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BET KOKIA KAINA

NUTEISTAS MIRTI
„The Daily Telegraph", „The Guardian“,
„The Scotsman“ sausio 20 d. pranešimais,
Vilniuje buvo nuteistas mirti 34 m. am
žiaus Vytautas Simokaitis, o 21 m. amžiaus
jo žmona Gražina Mickutė, be kita ko, jau
5 mėnesiai nėščia, 3 metams darbo stovyk
los. Jie lapkričio 9 d. norėjo nukreipti į
Švediją iš Vilniaus į Palangą skridusį lėk
tuvą. Lakūnas buvęs jų draugas, dėl to į
lėktuvą įleidęs juos be bilietų ir už tai bū
siąs, teisiamas. Byla vyko Vilniuje 10 dienų
ir pasibaigė sausio 14 d.
Lėktuve įvyko grumtynės, kurių metu
Simokaičiui buvo sulaužyti 3 šonkauliai. Jį
sumušė navigatorius. Simokaitis turėjęs
revolverį. Teisme jis sakęsis, kad ne kokie
nors politiniai motyvai, bet noras pabėgti
iš Sov. Sąjungos jį paskatinęs tam žygiui.
Jam buvusios duotos 7 dienos apeliacijai.
Kai vyras buvęs suimtas, tada žmona papylusi lėktuve žibalo ir norėjusi uždegti,
bet jai nepasisekę.
Simokaitis jau ir anksčiau bandęs pabėg
ti pasislėpęs laive.
Abu Simokaičiai dirbę statybos ministe
rijoje.
Žinios apie jų bylą gautos neoficialiu ke
liu. Byla vyko slaptai.
Ar sovietinė spauda ką nors paskelbs tos
bylos klausimu, pradės aiškėti, kai Brita
nijos paštas pradės vėl normaliai veikti ir
mus pasieks laikraščiai.
Britanijoje pirmosios žinios apie bylą
buvo paskelbtos radijo ir televizijos sausio
19 d. vakare. EBC radijas žinią paskelbė
keliomis kalbomis.

Dar kitas mirties sprendimas
Ryšium su Vytauto SimOkaičio byla „The
Scotsman“ sausio 20 d. išsispausdino tokį
vedamąjį:
„Kaip ir kiti kraštai, kurie atima pilie
čiams pagrindines žmogaus teises, įskai
tant teisę keliauti ar laisvai emigruoti, So
vietų Sąjunga ypač griežta žmonėms, kurie
pagaunami bandę pabėgti. Jeigu su jais bū
tų švelniai elgiamasi, kiti stengtųsi pasekti
jų pavyzdžiu. Pastaruoju metu yra buvę
trys išskirtiniai ir plačiai žinomi atvejai,
susiję su pastangomis pagrobti sovietinius
lėktuvus. Pirmuoju atveju tai buvo du lie
tuviai, kurie pabėgo į Turkiją, pabėgimo
metu užmušdami patarnautoją, ir jie ne
buvo grąžinti stoti teisman Sovietų Sąjun
goje, kur jie, beveik tikras dalykas, būtų
buvę sulikviduoti. Antrasis atvejis — gru
pė žydų, kurie net nepakilo ar net nepate
ko į lėktuvą, ir jie susilaukė labai didelių
bausmių už tariamąsias pastangas pagrobti
lėktuvą. Tačiau dviems jų, kuriems turėjo
būti įvykdyta mirties bausmė, pakeistas
sprendimas, ir jie uždaryti 15 metų darbo
stovykloje, gali būti, dėl to. kad tiek daug
būta tarptautinių protestų dėl pirminio
sprendimo jiems. Vakar atėjo žinios dar
apie vieną mirties sprendimą, šįkart pri
taikytą lietuviui, kuris po grumtynių buvo
suimtas lėktuve. Remiantis pranešimais
apie jo ir jo žmonos slaptą bylą, jis vienin
telis buvo sužeistas grumtynių metu.
Sakoma, kad šis, bandęs pagrobti lėktu
vą, sakęsis neturėjęs jokių politinių moty
vų, išskyrus norą ištrūkti iš Sovietų Sąjun
gos, kurios elgesys su Baltijos tautomis, jos
pasigrobtomis, buvo ne mažiau biaurus, ne
gu su jos piliečiais žydais. Ee abejo, sovie
tinė valdžia ginčys tai, kadangi antisemi
tizmo Rusijoje tariamai nėra, tačiau ten
yra nustatytos standartinės bausmės už
bandymą pagrobti lėktuvą, vis tiek, ar tu
esi žydas, ar ne. Bet kai bandžiusieji lėktu
vą pagrobti žydai išvengė mirties bausmės,
būtų neteisinga pasmerkti mirti bandžiusį
lėktuvą pagrobti lietuvį. Jeigu tarptautinis
protestas yra lemiamas veiksnys, reikia ti
kėtis, kad lietuvis nebus ignoruojamas iš
orinio pasaulio.
Teisingumą ir tvarką vargu ar bus gali
ma pilnai įgyvendinti ore, kol nebus pa
siekta daugiau teisingumo žemėje. Sovietų
valdžia, matyt, tikisi, kad žiauriomis baus
mėmis ji atbaidys tuos, kurie bandys grob
ti jos lėktuvus. Bet jai nėra ko laukti, kad
tie, kurie sėkmingai pagrobia lėktuvus ir
pasiekia kitą kraštą, automatiškai bus grą
žinami stoti teisman Rusijoje, kur žiaurios
bausmės uždedamos ir smurtas yra komu
nistinės galios pagrindas“.

