redakci
ja norinti viską spausdinti, išskyrus gru
biai užgaunančius straipsnius ir kritiką 
apie gimnaziją. Ginčas kilo, ar priimti vy
resniosios kartos straipsnius. Dauguma pa
sisakė už spausdinimą visko, kas susiję su 
jaunimo problemomis, nežiūrint autorių 
amžiaus. Kritikuotas buvo J. Ž. lėkštumas, 
perėmus laikraštį naujai redakcijai, nes 
buvo pasitenkinta tik informacine medžia
ga ir vengta savų komentarų. Pagirta pa
gerinta išvaizdą ir straipsnių suskaldymas.

Sekmadienį buvo aptartas pasiruošimas 
antrajam lietuvių jaunimo kongresui. Kun. 
Damijonaitis apibrėžė pasiruošimą buvu
siam kongresui ir patarė šį sykį leisti jau
nimo atstovus išsirinkti pačiam jaunimui. 
Jaunimo sekcija numato sekančiais metais 
pirmoj rugpjūčio pusėj Bad Pyrmonte su
organizuoti prieškongresinį Europos jauni
mo suvažiavimą. Ten bus pasiruošta pasau
lio liet, jaunimo kongresui ir bus išrinkti 
atstovai. Amerikoje kilusį siūlymą Antrąjį 
jaunimo kongresą šaukti Vokietijoje olim
piados metu dalyviai atmetė, nes trūksta 
žmonių, kurie apsiimtų šį milžinišką dar
bą. Be to. olimpiados metu nei spauda, nei 
televizija neatkreips dėmesio į šį kongresą.

Tema apie ryšius su Lietuva, kaip visa-

STASIO SKUNDAS
..Šluota" lapkričio mėn. išsispausdino 

Stasio J. iš Anglijos nusiskundimus širviu 
tų rajone gyvenančiai seseriai.

Juose Stasys J. rašo, kad sausio 3 d. jam 
sukako 62 metai, tai darbą pasirinkti sun
ku. nes didelis krašte bedarbių skaičius. 
Iš darbo, rašo Stasys J.. Anglijoje nepasi
darysi turtingas, nes čia taip padaryta, 
kad darbininkas priklauso nuo darbdavio 
malonės. Jis pats mokąs kas savaitę po 
11 šil. 8 penus ligonių kasai, bet dabar jau 
reikia mokėti už dantis, akinius ir kt. Pat
sai Stasys J. buvo sugadinęs akinius, o už
sakęs naujus turėjo sumokėti 6 sv. 1(1 šil.. 
ir jam už tuos akinius reikėję dirbti dvi 
savaites. Jis dirba geležies liejykloje, kur 
yra dulkių ir karščio.

Padejavęs apie sunkią krašto padėtį, 
Stasys J. rašo, kad visą laiką lošia futbolo 
pūlus ir manąs laimėti didelę sumą — iki 
120.000 svarų ar daugiau.

Taip pat Stasys J. pavydi saviškiams 
Lietuvoje. Sako, jūs turite vilčių geresniam

LA FOLLE DE LITUANIE

Tokiu pavadinimu pasirodė Gallimard 
leidyklos Prancūzijoje išleistas Bertrand 
Poitor-Delpech romanas, apie kurį spauda 
labai teigiamai atsiliepė.

Veikalo pavadinimas nelengvai išverčia
mas, nes reiškia drauge du dalykus: be- 
protę-fantastę iš Lietuvos ir beprotiškai 
įsimylėjusią į Lietuvą. Romano pagrindinė 
veikėja yra prancūzė moteris, patekusi į 
savo banalaus gyvenimo spąstus — gyve
nimo. pilno nuobodulio ir kasdieniškų rū
pesčių. Nostalgijos vedama, ji mintimis 
grįžta j savo jaunystę ir prisimena savo 
klasės draugę lietuvaitę, fantastišką, vėja
vaikišką ir paslaptingą būtybę. Ji imasi 
jos ieškoti, ir tas ieškojimas yra savo lais
vos ir laimingos jaunystės ieškojimas, tai 
ieškojimas Lietuvos, to paslaptingo pasakų 
krašto, kur viskas galima, kur kvėpuoja
ma laisve, vėju L audromis. „Būti lietuve“, 
rašo J. Piatier, recenzuodama romaną „La 
Monde" dienraštyje, „tai būti drauge lais
vu žirgu ir svetimšaliu, ir visomis jėgomis: 
tai būti vėjo, ugnies, smėlio, jūros dukra ar 
sūnum"...

gyvenimui, o jo gyvenimas esąs nepavydė-I da, sukėlė daug diskusijų. Hermanas pa-1 atlyginimą atitinkančią premiją, o kaimo 
tinas. I darė trumpą įvadą, bandė išryškinti ben- j — pusantro atlyginimo premiją.

dradarbiavimo kilmę, tikslus, naudą ir ne- ■ 
naudą sovietų ir mūsų pusei, būdus ir ke
lius. Pasisakė už ryšius, bet tik žinant ko 
siekiama ir gerai pasiruošus. Diskusijos 
nieko nauja nesuteikė, buvo tik pakartoti 
visiems jau girdėti argumentai prieš ir už.

Šis seminaras neturėjo jokios sprendimo 
galios, buvo tik nuomonių pasikeitimo po
būdžio. ką pilniausiai ir atliko. Ar dėl to 
jaunimo veikla pagyvės, reikia labai abe
joti, nes vengiama apsiimti darbus. Tik 
maža grupė neša visą veiklą ant savo pe
čių. Dauguma seminare dalyvavo tik klau
sytojais. Reikia tikėtis, kad kai kurios iš
keltosios mintys bus įgyvendintos. Padėka 
Stuttgarto apylinkės valdybai ir visiems 
Stuttgarto lietuviams už malonų priėmimą. 
Būtų gera,' kad šis seminaras virstų tradi
cija. (VKV Informacijos)

KINO MECHANIKŲ ATLYGINIMAI

Pirmos kategorijos kino mechanikas už 
24 darbo dienas per mėnesį gauna 70 rub
lių atlyginimo. Antros kategorijos me
chanikams už tą patį darbo laiką mokama 
nuo 45-65 rublių per mėnesį.

Įvykdęs planą ir padaręs viršplaninio 
pelno, miesto kino mechanikas gauna pilną

1970 m. sukako 70 metų, kai rusų valdo
mi lietuviai, palikti be savo spaudos tėvy
nėje (o pats Lietuvos vardas ištrintas iš že
mėlapių, geografijos ir istorijos vadovė
lių), atkreipė dėmesį į Lietuvą ir jos prie
spaudą 19(10 metų pasaulinėje parodoje Pa
ryžiuje. Pirmieji progą pastebėjo JAV lie
tuviai. Veikti galėjo tik užsienio lietuviai, 
nes Lietuvoje būtų už tai tekę susilaukti 
tik persekiojimo, ir po Paryžiaus parodos, 
kaip buvo galima tikėtis, Lietuvoje vyko 
tardymai ir suiminėjimai. 1893 m. „Laury
no Ivinskio lietuvių Europos-Amerikos 
draugystė", kurios tikslas buvo „suvienyto
mis sylomis tyrinėti mūsų tėvynę dabarti
niame jos stovyje (...) ir suvesti į pažintį 
su kitomis tautomis", sugalvojo Paryžiaus 
pasaulinėje parodoje įrengti atskirą lietu
vių skyrių. 1899 m. Zuericho Draugystė 
lietuviškos jaunuomenės" iškėlė reikalą 
pasaulinėje parodoje pabrėžti ir politinius 
lietuvių siekimus, parodant draudžiamas į 
Lietuvą įvežti knygas, laikraščius. (Tuo at
žvilgiu tas pats ir šiandien po 70 metų so
vietuose). Tų pačių metų pradžioje „Var
pe" atspausdintame lietuviškojo skyriaus 
pasaulinėje parodoje surengimo komiteto 
atsišaukime (komitetas išleido 3 atsišauki
mus) prašoma Lietuvoje, Amerikoje ir ki
tur gyvenančių tautiečių, „kuriems bran
gūs reikalai numylėtos Lietuvos, kurie su
pranta svarbumą užmanymo, kiek kas gali 
paaukoti pinigų ir siuntinėti visokius lie
tuviškus atspaudimus“.

Į atsišaukimus gyvai atsiliepė JAV lie
tuviai ir komitetas, vadovaujamas kun. Jo
no Žilinsko-Žiliaus (1870-1932), surinko 
daugiau kaip du tūkstančius dolerių. Ko
mitetas kvietė dr. J. Basanavičių rūpintis 
lietuviško skyriaus įrengimu, bet šiam ne
galint, kreipėsi į „Varpo“ ir „Ūkininko“ 
redaktorių dr. Juozą Bagdoną (1866-1956). 
kuris, atvykęs iš Londono, ėmėsi darbo. 
Lietuvių skyriui vieta po labai didelių pa
stangų buvo surasti Trocadero muziejuje, 
Prancūzijos švietimo ministerijos globoja
mame Europos tautų etnografiniame sky
riuje, bet su sąlyga, kad parodoje nebus 
politikos. Etnografinei parodai nebuvo pa
siruošta. Mažojoje Lietuvoje įsteigtas ko
mitetas surinko 113 etnografinių ekspona
tų, o Lietuvoje surinkti eksponatai buvo 
slaptai pergabenti į Mažąją Lietuvą ir iš 
čia į Paryžių. Su dideliu rūpestingumu bu
vo renkami spaudiniai, daromos spaudos ir 
ekonominės diagramos, ruošiamas drau

džiamos spaudos katalogas prancūziškai, 
kuris vėliau buvo slaptai dalijamas.

1900 m. gegužės 15 d. gautose patalpose 
buvo įrengtas lietuvių kambarys — pir
kia, kurioje manekenais buvo rodomos 
piršlybos. Vitrinose buvo išstatytas so
džiaus menas, audiniai, o spintelėse buvo 
draudžiamosios knygas, senieji raštai bei 
spaudiniai, keli XIX a. rankraščiai. Prieš 
kambarį buvo diagramos ir žemėlapiai. Pa
rodos metu apie Lietuvą ir lietuvius. Lie
tuvos praeitį, tuometinę priespaudą ir 
spaudos draudimą paskaitas skaitė kalbi
ninkas Robert Gauthiot, St. Geršinskis, 
kun. J. Žilinskas-Žilius, T. Volkov. Paro
dos proga buvo išleista 36 psl. knygutė 
„Sąskaita arba statistika visų lietuviškų 
knygų, atspaustų Amerikoje nuo pradžios 
lietuviškos Amerikon emigracijos iki 1900 
metų“, o apie spaudos draudimą Lietuvo
je — rusų nemalonumui — sužinojo pran
cūzų laikraščiai.

Parodai baigiantis, buvo paskirta 12 do
vanų už audinius ir sodžiaus meną. 1902 
m. kun. J. Žilinskas-Žilius išleido „Albu
mą lietuviškos parodos Paryžiuje“. Paroda 
kainavo daugiau kaip 3.000 dolerių, kurių 
didžiausią dalį — 2.163,24 dol. — surinko 
JAV lietuviai, o likusią — Lietuvos ir kitų 
kraštiĮ lietuviai. Tai buvo vienas iš pirmų
jų žingsnių parodyti pasauliui lietuvių tau
tai daromąsias skriaudas, ir pagarsinti Lie
tuvos vardą. (Prancūzijos Lietuvių Žinios)

DEGTUKU KLAUSIMAS
„Tėvynė" rašo, kad Sov. Sąjungoje 

trūksta degtukų. Spauda rašanti, kad 
Kremlius išsišaukė Kirovo miesto „Raudo
nosios žvaigždės“ direktorių, o tas įbau
gintas grįžęs ėmęs grasinti darbininkams, 
kad jų laukia didelės bausmės, jeigu pla
nas nebus įvykdytas.

II. SIENKEVICIUS POPULIARIAUSIAS
Paskutiniaisiais metais įvairios užsienio 

leidyklos išleido 150 lenkų literatūros an
tologijų.

Užsienyje populiariausias lenkų rašyto
jas yra Henrikas Sienkevičius.

BŪDAS VILIOTI
Romoje „kazanovai“ ėmė įvairiomis spal

vomis dažyti plaukus ant krūtinės. Tuo jie 
tikisi, sako, prisivilioti greičiau mergeles.

...vienpadsmit, divpadsmit, trispadsmil...
PRANAS MILAŠIUS

RUDENIŠKI APDŪMOJIMAI

Klausykis. kaip už lango ūžauja škotiš
kas vėjas. Iš jūros įsibrovęs, bėga jis Forth 
slėniu, o kai slėnis susiaurėja, vėjas turi 
peršokti per kalnus, paskui blaškosi apie 
namus staugdamas ir vaitodamas. Sustau
gia piktai, net langą sudrebindamas, lyg 
klausdamas, ar tu čia. iš tolimos svetimos 
šalies užklydęs, paskui tęsiamai gailiai su
vaitoja. primindamas gimtąjį tavo kaimą, 
seniai praėjusius tavo vaikystės rudenius. 
Dabar tamsi rudens naktis ir tavo kaime. 
Ir ten vėjas ūžia ir dejuoja apie langus. 
Ten dabar jau po vidurnakčio, greit pradės 
aušti. O prieš aušrą vienas po kito sužibės 
žiburiai. Paskui palengva išryškėja sody
bos. atskiri namai, medžiai. Palengva auš
ra atidengia kalvas, tuščius laukus, pievas. 
Paroužės ir Salos dabar vandeniu užtvi
nusios. tyvuliuoja kaip jūra, o Varlinė, 
tarp salų Kalno ir Pilalės įspraustą, neturi 
kur išsiplėsti, atrodo, kaip tos jūros įlanka. 
Roužių epušės, lapus numėlusios, maska
tuoja dabar vėjuje nuogomis šakomis, o už 
jų Medvalakės pušys, amžinai žalios, išdi
džiai viršūnes į padangę tiesia. Už Medva
lakės girdėti jūros ūžimas, ir rodos, kad 
jūra grasina užpilti visą pasaulį, tik miško 
pušys jos kėslus sustabdo. Nuo jūros at
skrido būrys žuvėdrų, nutūpė T<cvende- 
muose, dalis jų nusileido ant Salų vandens 
ir plūduriuoja tingiai be tikslo. Laukai juo
duoja arimų vagomis, kur-ne-kur sužėlusiu 
rugiu žaluma įsprausta tarp arimu juodu
mos. Padangė visa apsitraukusi debesimis, 
retai kur tarp debesų matyti žydro dan
gaus lopelis.

Į kaimą atvažiavo žvejas. Bočius. Pasi
ėmęs bliūdą, eina pirkti menkių. Mažas 
berniukas trepnoia šalia jo. Žvejas, pama
tęs ateinant pirkėjus, sustabdo širvą kume
lę ir laukia jų. Pilnas vežimas prikrautas 
menkių, jų burnos skausmingai perkreip
tos. žiūri jos į vaiką negyvomis akimis. 
Žvejas svarsto menkes, sukabina jas už 
žiaunų ant kablio, paskui, viena ranka iš
kėlęs buožę, traukia šniūrelį nuo vienos 
varinės vinelės iki kitos, kol pagaliau buo
žė išsilygina. Kaimynas ateina maišu ne
šinas. jis pirks visa kana. Žvejas meta 
menkes į maišą ir skaito jas. bet kažkaip 
kitaip, savotiškai, ne taip, kaip visi kiti 
žmonės kaime. — vienspadsmit. divpad
smit. trispadsmit.

— Gudrus jis. tas senas žvejas. — kal
ba bočius vaikui, grįžtant namo su menkė
mis. — Kai jūroje staiga jį užklupo audra, 
tai nors ir liuteronas būdamas, prižadėjo 

šventam Antanui žvakę dvigubai didesnę 
negu visos kitos, jei gyvas sugrįš į krantą. 
Ir ištesėjo pažadą. Kai visos žvakės buvo 
pusiau nudegusios, jis naują pastatė, ir jo 
žvakė buvo dvigubai didesnė už visas ki
tas.

Tikrai jis gudrus vyras, galvoja vaikas, 
žino, kaip iš pavojaus išsisukti, ir skaičiuo
ti moka savotiškai, kaip nė vienas kitas.

Pargrįžęs bočius pastatė bliūdą su men
kėmis ant stalo, o vaikas priėjęs krausto 
jas iš vieno bliūdo krašto į kitą ir skaito 
jas. kaip senas žvejas: vienpadsmit. div
padsmit, trispadsmit, kol bobutė nepavaro 
jo šalin.

Kaimynystėje šiandien linaminė talka, 
eis bočius pažiūrėti, kokie šiemet kaimyno 
linai, vedasi ir vaiką. Porą arklių į rosver- 
kį pakinkyti, eina ir eina amžinai vis tuo 
pačiu išmintu taku, lyg pasiryžę pei- dieną 
kur nors nueiti, pasiekti kelionės tikslą, 
vieni patys, nė kieno nevaromi. Du vyrai 
skaido linus saujomis ir leidžia į mašiną, 
kol spaliai smulkiai susilaužo. Binkis per 
visą kluoną ištiestas, iš abiejų pusių į binkį 
mintuvai įtvirtinti, bernai ir mergos atsi- 
ša nuo mašinos po glėbį išlaužtų linų ir 
traukia saujomis per mintuvus.

— Išbinkiuoti, išbinkiuoti! — šaukia 
mergos, pamačiusios bočių su vaiku. Dvi 
mergos sugriebia vaiką, viena už pečių, ki
ta už kojų, ir neša prie binkio. Vaikas 
spardosi, šaukia, o bočius, visada pasiren
gęs už vaiką ir galvą padėti, žiūri dabar ir 
juokiasi. Nusineša mergos vaiką prie bin
kio ir jau. rodos, trenks jį, bet taip švelniai 
prileidžia, kad vaikas nė nejaučia. Porą 
kartų sutrenkusios, paleidžia, ir vaikas 
verkdamas nubėga pas bočių.

— Nereikia su mergomis apsileisti, — 
šaukia bernas nuo mašinos. Dabar 
baigė glėbį laužti, išlaužtų linų 

jie pa- j ture 
šuksnys \ nas

ant binkio prie mintuvų sudėtos, nereikia 
jiems skubėti naują glėbį karštų linų iš
sinešti. tai sustabdo ir arklius.

— Aš tau parodysiu, kaip reikią su mer
gomis apsieiti, — s’ako jis vaikui ir eina 
prie tos. kuri vaiką binkiavo.

Nelįsk tu. — šaukia ta, — aš tau su 
pastininiu per galvą! — Ir. pagriebusi iš 
po mintuvų pastipinį. mosuoja juo. lyg nuo 
šunies gindamasi. Bernas griebia ją per pe
čius, kitas pribėgęs nutveria ją už kojų, ir 
dviese nuneša ją rėkiančią ir besispardan
čių prie binkio.

— Eikšen tu plunksnos spausti! — šau
kia bernas vaikui. O kai tas nedrįsta, bo
čius nusiveda jį ir parodo, kaip reikia

spausti plunksną. Sugriebęs pilną saują 
spalių, vaikas spaudžia plunksną, bernai 
binkiuoja. kad net mintuvai braška ir pas-
tipiniai iš po mintuvų virsta. Paleista mer
ga vėl sugriebia pastipinį ir- užsimoja juo 
bernui, švelniai prideda jį prie berno smil-
kinio, nuima kepurę, apsukusi keletą kar
tų kepurę ant pastipinio, uždeda ją vėl ant 
berno galvos, patraukdama žemyn iki pat 
nosies ir juokdamasi visa spalina nubėga 
prie savo mintuvų.

Bočius apžiūri linus, eina nuo vienos 
krūvos prie kitos, sklaido juos, kietais 
krumpliuotais pirštais švelniai glosto 
pluoštą, spėja su kitais vyrais šių metų 
kainas. Vaikas prisideda išmintų linų ki
šenes, prisivys iš tų.linų virvių.

Einant namo, saulė jau visai ant laidos. 
Trumpai valandėlei ji pasirodo pro debe
sų tarpą, apšviečia tolumoje kėlią, kuris, 
vos išnėręs iš Medvalakės, pasišokėja ant 
kalvos, kad vėl pakalnėje galėtų tarp Jos- 
kaidės pušų pasislėpti. Ant kalno karts nuo 
karto pasirodo vežimai, gali juos čia kokią 
minutę stebėti, kol pradingsta pakalnėje.

— Jūros ūžimas į Liepojos pusę eina — 
bus audrų ir lietaus, — kalba bočius, ste
bėdamas vežimus ir kartu jūros ūžimo 
klausydamasis. — O ten vienas taip greit 
per kalną nuvažiavo! Tik pasirodė ir din
go. Tur būt, zovada arklius leido.

— Ten automobilis buvo. — sako vaikas. 
Jo akys šviesesnės negu bočiaus, mato, kur 
vežimas vienas be arklių rieda.

—■ Automobilis, eh? Tai tie niekam ne
verti biaurybės, tik arklius baido ir orą 
smardina.

— Bet greiti jie. bočeliau, bet kokį arklį 
gali jie prabėgti.

— Gero arklio neprabėgs, — ginčija bo
čius. — Tokių arklių, kaip kad senasis Val- 
teriškės ponas turėdavo, joks automobilis 
neprabėgs. Nusipirko Valteriškės pono 
svainis automobilį, tai juodu ir susilažino 
eiti lenktynių nuo Palangos iki Nemerza- 
tės. Kas paskutinis bus pas Karnowski, tas 

mokėti. Valteriškės po- 
ant arklio ir nulėkė, o jo svainis 

s už br 
plikt

angvynį

! suka suka rankeną. Donnerwetter deivelio- 
ja. — motoras neužsidega. Valteriškės no
nas jau netoli Nemerzatės buvo, kol moto
ras užsidegė. Užsėdo jis už stalo, liepė frei
linai butelį brangvynio atnešti ir pinigų 
nemoka. „Atvažiuos“, sako, „toks su auto
mobiliu ir užmokės“. Kai jo svainis paga
liau atvažiavo, freilina jau antrą butelį 
brangvynio Valteriškės ponui nešė.

Bočiaus troboje šilta, žvarbaus vėjo nu
pūsti veidai jaučia kraują plūstant. Nuo 
muralio sklinda po trobą verdamų menkių 
galvų kvapas. Tai bus puota! Garuos ant 
stalo bliūdas bulvių, bulvės persprogusios. 
miltingos, užkandi bulvę, paskui mengal- 
vių sriubos užsrebi, plaukioja sriuboj men

kės gabalai, o Smetona virš sriubos auksi
niais rutuliukais spinduliuoja. Išsrėbsi vi
są lėkštę, o lėkštės dugne nuoga menkės 
kaukolė juokiasi, tuščiomis akių duobutė
mis į tave žiūrėdama.

Išsiima iš kišenės vaikas parsineštuosius 
linus ir ima vyti prie kengės virves.

— Tu man neprasidėk su savo linais, as
lą prikraikysi, — sudraudžia jį bobutė. — 
Vesk tu jį dabai’ namo. — sako ji bočiui,
— kol pareisite, ir sutems.

— Aš noriu mengalvių, — sako vaikas.
— Mengalvės dar negatavos. Gausi tu jų 

namie, motina bus nupirkusi.
Lauke jau temsta, ir Symališkės belan

gėj visai nieko negalima įžiūrėti. Symaliai 
buvo kuršiai, jie, tur būt. skaičiavo taip 
pat. kaip tas senas žvejas: vienpadsmit, 
divpadsmit, trispadsmit. Dabar jų tuščioj 
troba’.ėj vaiduokliai gyvena, naktį pro šalį 
einančius į vidų įtraukia. Traukia po vieną 
ir, tur būt, kuršiškiai skaičiuoja — vien
padsmit, divpadsmit, trispadsmit.

Kol parėjo juodu namo, ir visai sutemo. 
Lempa jau uždegta, pro langą matyti — 
tėvas prie stalo sėdi, motina vakarienę ant 
stalo deda. Įeina juodu į vidų, žiūri vaikas
— ant kėdės bliūdas su menkėmis, menkės 
dar neišdarinėtos.

— Oh, menkės dar negatavos. — sako 
nusivylusiu balsu vaikas.

— Neturėjau laiko. — sako motina. — ry
toj menkių gausi.

Prisėda juodu prie stalo, bočius pripila 
jam lėkštę ir sau prisipila.

— Neskani putra, noriu menkių, — šau
kia vaikas ir išspiauna viralą ant grindų.

— Rykštės tau reikia, seniai jau gavai.
— sako motina.

Vaikas glaudžiasi prie bočiaus, žino, kad 
niekas nedrįs jo paliesti, kol bočius arti.

— Valgyk, menkių rytoj gausi. — rami
na jį bočius ir atkiša jam pilną šaukštą iš 
savo lėkštės. Tikrai iš bočiaus lėkštės put
ra skanesnė, ir dabar abudu valgo iš bo
čiaus lėkštės. Paskui toks snaudulys jį api
ma. taip gera šalia bočiaus sėdėti. į jo šonų 
atsirėmus.

Motina pakloja redelę, bočius padeda 
vaikui nusirengti ir, įkėlęs į redelę, užklo
ja jį patalais. Pasisėdęs ant kėdės, ir kal
basi su tėvu.

— Bočeliau!
— Ko?
— Ar sėdėsi tu prie manęs per visą nak

tį?
— Sėdėsiu.
— Iki pat ryto, kol aš pabusiu?
— Iki pat ryto.
Ir bočius užniūniuoja vienodai, monoto

niškai:
Ah-ah. a-pa-pah,
Zoikis vaką soupava.
Basoupoudams prisnūda,

Nu krėsleli nusprūda, 
Katens nosį nukonda, 
Ah-ah, a-pa-pah.

Lauke staugia vėjas, į lango stiklus braz
dina lietus, bet troboje šilta, jauku, bočius 
sėdi šalia redelės, viena ranka judina rede
lę, viskas eina švelniai, ritmingai, ah-ah, 
a-pa-pah bočius dainuoja, giršt-giršt redelė 
girgždėdama pritaria, jaukus, saugus pa
saulis, kol bočius prie tavo redelės sėdi, 
žvarbus rudens vėjas neužpūs, lietus neuž- 
lys , Symališkės vaiduokliai į belangę tuš
čią trobalę tavęs neįtrauks.