PAVYKUSI DEMONSTRACIJA

tarp jų ir anglų. Jo geri ryšiai ir pažintys
su Ealtą Taryba, The European Liaison
Group, British League for European Free
dom, Democratic Alliance ir kitais sambū
riais ir atskirais veikėjais greit pradėjo
duoti vaisius. Nuolat telefonais tardamasis
su įvairių tautybių vadovais dėl talkos, dėl
to, kaip ir ką reikėtų padaryti, kad de
monstracija išeitų pavyzdinga, saviesiems
tomis dienomis jis pats pajuokaudamas sa
kėsi, kad jo įstaiga ir namai išvirto į revo
liucinį štabą, kur nuo ryto iki vėlaus vaka
ro skamba telefonai. Tomis dienomis juk
buvo jau prasidėjęs pašto streikas, tai be
veik vienintelė priemonė ir bebuvo likusi
susisiekti su žmonėmis dėl talkos — auto
matinis telefonas (arba autobusas ar trau
kinys tais atvejais, kai reikia būtinai susės
ti kartu ir pasvarstyti kurį nors raštą).
Per tas dienas, žinoma, į organizacinio dar
bo talką įsijungė grupelė ir kitų aktyviai
pasireiškusių lietuvių, vienaip ar kitaip
prisidėjusių, kad reikalas pasisektų.
Pasiruošti tokiomis sąlygomis dienų bu
vo tikrai maža. O šeštadienį dar ir lietus
lyg iš kiauro maišo pradėjo nepaliaujamai
pilti. Bet sekmadienį saulutė kaip švyste
lėjo, tai taip ir išsilaikė visą dieną pado
riai. Dėl to 2.30 vai. prie Hyde Park Spea
ker's Corner suplaukė minios žmonių, pasi
ryžusių masiškai pareikšti protestą. Čia
buvo susirinkti skirtoji vieta tame garsia
jame laisvo žodžio kampe, čia buvo sako
mos prakalbos, iš čia rikiuotėje Londono
gatvėmis žygiuota iki Sov. Sąjungos atsto
vybės.
Lietuviams atstovaudamas mitingą pra
dėjo ir pradinę kalbą pasakė V. O'Brien.
Po jo kalbėjo lady Birdwood. Lenkų vardu
kalbas pasakė G. B. Hęciak, bendrinės or
ganizacijos pirmininkas, ir T. Szadkowska,
studentų sąjungos sekretorė, o ukrainie
čių — sąjungos vicepirm. Dmitriv. Po kal
bų, kurių dalis spausdinama mūsų laikraš
tyje, minia išėjo į žygį.
O tasai žygis — demonstracija tikrai bu
vo įspūdingas dalykas. Priekyje —’ lietu
viai, demonstracijos vadovai, nešėsi juodu
kaspinu perrištą savo tautinę trispalvę ir
gausybę plakatų ir šūkių. Po lietuvių taip
pat su vėliavomis ir plakatais žygiavo alba
nai, armėnai, gudai, čekoslovakai, estai,
gruzinai, latviai, lenkai, ukrainiečiai, jugo
slavai, britai. Taip, lietuviai neatsimena,
kad jiems būtų tekę kada nors Londone
suruošti tokią puikių demonstracijų su tiek
talkos.
Tiek dar mitingo metu, tiek ir žygiuojant
gatvėmis žiūrovams ir praeiviams nuolat
buvo dalijama lietuvių paruoštoji rezoliu
cija, kuri spausdinama atskirai, ir atsišau
kimai.
Žygis baigėsi prie Sov. Sąjungos atstovy
bės. Čia 7 asmenų komisija jleikė atstovy
bės pareigūnui rezoliucijų.
Taip baigėsi didysis DBLS iniciatyva su
organizuotas žygis pareikšti protestui dėl
žiauraus teismo sprendimo Vytautui Simo
kaičiui.

LIETUVIU ŽODIS
1971 m. sausio 24 d. Hyde Park, Londo
ne, Suruoštajame mitinge lietuvių vardu
buvo šitaip pasakyta:
„Mes susirinkome čia pareikšti protesto
prieš žiaurų ir nežmonišką elgesį su lais
vės siekiančiais žmonėmis už Geležinės už
dangos.
„Didžiulis smūgis buvo ne tik lietuviams,
bet ir visiems, reiškiantiems žmogui pa
garbą, sužinoti iš spaudos dabar, kad Vy
tautas Simokaitis, kuris, užtat, kad siekė
laisvės, slapto teismo buvo pasmerktas mir
ti.
„Lietuvių vardu pareiškiu čia, kad pa
grindinė nepasitenkinimo priežastis šian
dien yra tie neteisėti sovietiniai režimai
mūsų kraštuose.
„Leiskite man čia pacituoti buvusį pre
zidentą J. F. Kennedį: „Visi mes... privalo
me laikytis to įsitikinimo, kad taikos Euro
poje niekada nebus pasiekta, kol bet kur
Europoje žmonės negalės pasirinkti sau tai
kiai ir laisvai, kaip jų kraštai turi būti val
domi.
„O štai čia vėl žodžiai VVinstono S. Churchillio: „Mes niekad nesame pripažinę Ru
sijos 1941 m. sienų. Jų buvo pasiekta agre
sijos veiksmais ir gėdingais susitarimais su
Hitleriu. Baltijos valstybių pervedimas į
sovietinę Rusiją prieš jų valią buvo prie
šinga visiems principams, dėl kurių mes
kovojome šiame kare, ir tai žemina mūsų
tikslus...
„Estiją, Latviją ir Lietuvą mirties dalgis
prabėgo vėl ir vėl. Nėra abejonės, kur glū
di teisė. O Baltijos valstybės turi būti su
verenios ir nepriklausomos.

Žinia apie teismo sprendimą Vytautui
Simokaičiui ir jo žmonai Gražinai Micku
tei per radiją ir televiziją Britanijoje pa
sklido jau sausio 19 d. vakare. Sausio 20 d.
rytą tą istoriją jau papasakojo ir rytiniai
laikraščiai.
Tai tos sausio 20 d. rytą DBLS sekreto
rius A. Pranskūnas ir pradėjo sukti ratą,
LENKŲ ŽODIS
kad būtų suruošta Londone plati ir gerai
suorganizuota demonstracija, kurioje daly
Sausio 24 d. Hyde Park, Londone, su
vautų kiek tik galima daugiau tautybių, ruoštame mitinge Lenkų federacijos D. Bri

tanijoje pirmininkas Pavel Hęciak pasakė
tokią kalbą:
Broliai lietuviai! Broliai lenkai!
Susirinkome čia į tą legendarinę vietą
Londone, kurioje mes, pabėgėliai, galime
balsiai ir laisvai reikalauti laisvės ir nepri
klausomybės savo numylėtiesiems kraš
tams, nebijodami būti areštuoti ar perse
kiojami!
Mes, lenkai, jungiamės prie savo brolių
lietuvių, su kuriais šimtus metų turėjome
stiprius istorinius ryšius ir kurie dabar
kenčia nuo tos pačios tironijos, tos pačios
priespaudos to paties okupanto, kaip ir
mes.
Tik prieš mėnesį buvo liejamas kraujas
lenkų darbininkų, kartu if jų motinų ir sū
nų, studentų, kurie drįso protestuoti ir ne
be pirmą kartą, reikalaudami laisvės ir
duonos! Visi mes žinome, kas atsitiko di
džiuosiuose lenkų miestuose Baltijos pajū
ryje.
Esu tikras, ’kad visi pabėgėliai, kurie ry
žosi pasitraukti iš savo kraštų, kad svetur
galėtų kovoti už atitinkamų savo kraštų
laisvę, širdyse jaučia tą gilią lenkų tautos
tragediją.
Bet šiandien mes jungiamės su jumis,
brangūs broliai lietuviai, ir kartu su jumis
pasisakydami už laisvę savųjų ir už laisvę
tų tautų, kurios kenčia sovietinės tironijos
priespaudą, visi reikalaujame, kad būtų pa
leisti jūsų tautietis Vytautas Simokaitis,
pasmerktas mirti, ir jo 21 m. amžiaus žmo
na, nuteista 3 metams darbo stovyklos. Jie
norėjo tiktai pabėgti iš vergijos ir prie
spaudos ir pajusti vakarų pasaulio laisvės
saldumą! Ar tai yra nusikaltimas? Kokia
biauri jaunos poros tragedija!
Štai dėl ko mes, laisvieji lenkai, kartu
su jumis šaukiame:
— mes reikalaujame laisvės savo tau
toms!
— mes reikalaujame, kad iš mūsų žemių
būtų atitraukti sovietiniai daliniai!
— mes reikalaujame, kad lietuvių ir len
kų tautoms, kenčiančioms žmogiškai nepa
keliamą Maskvos diktatūrą, būtų leista pa
čioms nuspręsti, kokios formos vyriausy
bes jos nori turėti!
—mes reikalaujame, kad būtų išteisinti
ir paleisti laisvėn abu jaunieji didvyriški
lietuviai, kurie nepadarė jokio nusikaltimo
ir kurie dėl laisvės rizikavo savo gyvybė
mis!
Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Lie
tuva!
Tegyvuoja laisva ir nepriklausoma Len
kija!
Niech žyje wolna i niepodlegla Litwa!
Niech žyje wolna i niepodlegla Rzeczpos
polita Polska!