Merkiasi vaiko akys, vaizduotėje linami
nė mašina, mintuvai, binkis. Valteriškės 
ponas apsižergia binkį. senas žvejas užkin
ko į binkį būrį menkių, tos išneša binkį su 
Valteriškės ponu į orą, apsuka ratą apie 
Pilalę, nuo Vilko Pakaušio pasuka virš 
Medvalakės, o už Medvalakės pradeda leis
tis žemyn ir pagaliau visai pranyksta. Ten 
tur būt, Ncmerzatė, Valterškės ponas eis 
oas Karnowskj brangvynio gerti.

Aye. gera taip galvoti apie senus laikus, 
apie tolimą kaimą, kai rudenį žvarbus Ško
tijos vėjas stūgauja už lango. Bet vėlu jau, 
o rytoj reiks anksti keltis į darbą. Bildės 
mašinos, staugs draskomas plienas, žviegs 
skerdžiama kiaule grąžtas, reiks išpildyti 
darbo normą, ir niekas nepaguos, neužtars, 
nebus seno bočiaus užstoti prieš foremano 
rūstydę. Užmik dabar, jei neima miegas, 
užsimerk, įsivaizduok pilną ganyklą avių 
ir pradėk jas po vieną skaityti. Iki šimto 
nesuskaitysi, kol užmigsi, aye. ten avių 
Dulkas pakalnėj ganosi, — viena, dvi, trys, 
keturios, kitos kalno atšlaitėje. — penkios, 
šešios, septynios, kitos net į pačią kalno 
viršūnę užsikorusios, astuonios, devynios, 
dešimt. Nuo kalno viršūnės galima matyti 
Auchtermochty. iš Auchtermochty atva
žiuoja senas žvejas širva kumele, avys šo
ka po vieną į jo vežimą, senas žvejas skai
to jas — vienpadsmit. divpadsmit. tris
padsmit. Nuvažiuoja senas žvejas j Nemer- 
zatę kitoj pusėj kalno, sustoja prie namo 
su iškaba Wirtschaft, Karnowski stevi ant 
laiptelių prie durų, šilkinis cilinderis ant 
galvos, auksinė laikrodžio grandinėlė bliz
ga ant jo storo nilvo. Iš žvejo vežimo po 
vieną keliasi freilinos ir eina į namą. Kai
re ranka kiekviena prilaiko skrybėlę, kad 
vėjas nenupūstų, dešine pakėlusios sijoną 
per colį, kad jis kelio dulkių nešluotų. Kar
nowski stovi prie durų ir skaito jas po vie
ną. — vierzehn, fuenfzehn. sechzehn. Vidu
ry apie stalus apsėdusios menkės ir geria 
brangvynį. gurks, gurks, ir nė skatyti ne
skaito.
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ANTRASIS TOMAS
Antanas Škėma buvo toks rašytojas, ku

rio kiekvieną naują darbą viešuma sutik
davo labai skirtingomis nuomonėmis. Vie
niems jo darbai buvo naujas, šviežias kū
rybinis žodis, kitiems — raštai, kuriuose 
skelbiamos visokios dorai visuomenei ne
priimtinos blogybės. Tos kraštutinės nuo
monės buvo nesuderinamos, jos sukeldavo 
kartais aštrokus ginčus, ypač kol dar gy
vas buvo pats rašytojas ir pats tardavo ko
kį žodį spaudoje dėl užsipuolimo.

Ginčai dabar yra aprimę, nes rašytojas 
mirė, taigi nebepateikia naujų raštų.

Bet velionies A. Škėmos draugai užsimo
jo išleisti pomirtinę pilną jo raštų laidą. 
Pirmasis tų raštų tomas, redaguojamas A. 
Landsbergio, A. Nykos-Niliūno ir K. Os
trausko, išėjo su A. Škėmos prozos darbais. 
Dabar pasirodė antrasis tomas su drami
niais veikalais. Tome išspausdinti šie dar
bai: Julijana, Živilė, Pabudimas, Vienas ir 
kiti, Žvakidė, Kalėdų vaizdelis ir Ataraxia. 
Kai kurie tų dalykų savo metu yra laimė
ję dramos konkursuose pirmąsias vietas. 
Daugumas šen ir ten buvo vaidinti. Knygo
mis buvo išleisti Pabudimas ir Žvakidė, 
kaip tik abu laimėjusieji konkursus. Štai 
dabar tie visi draminiai darbai pasirodo 
dailiai išleistame tome (išleido Algimanto 
Mackaus knygų leidimo fondas).

Iš šiame tome išspausdintų K. Ostrausko 
Pastabų matyti, kad numatytas išleisti dar 
ir trečiasis A. Škėmos raštų tomas, kuria
me, be kita ko, bus sudėti nebaigtų dramų 
fragmentai ir kita teatrinė medžiaga.

Laikraščio apžvalgininkui, suvaržytam 
vietos, nėra ko pradėti kalbėti apie tome 
išspausdintuosius draminius A. Škėmos kū
rinius. Jam šįkart užtenka pasidomėti tuo. 
ką savo Pastabose rašo Kostas Ostrauskas, 
nes tai yra įdomus raštas ir A. Škėmos raš
tų istorijai pažinti ir dar kai kuo.

Iš tų pastabų aiškėja, kada kurį tų dra
minių kūrinių A. Škėma yra parašęs, ką 
dėl jų kada yra viešai pasisakęs, kam tuos 
darbus yra skaitęs, su kuo dėl jų yra ta- 
fęšis-aiškinęsis, kas kur spausdinta, vai
dinta. Žodžiu, padaryta taip, kaip rimtai 
paruoštuose leidiniuose daroma, ypač lei
džiant moksliškai paruoštas literatūros kla
sikų laidas. Kaip pirmajame tome buvo pa
daryta, taip ir šįkart, pasakojant apie kiek
vieną draminį rašytojo darbą, būdingesnės 
mintys paiiaUdojdtnos iš spaudoje pasiro

KAZIMIERAS BARĖNAS

PROTINGI
LIETUVIAI

Veronikai atrodė, kad ji ir Kostas per daug sė
di namie. Kada gi jie buvo kur nors išėję ir susitikę 
su žmonėmis? Intrighamo Savišalpinės patalpose bu
vo ruošiamos bendros kūčios. Ne, Veronika nenorė
jo eiti. Geriau jau vieni du susės prie stalo ir valgy
dami pasidalys atsiminimais. Taip jie ir padarė, nors 
Veronika paskui gailėjosi. Susigrąžinusi atsiminimų 
nuotrupas, ji tada graudžiai apsiverkė, išsisėmė iš 
paskutiniųjų ir net Kalėdų metu nejuto, kad šventės. 
Kokios ten šventės, kai žmogus apniukęs! O dabar 
jau kovas eina į pabaigą, vadinas, tikrai praėjo visas 
ketvirtis metų, kai jie abu maitinasi tik kinais- Va
sario šešioliktos minėjimo Kostas kratėsi visomis ke
turiomis, nes pažinojo paskaitininką, kuris kalbės 
visą valandą ir kartos seniai žinomus dalykus. Taigi, 
trys mėnesiai žmonėse nebūta. Daugiau negu trys 
mėnesiai! Tur būt, paskutinį kartą jie būry žmonių 
sukiojosi ar tik ne kariuomenės dienos minėjime. 
Dabar užtikusi laikraštyje, kad Vengriams ruošia
mos išleistuvės, ji tiesiog atgijo.

— Važiuojam!
— Argi tu Vengrius pažįsti?
— Ne, nepažįstu. O kas iš to? Už valgį ir gėri

mą apmokėsim, kartu su žmonėmis pasėdėsim ir 
parvažiuosim namo.

Veronikos akys švietė žiburėliais iš to džiaugs
mo, kad yra proga išeiti, ir Kostas nutilo.

Nuvažiavusi Veronika džiaugėsi, kad daug 
žmonių susirinko. Pasodinta tolimam kampe, ji sten
gėsi atspėti, kur čia tie Amerikon išleidžiamieji Ven
griai. šitai greit paaiškėjo be jokio vargo, nes pra
ėjo tik keliolika minučių ramiai valgant ir geriant, 
o paskui kilo vienas po kito prakalbininkai, garbino 
išvažiuojančiuosius ir vis žiūrėjo į galą ilgojo stalo, 
kur sėdėjo jauna stora moteris ir rudaplaukis vyras. 
Štai kur Vengriai! Tą rudaplaukį vyrą Veronika 
kažkur yra mačiusi. Ar ne jis vienu metu ėjo Savi- 
šalpinėje barininko pareigas? Iš kalbų Veronika ne
suprato, kuo tas žmogus nusipelnęs, nes visi gyrė jį 
kaip veikėją, bet nenurodinėjo jo pareigų ir darbų-

Jos dėmesį labiausiai patraukė žemaūgio senu
ko kalba. Jei visi gyrė Vengrius ir gailėjosi jų ar reiš
kė net pavydą, kad jie išvažiuoja, tai senukas su 
pirmaisiais žodžiais pradėjo juos niekinti. Girdi, kas 
išvažiuoja, tie kvailiai. Kur jūs rasit kitą tokią Ame
riką? Kai jis atvažiavęs, tai visą dieną pas žydą siu
vykloje dirbdavęs už šilingą. O jūs, sakė senis, sva
rais viską skaičiuojate. Jeigu ne tie svarai, tai taip

džiusių straipsnių, o taip pat iš laiškų, net 
ir dabar rašytų, ruošiant šį leidinį. Kai ku
riuos dalykus kaip tik tinkamai išaiškinti 
ir nušviesti padėjo K. Ostrauskui rašytieji
J. Šlekaičio, J. Bagdo, V. Alanto, V. Ci- 
vinsko, P. Jurkaus, V. Valiuko laiškai ir J. 
Škėmienės atsiminimai. Tai rodytų rūpes
tingumą Pastabas rašiusio K. Ostrausko 
taip surankioti ne tik spaudoje išblaškytą
ją medžiagą apie A. Škėmos kūrinius, bet 
ir dar paskatinti ką nors žinančius žmones 
patvirtinti laiškais savo žinojimą. Ta dabar 
laiškuose užrašytoji medžiaga akivaizdžiai 
sakytų, kaip laiku A. Škėmos draugai pasi
rūpino išleisti jo raštus. Vėliau leidžiant, 
nebe visi juk būtų galėję paliudyti, ką ži
no. Be kita ko. ši mintis tiktų ne vien tik 
A. Škėmos atveju.

Rūpestingumas matyti ir tame nuosta
biai pareikštame branginime A. Škėmos 
darbo, nes Pastabose atžymėtas kiekvienas 
žodis, kurį rašytojas yra atžymėjęs savo 
rankraščiuose, kiekvienas pakeitimas. Taip 
pat perspausdinamos ištisos dramų scenos, 
kurios rašytojo buvo pakeistos, pataisytos. 
Tokia pagarba kiekvienam rašytojo žodžiui 
yra tiesiog jaudinanti.

Bet tokia pomirtinėje kūrinių laidoje ro
domoji A. Škėmai pagarba iškelia ir vieną, 
tur būt, neatsakomą klausimą. Tos pačios
K. Ostrausko Pastabos labai aiškiai rodo, 
kaip daug kartų, gyvas būdamas, rašytojas 
šen ir ten klabino, kad vienas ar kitas jo 
kūrinys būtų išleistas. Ne kartą toks jo 
troškimas nueidavo niekais. O dabar, ma
tote, pajėgiami išleisti raštai tomais, ne
praleidžiant nė vieno net atliekamo žode
lio!

Žinoma, tik A. Škėmos atvejis toks ypa
tingas ir, pasakytume, retas. Dažnu atveju 
su rašytojo mirtimi ir visi jo rankraščiai 
užmirštami.

K. Abr.

PANEVĖŽIO TEATRO JUBILIEJUS

Panevėžio dramos teatras, ilgą laiką va
dovautas režisieriaus J. Miltinio, atšventė 
30 metų jubiliejų.

Per tą laiką teatras pastatė daugiau kaip 
šimtą lietuvių ir svetimtaučių autorių vei
kalų.

dažnai negertumėte- Jis ir pats ieškąs savo siuvyklai 
protingų lietuvių. Kuo čia ne Amerika?

Veronikai patiko kalba. Tur būt, dėl to patiko, 
kad kitoniška.

— Iš tikro kuo čia ne Amerika? — paveikta 
kalbos pritarė ji. — Teisybę senukas sako.

Aprimusi ji atsisakė minties, kad čia Amerika. 
Gyveni žmogus, dirbi ir uždirbi, tai ir Amerika. Bet 
jai neišėjo iš galvos senuko išsireiškimas, kad jis siu
vyklai ieškąs protingų lietuvių. Kur ji girdėjo tokį 
pasakymą? Taip, praeitą savaitę gi laikraštyje buvo 
skelbimas: siuvyklai reikalingi protingi lietuviai, vy
rai ir moterys... Ji dabar stengėsi atsiminti pavardę 
to žmogaus, kuris nori tokios rūšies darbininkų. Ogi 
Liūlys!