REZOLIUCIJA
priimta 1971 m. sausio 24 d. Hyde Park mi
tinge Rytų ir Vidurio Europos tautinių
grupių, kurių kraštai yra arba okupuoti ar
ba Maskvos dominuojami, ir dalyvaujant
daugeliui britų.
Turėdami galvoje didėjantį komunistinių
valdovų žiaurumą kraštuose už Geležinės
uždangos, kuris pavergtąsias tautas skati
na bandyti atsikratyti vergovės sukilimais,
atsišaukimais ir mėginimais pasitraukti iš
pavergtųjų 'kraštų;
turėdami galvoje pastarąją tragediją lie
tuvių poros, Vytauto Simokaičio, praeitą
savaitę nuteisto mirti, ir jo nėščios žmonos
Gražinos Mickutės, įkalintos darbo stovyk
loje, atsitikimą su lietuviu jūrininku Simu
Kudirka, žudymus eilinių žmonių Baltijos
pakrantėje Lenkijoje, Rusijos įvykdytąją
Čekoslovakijos okupaciją, žiaurų elgesį su
žydais ir kasdieninius pranešimus apie be
širdišką abejingumą žmogiškajam orumui;
turėdami galvoje, kad, mūsų nuomone,
pagrindinė nepasitenkinimo ir neramumų
priežastis mūsų tėvynėse yra vis tebetęsiamoji rusiškoji tironija ir paneigimas pa
grindinių žmogaus teisių mūsų tautoms;
turėdami galvoje savo stipriai pagrįstą
įsitikinimą, kad taika ir laisvė yra nedalo
mi dalykai ir kad pastovios taikos niekada
negali būti pasiekta, kol atskiroms tautoms
paneigiama teisė pačioms apsispręsti ir pa
piktinamu būdu nesiskaitoma su visuotinai
pripažintomis žmogaus teisėmis;
dėl to mūsų mitingas nutaria pateikti šią
rezoliuciją sovietų atstovams Londone ir
ko griežčiausiai protestuoti prieš neteisėtą
režimų žiaurumą mūsų kraštuose ir prieš
nežmonišką susidorojimą su tais, kurie
trokšta pasirinkti laisvę.
Be to, mes reikalaujame atitraukti so
vietų karines pajėgas iš visų teritorijų, ku
rios neteisėtai yra okupuotos sovietinės
Rusijos, ir paleisti visus kalinius, nubaus
tus siekiant laisvės. Turėdami galvoje hu
manitarinius principus, mes ypač reikalau
jame atšaukti Vytautui Simokaičiui mir
ties bausmę, neteisingai jam paskirtą slap
tai vykdytoje byloje Vilniuje.

Britanijoje The European Liaison Group
buvo sudaryta prieš metus. Ją sudarančių
14 tautybių atstovai, švenčiant tos organi
zacijos metines, iškilmingai paskelbė savo
parašais patvirtintą pareiškimą, kas yra
jos principai.
Pareiškime sakoma:
„Kaip Europos keturiolikos tautų politi
niai ėgzilai, mes nešame moralinę atsako
mybę veikti kaip laisvi atstovai mūsų kraš
tuose nutildytų tautų.
„Egzilėje jungiami bendro likimo ir nu
jausdami nevieningumo galimas pasėkas,