Kai baigėsi kalbos, pasinaudodama visuotiniu 
sujudimu. Veronika atsitraukė nuo stalo ir nusiyrė 
iki senojo Liūlio ir sustojo per porą žingsnių nuo jo. 
Senis kalbėjosi su dviem vyrais — pasakojo jiems, 
kaip ilgai jis dirbdavęs, kai įsitaisė savo siuvyklą. 
Tegu sau pasikalba! Veronika net nebuvo apsispren
dusi, ką ji norėtų senukui pasakyti. Ar ji girtų Liūlį 
už stačiokišką kalbą, ar klaustų apie protingus lie
tuvius, kurie galėtų eiti pas jį siūti? Ji dar nežinojo 
ir sustojo prie to senio, matyt, tik dėl to. kad jis taip 
drąsiai barė kalboje naujuosius ateivius ir kad jo 
skelbimas išspausdintas laikraštyje. Matyt, tas senio 
originalumas traukė ją prieiti, paspausti jam ranką 
ir persimesti keliais žodžiais. Bet tegu jie sau pasi
kalba, o Veronika eis dabar į koridorių nes čia jau 
oras mėlynas nuo dūmų.

Koridoriuj bėgiojo du berniukai ir mergaitė- 
Veronika pagalvojo, kad čia bus Vengriukai, nes 
vienas kalbėtojas prie stalo apgailėjo, kad išlydi
mieji išsiveš ir jaunąją kartą. Ji užkalbino berniu
ką, bet jo pavardė buvo ne Vengrys. Tai ji pasuko 
atgal į duris, už kurių ūžė svečiai. Čia ji ir susitiko 
Liūlį su cigaru dantyse. Pagal senuko ūgį. rodos, ci
garas per storas, bet ta mintis tik šmėkštelėjo jai ir 
dingo.

— Na, tai kaip laikaisi? — paklausė senis Ve
roniką ir atkišo ranką. — Dar, rodos, šiandien nesi
matėm.

— Aš pirmą kartą tamstą matau, — atsakė Ve
ronika. — Man tamstos kalba patiko. Kai tamsta 
kalbėjai, aš atsiminiau, kad ir skelbimą skaičiau dėl 
siuvyklos, dėl protingų...

— Na, man žmonių reikia. Tu irgi galėtum at
eiti, jeigu nesusirišusi su fabrikais. Jeigu susirišusi, 
tai man tokių nereika. Aš ant savęs dirbu, jokių su
sirišimų man nereikia. Ar jau atitarnavai susiriši
mą? Jeigu atitarnavai, tai ateik.

Veronika klausydamasi suprato, ką reiškia tas 
susirišimas. Senis, atrodo, kalba apie sutartis, kurias 
pasirašė visi atvažiuojantieji į Britaniją-

r— Susirišimas tai jau baigtas.

— Na, tai ateik, duosiu darbo. Siūsi visą gy
venimą ir dar nesuspėsi visko pabaigti, — ir jis šyp
telėjo dešine lūpų puse, kairėje vis tebelaikydamas 
cigarą.

— Kažin, ar aš busiu pakankamai protinga, — 
šyptelėjo ir Veronika.

— Na, aš užgarantuoju, kad būsi. Atrodai 
supratinga moterė. Aš pamatau žmogų, pažiūriu ir 
žinau, ar jį reikia pagloboti, ar pro duris išmesti. 
Daug visokių žmonių mačiau, tai manęs už peną 
jau nepaimsi. Tau tai darbo duosiu. Aš matau, kad 
esi dora moterė ir darbininkė. Aš tau galėčiau pati
kėti visą siuvyklą jau iš pirmos dienos. Aš jau ma
tau. Kai jūs suvažiavot, šitam kliube pristojo prie 
manęs Zidoriukas. Gal pažįsti? Aš jam: kaip einasi, 
ar susirišęs su fabrikais? Aš jam pastačiau stikliuką. 
Gal tu nori stikliuko? — pakėlė jis akis į Veroniką. 
— Ne? Aš jam dar pastačiau stikliuką, sakau, iš
gerk nuo Liūlio, bala tavęs nematė, kur mano ne
prapuola! Aš dabar turtingas, galiu ir stikliuką pa
statyti. Jis išgėrė stikliuką ir dar žiūri. Tuoj pasa
kiau: su tokiu nesusikursi. Akras —mano buvo tei
sybė- Dėde, sako, duok du svarus, jei turtingas esi. 
Duok, atiduosiu. Tiesiog su ašarom prašo. Sau vie
nas misliju: velnią tu atiduosi. Ir po šiai dienai nėra 
dviejų svarų! Tris kartus prašiau. O tu taip nepada
rytum.

— Ne, nepadaryčiau.
— Na, matai. Ar aš nesakiau? Tu kas kita. Tu 

gera moterė. Tu pas mane atsistotum ant kojų. Ar 
turi vyrą?

— Turiu.
— Na, jei turi, tai gerai. Aš tau būčiau išpir- 

šęs. Pas mane dirba meistras, irgi iš visų pusių pati
kimas, bet moterės neturi. Tu jam eitum į porą. Už- 
leisčiau ūbiems gyventi siuvyklos viršų, pigiau drau
dimas kaštuotų.

— Aš pagalvosiu dėl darbo, — pasakė Vero
nika. — Gal ir galėčiau.

— Aš tau sakau-
— Aš pagalvosiu, — pakartojo Veronika ir 

traukėsi tolyn, nes pro duris ūžtelėjo svečių ir pradė
jo kalbinti Liūlį.

Veronika iš tiesų pradėjo galvoti. Fabrike da
bar diena iš dienos vįs ji ant kojų ir ant kojų. Ar at
laikys kojos? Dar daug darbo metų prieš akis. O 
siuvykloj sėdėtum nuo ryto iki vakaro. Svarbiausia, 
kad sėdėtum tarp savųjų. Prievaizdas čia nebėgiotų 
ir nešauktų, kad tik kas: „Merginos, merginos, mer
ginos!“ Tegu viena kuri nors padaro ne taip, kaip 
reikia, o jis šūkauja jau ant visų, tarytum visos būtų 
kaltos. Veronika visada skaudžiai junta tą nuasme
ninimą.

— Ką tu pasakytum, jei aš eičiau pas Liūlį? — 
klausė ji Kostą.

(Bus daugiau)

MONTREALIEČIAI IR JŲ VEIKLA

„Nepriklausoma Lietuva“ rašo, kad per 
paskutinį Kanados gyventojų surašymą 
Montrealio apylinkėje rasta 5.400 lietuvių. 
Tačiau į tą skaičių įeina ir visi tie, kurie 
lietuviškai nebemoka, o sako, kad jie yra 
lietuviškos kilmės.

Montrealyje yra dvi parapijos: daugiau 
kaip 50 metų turinti Šv. Kazimiero ir po 
karo įsikūrusi Aušros Vartų. Tos parapijos 
turi apjungusios maždaug po 500 šeimų.

Iš viso lietuviškoje veikloje aktyviai reiš
kiasi apie 200 žmonių, ir yra 30 organizaci
jų. Geriausiai veikia skautai, ateitininkai. 
Akademinis sambūris ir ansamblis „Ginta
ras“.

Montrealio apylinkės lietuviai savo lėšo
mis kasmet ruošia lietuvių skyrių „Man 
and His World" (Žmogus ir jo pasaulis) 
parodoje, kurią aplanko keli milijonai 
žmonių. Dar veikia 9 skyrių šeštadieninė 
lituanistinė mokykla su 95 mokiniais ir se
minaras su 13 lankytojų. Taip pat veikia 
kooperatyvinė kredito bendrovė „Litas“ su 
2,75 mil. dol. kapitalo.

Taip pat rašoma, kad Montrealio ben
druomenei priklauso „vienintelė pasaulyje 
bendruomeninė stovyklavietė“ Baltija. Šie
met joje stovyklavo Montrealio ir Ameri
kos skautų vadovai, o anksčiau dar Ame
rikos ir Kanados ateitininkai.

MANCESTERIŠKIAI VEIKIA 
MONTREALYJE

Montrealio (Kanada) „Vytauto“ klubo 
akcininkai paskutiniu metu buvo įklimpę į 
finansinius sunkumus, ir klubui grėsė pa
vojus būti likviduotam.

Bet lapkričio mėn. pradžioje susirinko 
akcininkai ir nutarė ryžtingai sustiprinti 
organizacinę veiklą ir vėl pradėti iš naujo 
gyventi.

Susirinkimas išsirinko naują valdybą, į 
kurią įėjo ir buvę Manchesterio (Anglija) 
lietuviai. Tai anų pirmųjų po karo metų ži
nomasis visuomenininkas Petras Klezas. 
anuomet pasireiškęs ir beletristikos bandy
mais, kurie rodė jį turint literatūrinį ta
lentą (jo novelių buvo spausdinta „Euro
pos Lietuvyje“), ir visuomenininkas ir or
ganizacijų valdybų narys Juozas štaučiu- 
lis.

G. G.

Su lietuviais pasaulyje
MIRĖ K. LUKOŠEVIČIUS

Hamiltone (Kanada) lapkričio 15 d. stai
ga mirė Kostas Lukoševičius, kuris prieš 
kokį 16 metų gyveno Manchesteryje (Ang
lija).

K. Lukoševičius prieš porą metų buvo 
išėjęs į pensiją. Ilgą laiką buvo jis Hamil
tono lietuvių socialdemokratų kuopos pir
mininku ir nenuilstamai dirbo šalpos srity
je, taip pat rašė laikraščiams. („Keleiviui“. 
„Naujienoms“, „Nepriklausomai Lietuvai“ 
ir kt.).

„Nepriklausoma Lietuva“, perduodama 
tą žinią, rašo, kad jis „buvo linksmo būdo 
ir kietų principų žmogus“. Kaip tokį prisi
mename jį ir mes, buvę manchesteriečiai.

G. G.

P. GAILIAUS PARODA
Dail. P. Gailius gruodžio mėn. turės sa

vo piešinių ir grafikos parodą Galerie de 
Seine. Joje bus išstatyta ir P. Gailiaus kny
ga „Jūra“ (tekstas O. Milašiaus „Jūra“). 
Ši knyga su dar 3 ruošiamosiomis sudarys 
seriją knygų apie 4 elementus („Saulė“ pa
gal O. Milašiaus poemą. „Žemė“ pagal Vir
gilijaus .Bukolikas“ ir „Oras“ pagal Cyra
no de Eergerac'o „Kelionė po mėnulį").

A. J. GREIMO VEIKLA
A. J. Greimas spalio 9-10 d. dalyvavo 

Milano Instituto Gemelli 10 metų sukak
ties minėjime ir ta proga suruoštame sim
poziume skaitė vieną įžanginių paskaitų. 
Ta pačia proga, universiteto pakviestas, 
jis atsilankė Paduvos universitete ir skaitė 
paskaitas.

A. J. Greimas pakviestas moksliniu di
rektoriumi prie Urbino universiteto Itali
joje steigiamo tarptautinio semiotikos ir 
lingvistikos instituto.

SARMIENTO LIETUVIAI
Izidorius Šlapelis dar Murovjovo koriko 

laikais buvo ištremtas iš Lietuvos į Sibirą. 
Drąsus ir energingas žmogus, jis pabėgo ir 
po didelių vargų ir nuotykių 1877 m. atsi
dūrė Argentinoje ir įsikūrė Sarmiento vie
tovėje tarp ten gyvenusių indėnų. Iš Lietu
vos atvyko ir jo gausi šeima — 8 sūnūs ir 
2 dukterys.

Po kiek laiko į Sarmiento atvyko ir dau
giau lietuviškų šeimų. Savo lietuviškumą 
jos išlaikė iki trečiosios kartos.

Buenos Aires laikraštis „Laikas“ rašo, 
kad šiais metais lietuvių įkurtasis Sar
miento miestelis atšventė savo 73 metų įsi
kūrimo sukaktį ir ta proga didingomis iš
kilmėmis atšventė Lithuania gatvės pava
dinimą.

Taip pat „Laike“ rašoma, kad Sarmiento 
apylinkėje gyvenantieji anų pirmųjų atei
vių vaikaičiai ir vaikai turi paveldėję dva- 
rus-ūkius ir yra turtingai įsitaisę. O Sar
miento miesto įkūrėjo Izidoriaus Šlapelio 
vaikaitis Kazimieras Šlapelis, 70 metų am
žiaus. esąs energingas, įtakingas mieste ir 
eina kelių gerinimo įstaigos direktoriaus 
pareigas ir kalba lietuviškai.

E. KARDELIENĖS SUKAKTIS
Kanados Montrealyje gyvenanti žinomo

ji Kauno operos solistė Elzbieta Racibors- 
kaitė-Kardelienė atšventė 70 m. amžiaus ir 
40 m. kūrybinės veiklos jubiliejų.

SKAUTUOS ISTORIJA
„Kario“ žurnale rašoma, kad lietuviškos 

skautijos kūrėjas kpt. Petras Jurgėla para
šė skautijos istoriją. 900 psl. knygą su 400 
iliustracijų. Knygą leidžia Lietuvių skautų 
S-ga.

MIRĖ J. GOBIS
JAV. Clevelande. mirė 75 m. sulaukęs 

visuomenininkas ir žurnalistas Juozas Go
bis.

PREMIJA C. MASAICIUI
JAV armijos pritaikomosios matemati

kos skyriaus vedėjas dr. Česlovas Masaitis 
už balistikos (ginklų mokslas) mokslinį 
darbą gavo 1970 m. R. H. Kent premiją.

ŠVIESA TAMSYBĖJE

Kiekvienas Kalėdų šventes švenčia savo
tiškai. Tikintiesiems tai yra dvasinio 
džiaugsmo šventė. Netikintiesiems proga 
linksmai laiką praleisti.