STREIKAS
Britanijos darbininkų streikas apstabdė
susižinojimo būdus. Tiesa, eina laikraščiai,
veikia radijas ir televizija, taigi žmonės
turi galimybių sužinoti, kas dedasi pasau
lyje. Bet dideliame krašte šiais moderniais
laikais tiek jau nebeužtenka. Yra nemaža
tokių reikalų, kurie įprasta atlikti paštu.
Net ir mūsų laikraštis, išsiųstas dar prieš
streiką, vis tiek nebepasiekė skaitytojų,
matyt, dėl to, kad paštas buvo pergrūstas,
o darbininkai gyveno priešstreikinėmis
nuotaikomis. Kada laikraštis vėl galės pra
dėti eiti, tai priklausys nuo pašto.
Britų didieji laikraščiai nepriklauso nuo
pašto veikimo. Miestams ir miesteliams jie
paskirstomi traukiniais, o paskui juos pla
tinantiems kioskams automobiliais.
Bet jau kelintas streikas nebesulaukia vi
suomenės visuotinio pritarimo. Nemaža da
lis visuomenės smerkė šiukšles išvežiojan
čių darbininkų streiką. Kadangi anas strei
kas vyko šiltu oru ir buvo pavojaus prasi
dėti ligų epidemijoms, gyventojai kur ga
lėdami patys rūpinosi atsikratyti šiukšlių,
samdydamiesi sunkvežimius joms išvežti.
Dar aiškesni nepritarimo balsai ir veiks
mai pasirodė, kai streikavo elektrines ap
tarnaujantieji darbininkai. Tada pyktis kai
kur prasiveržė veiksmais.
Pirmosios paštų streiko dienos parodė,
kad patys dirbantieji jau yra nebevieningi.
Nemaža dalis telefonus aptarnaujančiųjų
ėjo dirbti, nors iš darboviečių išeinančius
juos sutiko streikuojantieji ir šen. ten dėl
to buvo grumtynių. Kuo gi tokie streiklau
žiai teisino savo elgesį? Atlyginimai, sako,
visiškai geri, o jeigu aš nedirbsiu, tai netu
rėsiu iš ko pragyventi. Tokių nežavėjo tai,
kad gal bus išsikovoti geresni atlyginimai,
kurie palaipsniui išlygins streiko metu pa
tirtuosius nuostolius.
Paštai taip pat kai kur veikė bent iš da
lies. Pirmosiomis dienomis kai kurie laiš
kanešiai stengėsi net ir laiškus išnešioti,
taip jie nenorėjo sėdėti be darbo ir be atly
ginimo.
Kaip ir visada streikų atvejais, kai tik
galima, pradėta organizuoti privatūs paš
tai, bet jie -brangūs ir galėjo būti prieina
mi tik didelės išimties atvejais. Pavyzdžiui,
mūsų laikraštis niekaip nepajėgtų pakelti
tokio privataus pašto išlaidų, jei galvotų
per jį pasiekti savo skaitytojus.

PASMERKTIEJI NENORI APELIUOTI
Britų „The Guardian“ sausio 22 d. rašo:
„Pagal opozicinius Maskvos sluoksnius,
sovietų pilietis, pasmerktas mirti už praei
tą' lapkričiomėn. bandymą nuvaryti lėk
tuvą į Švediją, atsisako apeliuoti, kadangi
jis ir jo žmona buvo prisiekę bandydami
laimėti arba mirti. Jo žmona taip pat atsi
sako apeliuoti dėl trejų metų kalėjimo
bausmės, kurią ji gavo kaip jo bendrinin
kė“.

PAKEISTAS SPRENDIMAS
Sausio 31 d. britų radijas ir televizija, o
vasario 1 d. ir britų spauda paskelbė, kad
Vytautui Simokaičiui mirties bausmė pa
keista į 15 metų darbo stovyklos.
Kai kurie laikraščiai nurodė, kad jį ir jo
žmoną vežęs lakūnas gavo taip pat 15 me
tų.
Tokio režimo stovyklos yra mirtininkiškos.

mes įsipareigojame atidėti į šalį viską, kas
-mūs skiria, ir kartu dirbti bendram reika
lui, stiprinami vieningo tikslo, siejami ben
dros draugystės ryšių ir savo nepalaužia
mo tikėjimo, kad ateityje mūsų tautos bus
išlaisvintos.
„Siekdami atstatyti visų tautinių mažu
mų asmeninį orumą ir asmens laisvę, tau
tinį apsisprendimą ir nepriklausomybę,
mes netrokštame nei karo, nei keršto.
„Mes esame skolingi nutildytoms savo
tautoms pareigą liudyti prieš laisvojo pa
saulio sąžinę, kad laisvė yra lygiai taip pat
nedaloma kaip ir taika ir kad saugumo ir
patvarios taikos niekada negalima pasiekti
atėmus kitoms tautoms teises ar padarius
jas pavaldžias kitiems kraštams.
„Mes ryžtamės ne smerkti pasaulio są
žinės nejautrumą 220 milijonų europiečių.
Mes kreipiamės į pasaulio viešąją nuomo
nę, kad būtų atitrauktos sovietų karinės
pajėgos iš visų žemių, kurias neteisėtai yra
okupavusi Sovietų Sąjunga.
-„Savo širdies gilumoje mes tikime, kad
pagrįstai aiškinamės savo tautų siekimus,
taip dažnai išreiškiamus beviltiškais suki
limais, atsišaukimais ir prašymais ir pa
stangomis panaikinti dirbtines užtvaras
tarp tautų, tarp atskirų asmenų, -tarp lais
vės ir priespaudos.
„Kad pasiektume savo bendrojo tikslo,
mes esame pasiryžę mokėti bet kokią kai
ną, pakelti bet kokius sunkumus, susidurti
su bet kokiais bandymais, paremti bet ku
rį draugą, pasipriešinti bet kuriam prie
šui“.

APSIKAPOJIMAS POLITIKŲ RATELYJE
Britų politikams anądien parlamento rū
muose kalbėjo Lenkijos užsienio reikalų
viceministeris Josefas Winiewiczius. Jo
kalbos tema buvo — Europos saugumas,
kurio siekia Sov. Sąjunga. Už tą siekimą ir
kalbėjo viceministeris.
Jam pirmiausia atsakė buvęs krašto ap
saugos ministeris Denis Healey. Tarimasis
dėl saugumo? Taip, bet tik tokiu atveju,
kuris galėtų įkvėpti pasitikėjimą. Sovietųvokiečių sutartis negali būti patvirtinta,
kol nėra išspręstas Berlyno klausimas ir
nėra tuo klausimu garantijų. O jeigu taip
neatsitiktų, tai kancleris Brandtas negalės
išlikti savo vietoje. Negali būti užmirštas
ir atleistas Čekoslovakijos įvykis. Nepri
imtina ir Brežnevo doktrina dėl suverenu
mo apribojimo.
Healey papildė buvęs britų ambasado
rius Maskvoje Frankas Robertas. Jis nuro
dė, kad negalįs būti tos pačios nuomonės,
kaip Lenkijos užs. reikalų ministerio pava
duotojas.
Winiewiczius atsakydamas tik pajėgė
nurodyti, kad tarp Lenkijos ir Sov. Sąjun
gos vyksta visiškas bendradarbiavimas,
kaip tarp draugų ir kaip kai kurių kitų
kraštų su J. A. V.

ADVOKATAI PRAŠĄ
Britų „The Times“ sausio 22 d. išsispaus
dino tokią žinią:
„Remiantis patikimais sluoksniais Mask
voje, Vytauto Simokaičio, 34 m. amžiaus
lietuvio, sausio 19 d. nuteisto mirti už ban
dymą nukreipti aerofloto lėktuvą į Švediją,
gynėjai padavė Lietuvos aukščiausiajam
teismui apeliaciją dėl sprendimo“.