Mums, lietuviams. Kalėdos yra ne tik 
dvasinio džiaugsmo šventė, bet ir vilties 
šventė, nes kiekvienas savo širdyje ko nors 
tikimės ir laukiame valandos, kad viltys 
išsipildytų. Tai asmeniškos viltys. Vienuo
se jų daugiau, kituose mažiau.

Ee abejo, šitos šventės mintimis grąžins 
mus ir ten, kur gimėme ir augome, kur il
sisi mūsų tėvų kaulai, kur daug mūsų arti
mųjų. Ir jie švenčia Kalėdas, bet jiems tik
rasis švenčių džiaugsmas uždraustas. Jiems 
„šviečia šviesa tamsybėje“ (Jono 1,5).

Kalėdų šventes švenčia ištremtieji iš 
Lietuvos į plačiuosius ir šaltuosius Rusijos 
tyrlaukius. Ar ir jiems Kalėdos yra 
džiaugsmo ir paguodos šventė? Abejotina! 
Bet ir jiems šviesa šviečia tamsybėse.

***

Kas buvo tas menkutis Kūdikėlis, gimęs 
prieš 1970 metų, gimęs tvarte, tarp gyvu
lių, iš vargšų tėvų?! Aną tolimos praeities 
naktį tik turtuoliams ir galingiesiems buvo 
vietos patogiose užeigos namuose.

Kas ta mažytė Lietuva ir tas nežinoma
sis lietuvis? Jos atstovams nėra vietos prie 
pasaulio didžiųjų ministerių stalų nei net 
nuošalaus kampo konferencijų salėse?!

O jei tas mažytis Betliejaus Kūdikėlis, 
kurio motina prisiglaudė tik pas gyvulius, 
yra šis tas. jei Jam gieda angelai, jei Jį 
garbina piemenys, jei Jam kažkokie Trys 
Išminčiai neša dovanas, — Jį reikia už
mušti!

Jei tu esi lietuvis, kad ir menkas, kad ir 
vargšas, bet jei tu dar atsimeni savo moti- 
ną-tėvynę ir kovoji už jos laisvę, tai būsi 
vadinamas banditu, ir tave reikia užmušti.

Bet šviesa šviečia tamsybėse!

***

Praėjo vos keleri metai. Mažojo Kūdikė
lio mirties troškėjas, puikusis ir išdidusis 
Erodas baigiasi, gyvas kirmėlių suėstas. 
Pabėgėliai. Marija ir Juozapas su raudon
skruosčiu Vaikeliu, grįžta iš ištrėmimo 
sveiki ir linksmi savon šalelėn kurti naujo 
gyvenimo, kuris bus pasaulio šviesa, ku
rios neapims jokios tamsybės.

Šviesa šviečia tamsybėse! Iš tos šviesos 
veržiasi vilties spinduliai!

Grįžta lietuviai iš Rusijos Sibiro laukų, 
iš Brazilijos miškuotu lygumų, iš Amerikos 
ir Anglijos gatvių pilkų. — grįžta savojon 
šalelėn kurti naujo šviesaus gyvenimo.

.

Taip! Kalėdos mums yra vilties šventė. 
Ta viltis kyla iš Kristaus prakartėlės. Kris
tus yra mūsų šviesa, jei eisime sykiu su 
Juo. Kristus yra mūsų viltis, jei gyvensime 
jame. Tai tikrasis mūsų džiaugsmas.

Kristau, užgimęs tvartelyje, 
Uždegk man viltį krūtinėje! 
Vargai ir kančios juk nraeis. 
Tavoji šviesa mums kelią nušvies!

A. J. S.

4



Nr. 50 ((1145) 1970.XII. 25 EUROPOS LIETUVIS 5

Teismo sprendimas teisingas
POLITINIŲ PABĖGĖLIŲ P. IR A. BRAŽINSKŲ BYLA TURKIJOJE

LIETUVOJE

Kaip žinoma iš pasaulinės spaudos, spa
lio 15 d. lietuvis Pranas Bražinskas, skris
damas su savo 15 metų sūnum Algirdu so
vietų lėktuvu iš Batumo į Suchumą. pri
vertė pilotą pakeisti kryptį ir nusileisti 
Turkijoje. Pilotui iš karto įsiūbavus lėk
tuvą, kad Bražinskas pargriūtų, pastarojo 
revolveris iššovė. Lėktuvo palydovė tokiu 
būdu atsitiktinai užmušta, o pilotas ir vie
nas patarnautojas sužeisti.

Lėktuvui nusileidus turkų teritorijoje. 
Bražinskai paprašė politinio azyliaus. prie
glaudos Turkijoje. Sovietų vyriausybė pa- 

REZO LIUCIJA
priimta New Yorke, demonstracijos me

tu lapkričio 28 d. Times aikštėje, be to, ir 
kituose JAV miestuose, kur vyko demons
tracijos. Gaivališkai vykus protesto de
monstracijoms, Vlikas, kaip koordinato
rius. apie įvykį teikė informacijas.

..Įvykdytas sunkus nusikaltimas prieš 
Laisvės ir Demokratijos dėsnius, prieš 
Žmogaus orumą ir prieš šimtmečiais išliku
sias JAV tradicijas. Sovietų laivo jūrinin- 
kui-lietuviui, buvusiam JAV Pakraščių 
Sargybos laive, tos Sargybos pareigūnų bu
vo atsakyta politinės globos teisė. Be to. 
rusams, tos JAV Pakraščių Sargybos lai
ve „Vigilant“, buvusiam JAV teritorijoje, 
buvo leista žiauriai sumušti jūrininką ir jį, 
gali būti, mirtinai sužeisti. Mes demonst
ruojame. atkreipdami visų dėmesį į šį žiau
rų įvykį ir siūlome:

1. Prašyti, kad JAV Prezidentas Richard 
M. Nikson specialiu įsakymu suteiktų lie
tuviui jūrininkui politinę globą, reikalau
damas. kad jis, jei dar gyvas, būtų sugrą
žintas į JAV-bes. o sovietams atsisakius, 
savo patvarkymu sulaikytų sovietų laivus, 
plaukiančius į JAV teritorinius vandenis;

2. Prašyti prezidentą Niksoną pavesti 
atitinkamoms įstaigoms ištirti šį įvykį ir 
patraukti atsakomybėn Pakraščių Sargy
bos pareigūnus, atsisakiusius lietuviui jū
rininkui suteikti politinę globą, ir

3. Prašyti JAV Senato ir Kongreso vadus 
paskelbti ir patvirtinti galiojančiomis poli
tinės globos JAV-se teises“. (ELTA)

TELEGRAMOS IŠ SVETUR
Smerkdami lietuvio išdavimą rusams, 

lietuviai JAV-se, Kanadoje ir kitur siuntė 
telegramas vyriausybei. JAV-se daugiau
sia telegramų, laiškų pasiųsta prezidentui 
R. M. Niksonui, viceprezidentui S. Agnew 
ir Valst. sekretoriui W. Rogers. (ELTA)

Jaunimas organizuoja demonstracijas
LOS ANGELES LIETUVIAI 

DEMONSTRUOJA 100 VALANDŲ BE 
PERTRAUKOS

VISI BAISIAI PASIPIKTINĘ U. S. COAST 
GUARD BESTIJALLŠKUMU

ALGIRDAS GUSTAITIS
Tokio gyvuliškumo iš oficialių JAV par- bėgti iš rusiškai bolševikinio rojaus... 

eigūnų, net kariškių, kokiais yra U. S.
Coast Guard (JAV Pakrančių Sargyba), 
pasaulis nesitikėjo.

Los Angeles lietuviai taip įvykiu pasi
piktinę, kad man vienas sakėsi iš pykčio 
negalįs miegoti, dega kerštu ne tik barba
riškiems melagiams, žudikams rusams, bet 
nemažiau įpykę ir ant amerikiečių, kurie 
laisvės išdrįsusį paprašyti lietuvį bestija- 
liškai išdavė.

Sutikti lietuviai vartoja tokius žodžius, 
nuo kurių sprogtų katilai su visais dang
čiais, krosnys pavirstų vandeniu, adatos 
taptų akėtvirbaliais.
Pagrindinis niekšas — U. S. Coast Guard 

kpt. Eustis
Pažįstantieji laivų kapitono teises žino, 

kad ant laivo viešpačiu ir besąlyginiu val
dovu yra jo kapitonas. Išdavimą, begėdiš
kai kruviną, šėtoniškai baisų. įvykdė ..Vi
gilant“ laivo kapitonas (Cmdr.) Ralph W. 
Eustis. Jis, ne kas kitas, pirmiausia atsa
kingas už smauglišką baisumą. Jei jis bū
tų buvęs ne ištižėlis, tai nebūtų šaukęsis 
viršininkų.

Stebiuosi, kad kai kuri lietuvių spauda, 
sekdama amerikiečiais, kaltę nori suversti 
kitiems, iš tų kitu dar kitiems, iki viskas 
pasibaigtų vardų toliuose, iki paskęs rau
donuose labirintuose.

Lietuvis didvvris Simas atsisako grįžti. 
Cmdr. Eustis leidžia į jo laivą ateiti ketu
riem ar penkiem rusam. Tiem sušokus į 
JAV karišką laivą, narsus lietuvis nepasi
duoda ruskiams, prieš juos kovoja, beko
vodamas sukruvinamas, apsipila kraujais, 
bolševikų „didvyrių“ įveikiamas, kaip mas
koliams įprasta dar baisiai spardomas, o 
kad „litvinas banditas“ neatsigriebtu, jis 
net surišamas virvėmis. Tada bestijališkie-
ji amerikiečiai nuleidžia rusams savo lai
velį. palydi rusus su kankiniu, atsimosuo- 
ja. ramiausiai sugrįžta į „Vigilant“, nes 
juk jie sutvirtino amerikiečių-rusų drau
gystę. nes jie padarė taip, kaip rašo net kai 
kuri didžioji amerikiečių spauda. Susitarta 
dėl žuvų, atsikratyta niekšu, drįsusiu pa- muosius.

teikė Turkijos vyriausybei reikalavimą pa
bėgėlius — taigi ir nepilnametį Algirdą — 
išduoti. Turkų teismas dviejose instancijo
se nutarė, kad Bražinskui išduoti nėra pa
grindo. Sovietai savo reikalavimą pakar
tojo.

Šie įvykiai, sukėlę užsienio lietuvių ir 
svetimųjų tarpe susirūpinimą, kad pabėgė
liai būtų apsaugoti nuo sovietų keršto, yra 
reikšmingi tarptautinės teisės ir žmonišku
mo principų atžvilgiu. Jie liečia politinio 
aziliaus ir ekstradicijos problemas,

Aziliaus, t. y„ prieglaudos teisė yra vals
tybės teisė priimti savo teritorijoje sveti
mą pilietį, kuris yra kitos valstybės trau
kiamas atsakomybėn ar jau nubaustas ar
ba šiaip persekiojamas. Civilizuotos vals
tybės suteikia azilių politiniams pabėgė
liams ir žmonėms, negalintiems dėl politi
nių priežasčių gyventi savo krašte.

Ekstradicija yra vadinamas svetimo pi
liečio išdavimas teisti arba bausmei atlikti 
tai valstybei, kurioje jis yra padaręs nusi
kaltimą ar kaltinamas jį padaręs.

Pagrindinės visuotinai priimtos ekstradi
cijos taisyklės yra šios:

nusikaltimas turi būti numatytas tiek 
ekstradicijos prašančiosios, tiek ekstra- 
duojančios valstybės baudžiamuosiuose 
įstatymuose;

ekstraduotam asmeniui negali būti uždė
ta sunkesnė bausmė negu nustatyta eks- 
traduojančios valstybės įstatymuose;

kalbamasis asmuo gali būti teisiamas, — 
o jeigu jis yra prašančios valstybės anks
čiau nuteistas, jam gali būti įvykdyta 
bausmė. — tik už tuos nusikaltimus, kurie 
pažymėti ekstradicijos prašyme, nebent jis 
nusikalsta ekstradicijai įvykus;

asmenys, kaltinami padarę politinio po
būdžio nusikaltimą ar už jį nuteisti, ne- 
ekstraduojami.

Be to. jeigu jie ryšium su politinio po
būdžio nusikaltimu yra padarę kriminalinį 
baudžiamąjį darbą (pvz„ ką užmušę ar su- 
žeidę), toks darbas įeina į politinio nusi
kaltimo sudėtį ir todėl yra nuo ekstradici
jos apsaugotas.

Iš Bražinskų bylos duomenų ir bendrų 
aplinkybių aiškiai matyti, kad abu jie yra 
politiniai pabėgėliai, kuriems pagal aukš
čiau pasakytas teisės normas ir seniai nu. 
sistovėjusią tarptautinę praktiką suteikia
ma azilius, prieglauda.

Pranas Bražinskas buvo ištremtas iš 
okupuotosios Lietuvos į Sovietų Sąjungą, 
pakartotinai suimtas ir tardomas kaip so
vietams politiškai nepatikimas žmogus. Ji-

Jauniinas suorganizavo 100 valandų 
įspūdingas demonstracijas!

Nenorėjau tikėti. Paskambinau tų de
monstracijų pirmininkui, jau ne Lietuvoje 
gimusiam Uogiui Kubiliui. Nuvažiavau pas 
jį, manydamas, kad gal galėsiu kuo prak
tiškai patarti.

Netrukus įsitikinau, kad ne tik negaliu, 
nieko patarti, bet tik reikia stebėtis, kaip 
jis ir visas tas jaunųjų lietuvių komitetas, 
staiga susidaręs, puikiai dirba. Nuostabu!

Prie Los Angeles didžiausių valstybinių 
rūmų, vadinamų Federal Building, esan
čio 300 N. Los Angeles St., dieną ir naktį, 
ištisas 24 vai. per parą, vyksta demonstra
cija. Ir dar kaip: prie centrinių įstaigos 
durų pastatytas juodas karstas (nors pa
prastai neleidžiama nieko statyti prieš 
valstybinius pastatus). Ant jo iš abiejų pu
sių, didelėmis baltomis raidėmis, užrašas: 
Human right (Žmogaus teisė). Apačioje 
karsto dega amžina ugnelė. Lauke vaikš
čioja po keletą ar net keliolika demons
trantų su atitinkamais plakatais, atsišau
kimais. Visur pabrėžiama: pažeistas huma
niškumas. ne vien lietuviškumas, kas yra 
labai teisinga, nes, iškėlus vien lietuvybės 
reikalą, viskas ir pasibaigtų mūsų laikraš
čių skiltyse, ir dar labai greitai.

šeštadienį, 10 vai. rytą, pačiame Los An
geles miesto centre, Pershing Square, įvyks 
didelis mitingas. Uogis Kubilius, su savo 
komitetu, kurį sudarė jauni studentai, pa
rengė ir šiandien, gruodžio 3 d., įtekė pa
grindinei amerikiečių spaudai, televizijai, 
radijui atsišaukimus, kurių pagrindiniame 
paragrafe teisingai reikalaujama Preziden
tą (JAV-ių) suteikti tam lietuviui jūrinin
kui politinio pabėgėlio teises ir reikalauti, 
kad jis, jei dar gyvas, būtų sugrąžintas į 
JAV-es.

Didžiausios amerikiečių radijo, televizi
jos stotys davė mums palankius pasisaky
mus. didžiausi Los Angeles amerikiečių 
laikraščiai paskyrė gana teisingus veda- 

sai su sūnum pabėgo į laisvą kraštą — Tur
kiją apsisaugoti nuo persekiojimų.

Ta aplinkybė, kad jo revolverio šūviu 
buvo netyčia užmušta palydovė ir sužeisti 
kiti įgulos žmonės ir kad jis grasinimu pri
vertė pilotą skristi į Turkiją, nepakeičia 
politinio jo veiksmų pobūdžio.

Abu Bražinskai yra sovietų jėga primes
tos Lietuvai okupacijos ir politinės prie
spaudos aukos. Lietuvoj ir Sovietų Sąjun
goj sukelta prieš juos storžieviška propa
ganda irgi parodo, jog jie yra politiniai pa
bėgėliai.

Tokiu būdu ligšiol padaryti Turkijos 
teismo sprendimai — neišduoti Bražinskų 
sovietams — tiksliai atitinka tarptautinės 
teisės nuostatus. Tai juo labiau pažymėtina 
Turkijos teisingumo garbei, kad sovietai 
tebedaro didelį spaudimą į Turkiją pabė
gėliams išgauti ir atiduoti sovietų teis
mams, kurie, kaip žinoma, neteikia jokių 
teisingumo vykdymo garantijų, nes tėra 
komunistų partijos bei sovietų vyriausybės 
politikos įrankiai.

S. Lozoraitis

PAŠAU YJE
— New Yorko gubernatorium vėl išrink

tas Nelsonas Rockefelleris, bet rinkiminei 
propagandai jis išleido daugiau kaip 2.800. 
000 svarų, o kadangi už jį balsavo truputį 
daugiau kaip 3 milijonai, tai išeitų, kad 
kiekvienam už jį balsavusiam į save pa
traukli jam teko išleisti daugiau kaip 16 ši
lingų (2 dol.), ir, be kita ko, į tą rinkiminį 
fondą jo pamotė įdėjo 1.140.000 svarų, o 
broliai Dovydas ir Laurencas 416.000 sva
rų.

— Britanijoje varžytynėse buvo parduo
tas 1649 m. ispano Velazquezo tapytas pa
veikslas — mauro portretas už 2.310.000 
svarų, brangiausia žinoma kaina varžyty
nėse parduodamo paveikslo.

— Pietinėje Borneo pabėgo iš kalėjimo 
23 m. amžiaus moteris, kuri buvo sujudi
nusi Indoneziją savo tvirtinimais, kad ji 
girdinti, kaip jos dar negimęs kūdikis kar
toja muzulmonų šventraščio-korano posa
kius.

— Amerikiečių specialus dalinys užpuo
lė netoli šiaurės Vietnamo sostinės Hano
jaus stovyklą su viltimi išgelbėti belais
vius, bet rado tik sargybinius kažkur neto
liese ir iššaudė juos, nes belaisviai buvę iš
gabenti jau prieš keletą mėnesių, dėl to 
dabar Amerikoje stebimasi, kaip čia taip 
atsitiko, kad žvalgyba taip apsiriko.

— Izraelis vėl pradėjęs medžioti dr. Men. 
gėlę, kuris karo metu kaip Auschwitzo kon
centracijos stovyklos vyriausias gydytojas 
daręs su imtiniais visokius nusikalstamus 
bandymus ir esąs atsakingas už nužudymą 
300.000 žmonių, dabar turįs Paragvajaus 
pilietybę ir už kurio išdavimą savo metu, 
kaip gandai tvirtina. Vokietijos prokuratū
ra siūliusi Paragvajui 12 mil. markių.

— Britanijoje gydymas nemokamas, bet 
71 m. amžiaus pensininkas su žmona nuva
žiavo į Kaliforniją, JAV. aplankyti duk
ters, ten žmona gavo širdies smūgį ir pate
ko į ligoninę, ir dabar žmogus gavo 1.500 
svarų sąskaitą už gydymą, ir jei jis tos są
skaitos nemokės, tai nebegalės dukterų 
lankyti, o jų Amerikoje gyvena dvi, nes 
galės būti suimtas ir pasodintas, kaip sko
lininkas.

— V. Vokietijoje buvo geras vynuogių 
derlius, pagaminta 225 mil. galionų vyno, 
ir net nebėra kur jo laikyti.

— Londono Fleet St. kirpykloje tebekaba 
prieškarinis kainoraštis, kad nusikirpti 
kainuoja 9 penus, o nusiskusti 4 penus, bet 
dabar abu tie veiksmai kainuoja 5 šilingus.

— Rabinato teismas Jeruzalėje patvirti
no rabino patvarkymą ekskomunikuoti ti
kintįjį, kuris įsitaisė televizijos aparatą, ir 
kol jis nepradės daryti atgailos, niekam ti
kinčiųjų nevalia iš jo imti valgyti ar gerti 
ar sėdėti arčiau jo kaip per keturis kubit- 
sus (apie šešias pėdas).

— Sussexo (Britanijoje) avių augintojas 
atsisakė mokėti atitinkamą mokestį, reikš
damas protestą, kad pinigai netinkamai su
naudojami, tai atvažiavo antstolis, susiva
rė 5 avis (žinoma, savininko šunes padėję 
suvaryti), nusivežė į turgų ir pardavė iš 
varžytynių.

— į Kubą buvo nugabenti Kanados 
prancūzai separatistai-teroristai. kurie du 
mėnesius išlaikė pagrobtąjį britų diploma
tą Crossą, bet ten pareigūnas pareiškęs, 
kad jie būsią pristatyti kirsti cukrinių 
nendrių, jei nepajėgtų įrodyti, kad turi ge
resnę specialybę.

— Garsusis smuikininkas Jehudi Menu
hinas. JAV pilietis. Šveicarijoje buvo pa
gerbtas vieninteliu ten įprastu gražiu bū
du — jam suteikta garbės pilietybė, bet 
amerikiečių atstovybė Berne tuoj pat jam 
paskubėjo parašyti laišką: ruošiamasi tau 
ir tavo sūnui atimti JAV pilietybę, jei kita 
gavai (Menuhinas dėl to užjudino patį 
Valstybės departamento sekretorių — mi
nister; Rogersą).

— JAV bedarbių turi 4 mil. 600 tūkstan
čių (arti 2 mil. daugiau negu pernai).

VOGTŲ SIŪLŲ ISTORIJA
Radviliškio Kovo 8-osios kojinių fabrike 

buvo išaiškinta ir atnarpliota spekuliacija. 
Milicijos leitenantai atsitiktinai pastebėjo 
fabriko mezgėją, tempiančią didelį krepšį. 
Patikrinę rado 7 didžiules rites su elasti
niais siūlais. Siūlai buvo fabriko nuosavy
bė. Patikrinę mezgėjos namus, juose sura
do 70 porų raštuotų moteriškų kojinių, 50 
porų vyriškų puskojinių.

Tame pat fabrike du pameistriai uždirbo 
į mėnesį po 200 rublių, bet jiems to neuž
teko. Kai cechai ištuštėja, susitarę jie susi
meta į maišą kelias dešimt rišių, permetę 
per tvorą, nueina pas spekuliantę ir gauna 
500 rublių už siūlus. Eet „apetitai didėja“, 
kaip rašo „Tiesa". J jų vagystes įsijungia 
dar ir viena šeima: moteris ir vyras. Mote
ris ir jos sesuo iš tų vogtų siūlų namuose 
gamindavo megztinius, gaudamos po 15-17 
rublių už vieną megztinį. Prisideda prie tos 
istorijos dar ir minėtoji pameistrių draugė 
spekuliantė ir veža megztinius į Vilnių ir 
ten pardavinėja jau po 25 rublius.

Kodėl fabrikas nepastebėjo siūlų trūku
mo? Pasirodo, fabrikui leistina nurašyti ža
liavas gamybos procese. Bet milicija išsi
aiškino, kad tas „nurašymas“ siekia beveik 
12 procentų. Iš karto to negalima pastebė
ti, nes fabrikas vykdo planą ir žaliavos ne
trūksta.

JUOKTIS SVEIKA
Sudarė Ignas Smigclskis

Vienas restorano svečias savo linksma- 
vakarį norėjo čekiu apmokėti.

— Labai gaila, mes neimame čekių, — 
pasakė savininkas.

— Kodėl? — nustebo svečias.
— Bankas nepardavinėja kokteinų, to

dėl mes nenorime banko čekių.

Jaunas berlynietis ėjo gatve cigarą rūky
damas.

— Aš norėčiau jūsų tėvu būti, — pasakė 
senyvas vyriškis.

— Labai malonu, nes mano mamytė jau 
kuris laikas našlauja.

Vienam ūkininkui malūne žiurkės mai
šus sukapojo ir daug grudi; suėdė. Jis pa
sakojo kaimynui:

— Rupūs miltai, malūne yra pasukų!
Šis nenugirdęs, paklausė:
— Ką pasuko? Girnas ar tave?
— Neerzink manęs: malūne yra pasukų...

Žmona dažnai kosėjo. Vyras ją barė:
— Kodėl tu manęs neklausai ir vis kosė- 

ji ir kosėji?!
— Reikalingi vaistai, brangusis!
— Kaip tie vaistai vadinasi: grįždamas 

iš darbo nupirksiu ir parnešiu.
— Kailinis paltas!

Eina rusas pro vieną vokišką sodą ir 
mato, kaip daržininkas popierius apie ka
mienus klijuoja. Sustojęs klausia:

— Kam tie kaspininiai popieriai, drau
ge?

— Apsisaugoti nuo insektų!
— Charašo! Gal ir man apie kojas apvy

niosite?

Perėjūnas klausia architektą:
— Kaip įsigyti pigų butą?
— Padaryki kokią išdaigą, ir visai nieko 

nekainuos!

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 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA 

ALPINE ROAD 
VENTNOR 

ISLE OF WIGHT 
TELEFONAS: VENTNOR 148

TR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENŲ IR PAVASARI

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori 
Padarysi tai tikrai.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ.

Ir neliks kišenė kiaura1

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

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

Manchester

Visi buvo nuteisti, vieni kalėjimu, kiti 
lygtinai ar piniginėmis baudomis. Jų ape
liacijas aukščiausias teismas atmetė.

„Tiesa“, pasipiktinusi teisiamuosius gy- 
nusia advokate, rašo: „Teisiant grobstyto 
jus, jos gražbylystė viršijo bet kokias ri
bas. Ji dar mėgino apkaltinti milicijos dar
buotojus. Advokato pareiga yra ginti kal
tinamuosius, bet ne nusikaltimą".

MIRĖ K. UMBRASAS
Lietuvoje lapkričio mėn. pabaigoje mirė 

docentas Kazys Umbrasas, gimęs 1918 m. 
Molėtų vis., Utenos apskr. Nuo 1938 m. jis 
studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vy
tauto Did. Universitete, o nuo 1940 m. Vil
niaus universitete. 1943 m. gavęs diplomą, 
ruošėsi profesūrai. 1953 m„ apgynęs darbą
M. Gorkis ir lietuvių literatūra, gavo filo
logijos mokslų kandidato laipsnį.

K. Umbrasas dirbo Lietuvių kalbos ir li
teratūros institute. „Lietuvių literatūros 
istorijoj" aprašė M. Valančių, Žemaitę, J. 
Biliūną, dalyvavo daugelyje mokslinių 
konferencijų, yra paskelbęs vertingų 
straipsnių lituanistiniais klausimais.

BUITIS IR KULTŪRA
Okup. Lietuvos gyventojai savo laiškuo

se „Tiesai" ryškiai apibūdina kai kuriuos 
neigiamus reiškinius, kolchozinę buitį ir 
ypač girtavimo nelaimes.

Kultūrinė veikla kolchozuose ne vienu 
atveju gerokai atsilikusi, štai „Tiesoje“ 
(rugsėjo 1 d.) nusiskundžiama, kad Kap
suko (Marijampolės) raj. Igliškio kolcho
zo vadovai prieš trejus metus kultūros na
mų statybai buvo gavę 200.000 rublių, bet... 
namai nepastatyti.

Kretingos jaunimas linksminasi pradžios 
mokyklos salėje, kur ankšta ir tvanku. Mu
zikos čia nedaug teišgirsi... J salę prisiren
ka paauglių, kurie triukšmauja ir pešasi...

Iš Kelmės rajono skundžiamasi: „Petras 
Pocius su žmona ir šešetu mažų vaikų gy
vena Kražių kolchoze. Jis niekur nedirba, 
tik girtauja. Vaikai auga pusalkaniai ir nu
plyšę“. (ELTA)

LITERATŪRINĖ PLOKŠTELĖ
Literatūrinės plokštelės okup. Lietuvoje 

beveik naujiena, tuo tarpu JAV ir Kana
dos lietuvių išeivių pastangomis jų išleista 
jau visa eilė.

Pirmoji ilgo grojimo literatūrinė plokš
telė Lietuvoje buvo įrašyta 1960 metais —
N. Vosyliūtė-Dauguvietienė skaitė Čechovo 
dramos „Vyšnių sodas“ ir S. Neries poemos 
„Keturi“ ištraukas. Antrasis eksperimen
tas įvykdytas tik 1970 metais — įrašyta 
Vilniaus ir Klaipėdos dramos teatruose la
bai publikos mėgiama J. Marcinkevičiaus 
drama-poema „Mindaugas“. Ją atlieka Vil
niaus valst. akademinio teatro aktoriai. 
„Mindaugą“ magnetofono juostose užfiksa
vo garso režisierius V. Kondrotas. (E)

LIMITAI
Vilniečius kamuoja naujas rūpestis: jau

nuoliai vis dažniau gadina telefonų auto
matus, vagia telefonų ragelius, grobia mik
rofonus savo elektrinėms gitaroms ir tran
zistoriniams radijo imtuvams. Tie paaug
lių veiksmai atrodo keisti, nes, pasirodo, te
lefonų mikrofonai visai netinka jų vartoja
moms elektrinėms gitaroms. Paaugliai 
krapšto telefonų automatų taupykles, ir 
čia tikslas aiškus: reikia pinigų.

Vilniaus spauda apie tokius veiksmus ra
šė jau ne kartą. Labiau širsta komjaunimo 
organas „Komj. Tiesa" (rugp. 25 d.), pažy
mėdama, kad vadinamieji chuliganai tele
fonus automatus gadina ne tik Vilniuje, bet 
ir kituose miestuose. Praėjusiais metais 
dėl tų jaunuolių kaltės kiekvieną automatą 
Vilniuje teko taisyti tris kartus.

Nuostoliai padaromi didžiuliai. Dar įdo
miau, kad Vilniaus telefono stotyje, taisant 
sugadintus telefonus, tai atliekama... ran
komis, bet... stinga detalių, nes. tariama, 
metinis „limitas“ jau seniai pasibaigęs. To
dėl vilniečiai ir skundžiasi: mieste nevei
kia daugelis telefonų automatų. Gyvento
jai su ašaromis akyse skundžiasi: norime 
iškviesti greitąją pagalbą, ir... negalime.

(ELTA)

DELEGACIJA AUSTRIJOJE
Spalio mėn. pabaigoje Austrijoje viešėjo 

Lietuvos Aukšč. Tarybos delegacija, vado
vaujama Kauno Politechnikos instituto 
rektoriaus prof. M. Martynaičio. Siekiama 
megzti Lietuvos ir austrų, Salzburgo mies
to žemės kultūrinius ryšius. Numatyta ki
nais metais pasikeisti narodomis, sportinė
mis delegacijomis bei liaudės dainų ir šo
kių ansambliais. (ELTA)

KAVINĖ KOLŪKYJE
Prieš pusmetį Vandžiogalos tarybiniame 

ūkyje pastatyta nauja kavinė. „Tai buvo 
pirmoji „kregždė“ Kauno rajone", rašo 
„Tiesa“. Numatoma pastatyti ir daugiau 
kavinių kolūkiuose.

SPORTO MEISTRAI
Sov. Sąjunga suteikė sporto meistrų var

dą šiems lietuviams: M. Rusteikaitei (irk
lavimas). K. Pagojui (kulkinis šaudymas), 
A. Kenešiui (lengvoji atletika). V. Butkui 
(irklavimas). O Sov. Sąjungos sunkiosios 
atletikos teisėjo vardą gavo J. Pranckūnas.
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Europos Lietuviu Eroiulia
MOŠŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvį" ar 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 2 svarus O. 
Ramonienė, po 18 šil. A. Linkevičius, A. 
Šimkus ir J. Maslauskas, 10 šil. P. Gab
rys, po 8 šil. V. Leonas, K. Vitkus ir K. 
Kairys, po 6 šil. A. Rūsys ir P. Skauda. 3 
šil. V. Tamašauskas.

LONDONAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

LIETUVIŲ NAMUOSE
N. Metų sutikimas Lietuvių Namuose 

(1 Ladbroke Gardens, W. 11) bus gruodžio 
31 d., ketvirtadienį.

Klubo baras bus atidarytas iki 3 vai. ry
to.

Gros plokštelių muzika, dėl to norintieji 
galės ir pasišokti.

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

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 KŪČIOS
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

VAIKŲ EGLUTĖ
Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d„ 5 

vai. p. p., Ukrainiečių klubo salėje rengia
ma kalėdinė vaikų eglutė. Atsilankys Ka
lėdų senelis su dovanėlėmis, bus Kalėdų se
nelių programėlė.

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

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

rainiečių salėje rengiamas suaugusiems 
šokių vakaras. Gros gera muzika. Barar 
veiks iki 11 vai. Šokiai tęsis iki 12 vai.

Kviečiame visus praleisti geroje nuotai 
koje Kalėdas.

DBLS Skyr. Valdyba

WOLVERHAMPTONAS
ŠEIMYNINIS LINKSMAVAKARIS

DELS Wolverhamptono skyriaus Valdy
ba gruodžio 26 d., antrąją Kalėdų dieną. 
7 vai. p. p.. Pipe Hall Hotel. Hall St.. Bils- 
ton. rengia

Kalėdų eglutę
ir praleisti laiką prie alučio su draugais.

Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai 
kviečiame atsilankyti.

Skyr. Valdyba

GLOUCESTER

KALĖDŲ EGLUTĖ
Gloucesterio ir Stroudo lietuviai rengia 

vaikams Kalėdų eglutę gruodžio 26 d..'šeš- 

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ. 1971 METŲ PRO

GA, SVEIKINAME VISUS MŪSŲ KLIJENTUS, 

LINKĖDAMI GERIAUSIOS SĖKMĖS, ASME

NIŠKOS LAIMĖS, SVEIKATOS IR RAMYBĖS 

PER VISUS METUS!

TAZAB and CO. Ltd.
22, Roland Gardens,

London, S. W. 7

tadienį, Kalėdų antrąją dieną. 6 vai. vaka
re, ukrainiečių klube (37 Midland Rd.).

Kalėdų senelis mažučius ir senelius ap
dalys turtingomis dovanėlėmis. Be to, nu
matyta pravesti loteriją. Suaugusiems 
veiks baras.

Maloniai prašom tėvus atsilankyti ko 
gausiausiai iš arti ir toli ir visus lietuvius. 
Bus gera muzika.

Rengėjai

COVENTRY
G. JOHNSTONIENĖ PARODOSE

Coventryje gyvenanti dailininkė Geno
vaitė Johnstonienė pastaruoju rr.c'.u ne tik 
įtemptai dirba, kurdama naujus paveiks
lus, bet ir plačiai reiškiasi parodose. Šiuo 
metu kaip tik Coventrio Kongoni galerijo
je vyksta jos vienos darbų paroda, kurioje 
dailininkė yra išstačius! 27 savo paveiks
lus, pieštus aliejiniais dažais ir vandeni
niais dažais, kai kuriuose tų kūrinių pa
naudodama naują lako techniką.

Ta paroda, žinoma, yra malonus įvykis 
dailininkės gyvenime ir laimėjimas.

Neseniai baigėsi Coventrio ir Warwick- 
shyro dailininkų sąjungos paroda, kurioje 
dail. G. Johnstonienė buvo išstačius: tris 
paveikslus, visus sukurtus naudojantis ta 
naująja lako technika, kuri yra ypač pa
traukli akiai. Su savo darbais ji yra daly
vavusi parodoje Nuneatono meno galerijo
je spalio mėn.. Leamingtono — rugpjūčio 
mėn.. o vasario mėn. dalyvaus Rugbyje 
ruošiamoje parodoje.

Dailininkė tikisi, kad Vasario 16 proga 
galės išstatyti savo naujausių darbų Lie
tuvių Namuose Londone.

MANCHESTERIS
KLUBAS ATDARAS VAKARE

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
Kalėdų pirmąją dieną iki 7 vai. vakaro bus 
uždarytas.

Klubo Valdyba

KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS
Kalėdų antrąją dieną (šeštadienį) Klu

bo Valdyba savo patalpose rengia tradicinį 
pasilinksminimą, šokiams gros gera muzi
ka. Baras veiks iki 11.45 vai. nakties.

Klubo Valdyba

N. METŲ SUTIKIMAS
Kaip paprastai. Naujųjų Metų sutikimą 

ir šiemet rengia LVS Ramovė Klubo patal
pose. Programoje: įvairūs linksmi dalykai. 
Muzika gros iki 2 vai. ryto. Turtingas baras 
ir įvairūs užkandžiai.

Kviečiame tiek ramovėnus, tiek Lietuvių 
Klubo narius atsilankyti — niekam nuo
bodžiauti neteks.

LVS Ramovės Skyr. Valdyba

KALĖDINĖ EGLUTĖ
Manchesterio skautų ir mokyklos tėvu 

komitetas 1971 m. sausio 9 d. (šeš’adienį). 
5 vai. p. p„ Klubo patalpose rengia vaiki) 
ka'ėdinę eglutę.

Programą a'liks skautai ir sekmadieni
nės mokyklos mokiniai. Kalėdų senelis, i' 
toli toli atvykęs, žada andovanoti visus vai 
kučius. todėl nepamirškit atsilankyti!

Tėvų Komitetas

RUDENS GĖRYBĖS
Nešaltas, bet gerokai drėgnas ruduo bai

gėsi. bet prisiminimai tebegyvena manches 
teriškiuose. Lietuvių namai (Soc. klubas1 
turėjo savo patalpose net tris konferenci 
jas: lietuvių socialdemokratų. DBLE ir 
DBLS Tarybos. Kiekviena iš jų buvo ver
tinga šio krašto lietuviams, o mūsų apylin
kei neužmirštamų įspūdžių paliko.

Mūsų pareigūnams darbelio būta, bet 
suvažiavimų dalyviai pajuto mūsų šiaurie
čių širdingumą ir vaišingumą. Lauksime 
daugiau.

Vėl gi aplankė mus iš Nottingham© kun 
S. Matulis su savo filmu mvlė‘o;ais i- p- 
rodė Čikaeos ir Vilniaus tau'ini:- šo’:iv b": 
dainų festivali 's. Filmai spalvoti, gars 
niai ir visus mus nukėlė ten, kur daug mū
sų sesių brolių gyvena, kuria ir džiaugiasi, 
įspūdžius aprašyti sunku, reikia pamatyti.

Po eilės metų vėl įvyko mūsų lietuvių 
katalikų parapijos susirinkimas. Išrinktas 
naujas bažnytinis komitetas. Kun. Kamai- 
tis ir kun. Matulis padarė pranešimus vie
tos ir bendraisiais religinio gyvenimo rei
kalais. Didesnės diskusijos vyko dėl lietu
vių kapų reikalo.

Manchesterio apyl. pavergtųjų tautų ko
mitetas, į kurį įeina eilė atstovų iš lietuvių 
bendruomenės, surengė naujoje ukrainie
čių salėje koncertą-pabendravimą. Koncer
te pasirodė B. Snabaitienės vadovaujama 
šokių grupė ir N. Kutkutės vadovaujamos 
skautės su dainomis. Bendros vaišės visus 
labai suartino, ir nutarta greitu laiku vėl 
susitikti.

Mūsų ramovėnai sulaukė 15 metų. Ta 
proga surengtas iškilmingas minėjimas.

DB Lietuvių S-gos jaunimo pirm. Gašlū
nas. kuris studijuoja Manchesterio univer
sitete. energingai bendrauja su vietos jau
nimu ir planuoja visus įtraukti darban. 
Eilei Sąjungos tikslai nepažįstami, lietuvy
bė susilpnėjusi. Tai problemos. Jo darbui 
visų mūsų vyresniųjų talka užtikrinta. Tad 
priekin, mielas Gašlūnai!

Sekmadieninė mokykla, padirbėjusi vi
sa rudenį, tęsia darbą toliau. Mokyklos ve
dėjas Podvoiskis išsispausdino elemento
rius ir religinius maldynėlius. įsitraukė 
darban kun. V. Kamaitį ir. talkininkaujant 
mokyt. Dainauskui. tęsia iš peties lietuvy
bės darbą mažųjų pasauly. Labai ir labai 
norėtųs, kad visi tėvai leistu vaikus į mo
kyklėlę.

Moterų sambūris per visą rudenėlį sten
gėsi įsigyti lėšų. Tai jų gardieji užkandžiai 
tapo klube lyg būtinybė, o iškilmingais mt>. 
mentais jų rūtos ir tautinės juostelės puo
šė dalyvių krūtines. 1971 metais ruošiama
si išeiti jau ir plačiau. Lauksime.

Skautų komiteto pirm. Bernatavičius su
organizavo skautų, jų tėvelių ir bičiulių 
ekskursiją į Nottinghamo iškilmes. Visi, o 
ypač jaunieji, buvo patenkinti pabendravę 
ir daug ką naujo išgirdę iš prelegento, at
vykusio iš Amerikos.

D. Dailintis

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ
Sekmadienio vakare, gruodžio 6 d., vie

tos ukrainiečių naujoje ir puošnioje salėje 
įvyko pagrindinis minėjimas. Salė, kuri tu
ri apie 600 sėdimųjų vietų, buvo pilna.

Minėjimą atidarė ukrainiečių sąjun
gos pirmininkas Mykytin. į garbės prezi
diumą jis pakvietė Pietų Vietnamo amba
sadoriaus žmoną madame Le Mgos Shan. 
Eritų Lygos Komiteto pirmininką J. Gra
ham. centrinio komiteto narį profesorių 
Shajan, latvių rašytoją P. Aigars, ukrai
niečių studentą M. Karniuk ir po vieną 
atstovą iš visų tautybių — lietuvių N. Kut- 
kutę. estų ponią Flecher, latvių kun. A. 
Putcę. kroatų dr. Illic ir vietos ukrainie
čių kunigą. Pačiai pradžiai ukrainiečių 
choras sugiedojo „Tėve mūsų“. Pirmasis 
kalbėtojas buvo kroatų dr. Illic. Po jo kal
bėjo M. Karniuk. J. Graham. P. Aigars, 
m-me Le Mgos Shan. kuri pasidžiaugė, kad 
turi progos šiame minėjime dalyvauti. Jai 
ukrainiečių mergaitės įteikė puikių raudo
nų rožių puokštę.

Visų tautybių paruoštąjį memorandumą 
perskaitė N. Kutkutė.

Po to sekė meninė dalis. Ukrainiečių vy
ru choras sudainavo 3 liaudies dainas, lat
vė Rutins paskambino pianinu savo tauti
nių melodijų, lietuvaitės N. Kutkutė. N. 
Lipkevičiūtė ir V. Barauskaitė, pritariamos 
"itara, sudainavo „Tau. sesute, puikios gė- 
» ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥<

Džiaugiamės neseniai sėkmingai praėju
siu pabaltiečių kalėdiniu bazaru. atnešusiu 
daugiau kaip 130 svarų pelno.

Gilią padėką reiškiame gausiems bazaro 
svečiams, kurie savo atsilankymu ir dosnu
mu parėmė dainaviečių veiklą.

Ypatinga padėka visiems tautiečiams, 
kurie gausiais ir vertingais fantais padaro 
mūsų loteriją populiaria ir visada atnešan
čia mums daugiausia pelno. Taip pat nuo- 
šiidus ačiū Lic’tvių Namų tarnautojams, 
padėjusioms t ra: sportu.

.Su džiugia širdimi galime skirstyti kale
li les dovanas mūsų globojamiems tautie- 
’ rims. kurių skaičius šiais metais yra pa
didėjęs.

Visiems rėmėjams dar kartą nuoširdžiai 
dėkojame, linkėdami linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingų N. Metų.

LLMS „Dainava“

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
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.

WOLVERHAMPTONAS — Kalėdų I d.. 11 
vai.. Convent of Mercy. St. John s Squa
re.

B1RMINGHAMAS — 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.

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.
MANCHESTER — Kalėdų I dieną. 11 vai.

lės“, „Dar nejok" ir „Pražydo jazminai po 
langu“. Lietuvių tautinių šokių grupė, va
dovaujama A. Snabaitienės, pašoko „Kal
velį“ ir „Gyvatarą“. Šokiams akordeonu 
grojo A. Navackas. Po to vėl pasirodė su 
savo puikiomis dainomis garsusis ukrainie
čių choras, vienas iš goriausių chorų Ang
lijoje. Minėjimas baigtas anglų tautos him
nu.

Po minėjimo garbės prezidiumo nariai 
šeimininkų ukrainiečių buvo puikiai pavai
šinti. Kaip žinoma, iš lietuvių dalyvavo D. 
Banaitis. N. Kutkutė. kuri yra Pavergtųjų 
tautų komiteto sekretorė, ir P. J. Podvois
kis. Jie visi įdėjo daug darbo ruošiant šią 
dieną, o ypač D. Banaitis, važinėjęs į posė 
džius ir ne vieną darbo dieną praleidęs.

Prie garbės stalo pačiam vidury stovėję 
ir Lietuvos trispalvė vėliava, kuri šiandie 
ną pavergtoje Tėvynėje negali viešai plėvė 
suoti.

Gaila, kad į šį minėjimą, kuris buvo 
skelbtas ir Europos Lietuvyje ir atsišauki
mais, pavergtos Tėvynės prisiminti į minė
jimą atsilankė vos tuzinas lietuvių. Ar ne
gaila, pagalvokime patys? Laisvė yra at
gaunama tik per kraują ir prakaitą, ir į ją 
kelias yra labai sunkus. Reikia tikėti, kad 
ateinantį kartą padidės mūsų skaičius to
kiame minėjime.

Minėjime buvęs manches'erietis

LIETUVOS KARIUOMENĖS MINĖJIMAS
Gruodžio 6 d. Manchesterio Liet. Soc 

Klubo patalpose LVS Ramovės Manchesie- 
rio skyrius surengė minėjimą-pobūvį. ku
riame ramovėnai minėjo savo 15 m. gyva
vimo sukaktį ir 50 m. nuo Karo Mokyklos 
Lietuvoje įsteigimo. Kartu buvo prisiminta 
ir visa Lietuvos kariuomenė.

Minėjimą atidarė ir jį pravedė LVS Ra 
movės Manchesterio skyriaus pirm. K. Mu
rauskas. Jis supažindino susirinkusius su 
šio minėjimo tikslu ir pakvietė V. Kupstį 
skaityti ramovėnų Manchesteryje 15 m. 
veiklos pranešimo. Graži ramovėnų veikla 
reiškėsi vadovaujant K. Murauskui. Jam 
už 10 m. sėkmingo vadovavimo skyriui bu
vo sugiedota Ilgiausių metų.

Ramovėnus raštu sveikino ir geros klo
ties linkėjo DBLS tarybos pirm. V. Ignai- 
tis, DBLS Derbio skyriaus pirm. J. Levins- 
kas, kpt. V. Andruškevičius, Anglijos skau
tų vardu J. Maslauskas ir pik. T. Vidugiris.

Žodžiu sveikino Manchesterio Liet. Soc. 
Klubo pirm. L. Pūras. DBLS Manchesterio 
skyriaus vardu S. Lauruvėnas ir Manches
terio lietuvių sekmadieninės mokyklos mo
kytojų vardu mokyklos vedėjas A. Pod
voiskis. Šio minėjimo mintis angliškai per
davė J. Skinkys.

Pobūvio metu buvo kartu valgoma, išge
riama ir pašokama. Vaišiu stalui šiltus ir 
šaltus užkandžius su savo pagalbininkėmis 
paruošė B. Barauskienė. Rengėjai ir minė
jimo dalyviai šeimininkėms už turiningą ir

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PADĖKA
Ryšium su Nottinghame įvykusiu kariuo

menės minėjimu skautiška padėka reiškia
ma DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdybai, 
ypač skautų rėmėjui K. Bivainiui. už to 
vakaro pelno paskyrimą Rajono skautams 
paremti.

Ypatinga skautiška didi padėka J. E. 
vyskupui A. L. Deksniui už dvasišką globą, 
turtingus žodžius ir malonų dalyvavimą 
skautiškame ratelyje.

Skautiškas ačiū ps. Vi. Gedmintui už tur
tingą ir gražią paskaitą.

Skautiška padėka reiškiama Nottingha
mo skautų vienetų tėvų komiteto pirm. J. 
Damoševičiui ir šeimai už loterijos prave- 
dimą. Skautiškas ačiū rėmėjams, daly
viams. sesėms ir broliams, prisidėjusiems 
prie vakaro programos. Ačiū visoms ir vi
siems!

LSS Rajono Vadija

Šventų Kalėdų proga sveikinam savo pa
žįstamus ir klientus ir linkime laimingų 
1971 metų.

BULAITIS PETER & SONS
80. Highbury Park. N. 5. London 

Tel. CAN 5164 
ir

BULAITIS BROS.
225. Seven Sisters Rd.. N. 4. London 

Tel. ARC 0449

KALĖDŲ PROGA

tinkamos dovanos: ilgo grojimo lie
tuviškos plokštelės;
naujausios lietuviškos knygos; kny
gos vaikams ir Jūsų draugams- ang
lams. anglų kalba knygos apie Lietu
vą.
PROGA.
Puiki dovana — originalūs tautiniai 

drabužiai.

Prašoma kreiptis:
DAINORA, 14. Priory Rd. Kew,
Surrey.

gausų užkandžiais stalą paliko dėkingi. Šo
kiams grojo džazo kapela. Buvo renkamos 
aukos Tautos Fondui.

Nors tokios rūšies minėjimas-pobūvis 
Manchesteriui nėra naujiena, tačiau jis 
virsta vis tvirtesne tradicija, ir, gal būt, 
ateityje bus panašiai pasielgta rengiant mi
nėjimus didelėse salėse ir didesniam skai
čiui žmonių. Tokie pobūviai sujungia tau
tiečius vienon lietuviškon šeimon labiau 
nei kas nors kitas. Tai praktiškas, patogus 
ir gražus dalykas.

Nors minėjimo dalyvių skaičius ir nesie
kė šimto, ir nebuvo meninės programos, ta
čiau minėjimas praėjo pakilioje ir be rū
pesčių nuotaikoje.

A. P-kis

VOKIETIJA
LIETUVIŲ DIENA HAMBURGE

Hamburgo lietuviai ketina surengti Lie
tuvių dieną antrą Kalėdų dieną — 1970. 
XII.26.

15 vai. bus pamaldos šv. Teresės bažny
čioje. 17 vai. iškilmingas posėdis ir kon
certas parapijos salėje, o taip pat ir pasi
linksminimas su šokiais. Groja Padago ka
pela.

Toje pačioje salėje rengiame Kalėdų eg
lutę 1971. I. 2..Tądien 15 vai. pamaldos ir 
16 vai. vaikų kavutė-vaišės. Kalėdų sene
lis. vaikų parengimas ir apdovanojimas.

LAIKINASIS KAPELIONAS
Lietuviai katalikai, gyveną Augsburgo 

vyskupijoje, šiuo metu laikinai turi kape
lioną Tėvą Klemensą Žalalį, O. F. M., 8939 
Bad Woerishofen. Kirchenstr. 5.

Buvusiam kapel. dr. Jonui Petraičiui ga
lima rašyti: 4307 Kettwig-Mintard, Pfarr- 
haus (St. Laurentius) Aug. Thyssenstr. 
100.

SCHVVETZINGENO KAPINĖSE
8591 LS lietuvių kuopoje Visų Šventųjų 

dieną buvo atlaikytos šv. mišios už miru
siuosius ir vėliau aplankytos kapinės, kur. 
vadovaujant kapelionui kun. Br. Liubinui. 
susikaupta prie kiekvieno lietuvio kapo at
skirai. Schwetzingeno kapinėse palaidoti 9 
lietuviai: Jonas Dulkė, Kazys Grigalius. 
Antanas Jasinskas. Vytautas Jurčys, Ju
lius Mackevičius. Henrikas Paulauskas. 
Vladas Pielikis. Stasys Ralys ir Povilas 
šermukšnis.

8591 kuopos nariai kapus buvo gražiai 
sutvarkę ir padėję žvakutes, kurios uždeg
tos susikaupimo metu.

LATVIŲ REPREZENTACINIS LEIDINYS
Amerikos latvių sąjunga anglų, is

panų ir prancūzų kalbomis išleido puikų ir 
didelį reprezentacinį leidinį ..Latvia", skir
tą Latvijos 50 metų nepriklausomybės su
kakčiai atžymėti.

Joje supažindinama su Latvijos nepri
klausomybės laikotarpiu ir su sovietine 
okupacija.

Iš viso tos knygos tomis kalbomis išleis
ta 20.000 egzempliorių.

KELTI TOSTĄ AR TAURĘ?
Pokyliuose, kaip rašo „Literatūra ir me

nas“. prie vaišių stalo esame įpratę sakyti: 
„Aš keliu (noriu, siūlau pakelti...) tostą 
už X sveikatą, laimėjimą“ ir t. t.

Paprasčiau būtų sakyti šitaip: ..Keliu 
(noriu, kviečiu pakelti...) taurę (stiklą, bo
kalą...)...

EUROPOS LIETUVIS —
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