LIAUDIES BALSAS
Lodzės fabrikų darbininkų streikai davė
pagrindo pašalinti visą eilę tos srities aukš
tų partijos pareigūnų arba priversti pasi
traukti.
Ligi šiol partijai ir vyriausybei tekdavo
turėti reikalų su savo paskirtais darbinin
kų atstovais. Dabar po neramumų apimtus
miestus važinėjančius partijos vadą Giereką ir ministerį pirmininką Jaroszewicziu
paprastai sutinka pačių darbininkų išrink
tos delegacijos.
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TAIP MES GYVENAME
TRECIASIS DEŠIMTMETIS
Nemaža mūsų dipukų iš čia išvyko pas
dėdę Samų arba įsikūrė plačioje Kanadoje.
Mes, likusieji, beveik visi jau traukiamės į
kuprą, einame į pensijas. Europos Lietuvis
dažnai mini, kad tas ar toji jau atsisveiki
no su šia nelaiminga tremtim, tegul jiems
būna lengva svetima velėna. O kai užsi
merki ir truputį pagalvoji, tai juk su dau
geliu tų atsisveikinančiųjų teko susitikti
pereinamosiose stovyklose ar net Lietuvo
je, bent girdėti jų pavardes. Jie visi atrodo
lyg būtų giminės man. Dipukai iš tiesų ma
ža čia teturi ar visai po vieną gyvena, kaip
aš. Skaitydamas pavardes tų, kurie iš viso
atsisveikina, jaučiu, lyg būčiau netekęs tik
rų savo giminaičių.
Nedaug senių ir beliko, su kuriais teko
slėptis kartu nuo Stalino bizūno, o mes ir
dėl šito esame giminės. Taip ir liūdžiu, kai
paskaitau naują pavardę, atžymėtą a. a.
Tuomet ir aš jaučiuos 10 metų senesnis. O
kai paskaitau spaudoje, kad sumanus lie
tuvis praturtėjo, padarė pažangą žmonijos
labui, apgynė doktoratą ar šiaip kokį
mokslo laipsnį įsigijo, nors tai man jokios
naudos neduoda, bet man džiugu, ūpas pa
kyla, ir atrodo, lyg būčiau pajaunėjęs bent
10 metų.
Bėga dienos ir metai, keičiasi žmonės ir
laikai. Seniai, kad ir nenoromis, gauna pa
sitraukti iš savo vietų, ir jaunimas paima
vadeles į savo rankas. Kiekviena diena da
ro savo pažangą, mokslas vejasi mokslą ir
negali pasivyti. Išradimai sensta greičiau,
kaip Paryžiaus mados. Jei vakar mašina
buvo išrasta, šiandieną jau ji sena, ir to
kios gaminti nebeapsimoka.
Kol buvau dar stipresnis, daug susiraši
nėjau, bet dažnai taip pat lankiau savo
tautiečius. Šiandieną dipukai jau apsitvar
kę, turi ūkius, dirbtuves, namus,.kartais ir
kelius. Apie 50 nuošimčių turi savo auto
mobilius. Kurie dirba fabrike, statyboje ar
kitur, tokie daugiausia jau yra meisteriai,
savos rūšies specialistai ir pragyvena ne
blogai.
Įsikūrimas visiems nebuvo lengvas. Mat.
nežinodami vietinių įstatymų, padarydavom nemaža klaidų. Nupirkdavom namą
su gyventoju, šis statydavo visokius reika
lavimus, vaizduodamas didesnį poną, negu
tu, pinigus sumokėjęs. Be to, pirmaisiais
metais mus skriausdavo visokiais būdais.
Viena lietuvė man pasakojo, kad ji gauda
vo net bizūnų. Man bizūnų neteko gauti,
bet turėjau dirbti net sirgdamas. Kai iš
kviestas gydytojas atvyko manęs sergančio
lankyti, nepaėmė nei už rankos pulso pa
tikrinti, tik pažiūrėjo į mane, atstu stovė
damas, ir pasakė:
— Ko čia guli? Kelk ir eik prie darbo!
Ir šiandien nežinau, ar jis iš viso buvo
gydytojas.
Dirbau 65 valandas į savaitę. Pusry
čiams, pietums ir vakarienei tegaudavau
tik vieną puoduką arbatos, kurios man nie
kuomet neužtekdavo. Kai paprašydavau
antro puoduko, tai atsakydavo, kad arbata
ir cukrus yra ant kortelių. Nelabai norėda
vo duoti ir verdančio vandens, kuris man
leisdavo iš vieno puoduko arbatos pasida
ryti tris. Maistas buvo geras, bet jo buvo
maža, net ir bulvių negaudavau kiek norė
davau, nekalbant apie mėsą ir duoną. Tek
davo juodoje rinkoje pirktis maisto ir slėp
ti nuo šeimininkų, mat, miegamajame
maistą laikyti buvo draudžiama.
Arbatos laikas čia labai branginamas,
nes tai yra šioks toks pasistiprinimas ir
kartu poilsis.
Kiek atskaitydavo ligonių kasai, šiandie
ną neprisimenu. 25 šilingus atskaitydavo
už maistą ir butą. Likdavo 47 šilingai. Sva
rą tekdavo paaukoti rūkalams, kiti pinigai
eidavo pašto ženklams, skutimosi peiliu
kams ir slaptam maistui. Buvo labai gera,
jei galėdavau sutaupyti 6-7 šilingus juodai
dienai. Išdirbęs 14 mėnesių, nusipirkau
pirmąją eilutę. Kai kurie vyrai jau tada
uždirbdavo 8-12 svarų, o aš vos galus su
galu sudurdavau. Kiti pirkosi namus, o
man tai buvo tik svajonė. Bet kai baigiau
dipuko sutartį, tada ir aš, gavęs darbą pa
gal savo profesiją, pradėjau uždirbti žmo
niškiau.
Lankiau lietuvius, kurie gyveno savaran
kiškai ar dirbo ūkyje. Vienas nuomojo apie
100 hektarų ir neblogai vertėsi pieno ūkiu,
laikė 90 melžiamų karvių ir apie 50 priau
gančių. Visą savo kilnojamąjį turtą verti
no daugiau kaip 10 tūkstančių. Čia man
viskas atrodė dvariškai, visokios ūkio ma
šinos, traktoriai. Gaila, jo žmona ir vaikai
lietuviškai nemokėjo, bet už tai karvės vi
sos suprato. Jei nuėjęs pas karves ištiesi
ranką ir pasakysi: mergos, mergos, mergos,
tuojau keletas apstos tave ir žiūrės, judin
damos ausis, ar neatnešei ko nors joms. Jei
savininkas nori karves nuvaryti į kitą lau
ką, tai jis nevaro, kaip mes Lietuvoje dary
davom. Jis eina pirma karvių kalbėdamas:
mergos, mergos, mergos, o karvės visos se
ka jį, kol jis kartoja tą žodį.
Viena tautietė, našlė, verčiasi ožkų ir viš
tų ūkiu, parduoda ožkų pieną ir kiaušinius.
Gyvena mieste, savo ožkoms išlaikyti gau
na iš miesto valdybos išsinuomoti daržą.
Mano paklausta, kas ją paskatino imtis to
kio užsiėmimo, kai gyvena mieste, ji atsa
kė:

— Aš sirgau. Man gydytojas prirašė ger
ti ožkos pieną. Ožkos pienas yra brangus,
tai susimaniau pati ožką įsigyti. Laiko tu
rėdama. įsigijau dar ir vištų. Dabar laikau
10 ožkų ir keliasdešimt vištų. Iš pajamų
pragyvenu ir esu patenkinta savo verslu.
Viena bėda yra ta, kad iš namų niekur ne
galiu išvykti. Jei išvykstu, tai turiu palik
ti, kas tuos gyvius prižiūrėtų.
Vienas tautietis turi namą, virš kurio
durų didelėmis raidėmis užrašyta: Albania.
Sakau: kodėl Albania? Užrašyk: Lietuva
arba Lithuania. Mat, sako, tokį nupirkau.
Lankydamas vieną vienkiemį, radau už
rašyta: Viltis. Tikrai, kad čia besama ge
ros vilties. Kalba visi lietuviškai, net ir
žvirbliai su kregždėmis gieda tikrai lietu
viškai. čia buvo ko pasižiūrėti. Namas sa
votiškos formos. Galima pasigėrė i seno
viškais ir naujoviškais dalykais, viskas at
rodo. lyg būtų savotiškas muziejus.
Nemaža mūsų tautiečių, nors ir miestų
centruose susispaudę gyvena, iš miesto sa
vivaldybių išsinuomoja daržus ir ten užsi
augina sau daržovių. Valgyk, sako man
vienas, mes turime užtektinai. Turime šilt
namį, auginame visokių daržovių. Pamido^
rų dalį parduodame. Tautietis U turi ve
randą ir joje augina 20 kelmų pamidorų.
kurių tik dalį pats tesuvalgo. daugiausia
išdalija kaimynams ir .pažįstamiems.
Žodžiu, mūstf tautiečiai geriau verčiasi
negu anglai. Tautietis K. pasigyrė, kad nu
sipirko namą ir dabar viską tvarko patsai.
Mano paklaustas, ar ir valgyt patsai ver
da, atsakė: Taip, aš pats verdu lietuviškus
valgius. Susirauginu pieno, padarau puikią
lapienę, pasigaminu neblogus kotlietus. O
bulves geriau išverdu negu anglai.
Tai daugiausia šiaip ir gyvena tautiečiai.
Jie ir kambarius patys valosi. Tik skalbi
nius atiduoda i skalbyklą. Bet ir šeimos
stambesnius dalvkus atiduoda skalbyklai.
Nemaža tautiečių nusiskundė dėl jaunų
jų; kurie jau nuo dešimtinės pradeda eiti
savo keliais. Vienas man nusiskundė, kad
jo vaikai vis skundžiasi, girdi, jie maža te
gauna rankpinigių ir tt.
Čia gimęs jaunimas jaučiasi skriaudžia
mas. bet nežino, kad jie gyvena lordiškai.
Mokyklos netoli, nakvynė namuose, o dėl
maisto neklausk —■ mama pagamina, ka
tik nori. Mūsų vaikai nepagalvoja, kokius
arbatpinigius gaudavo jų tėvai. Beveik nie
ko. palyginus su dabartinio jaunimo paja
momis. Tėvai turėjo mokytis nrie žvakės,
balanos ar mėnesienoje, nes žibalui pirkti
nebuvo pinigų. Mokvklos buvo toli, reikėjo
samdyti butą, mokėti už mokslą, o dėl val
gio tai ir neklausk. Geri pietūs būdavo, kai
suvalgydavai juodos duonos rieke su silke
ir atsigerdavai šalto vandens iš šulinio. Jei
šiandiena jiems pasakai visa tai. tai jie sa
ko. kad tai tik nasaka.
Vienas mokslo žmogus yra pasakęs: ..Ku
ri tauta neieško nauju formų gyvenime, ta
vra pasmerkta žūti“. Jaunimas ieško nau-

ju formų, kurios atitiktų modernius laikus.
Todėl negalima jaunimo per daug ir kal
tinti, jei jis eina kartu su moderniu pasau
liu. Jei mūsų jaunimas laikytųsi tokių pa
pročių, kaip mes turėjome, tada jis būtų
atsilikęs nuo pasaulio pažangos. Jei šian.
dieną mes būtume 18-20 metų amžiaus, ar
tiktume su savo senomis tradicijomis prie
šiandieninio gyvenimo? Taigi, kad ne.
Viena yda ta. kad mūsų jaunimas pa
mėgdžioja hipius. Auginasi ilgus plaukus,
nešukuoja jų. net specialiai sušiaušia. kad
atrodytų papurusi galva. Barzda ir ūsai
netvarkomi, labai panašu į laukinį, o ne į
šiandieninį kultūringą žmogų. Mergaitės,
norėdamos patikti berniukams, per daug
viešai rodo savo kūno formas...
Tremties trečiąjį dešimtmetį užbaigę,
jau turėsime daug atžalyno, kuris perims
mūsų vietas. O juk jie tai ne mes. Jie Lie
tuvos nėra matę, nepažįsta, nežino jos pa
pročių. lietuvio būdo ir vaišingumo. Net ir
tokios kalbos nemoka, kaip mes. Teisybę
pasakius, jie kalba dar lietuviškai, bet jų
sakiniai jau yra angliškos kilmės. O tokia
kalba jau netenka tikrosios lietuvių kalbos
vertės. Nemaža yra tokių, kurie viską lie
tuviškai supranta, bet kalbėti nebegali. Ki
ti vos po žodį kitą atspėja, ką jis reiškia.
Šito atžalyno pati išvaizda visai nebelietuviška.
Žinios ateina, kad ir Lietuvos jaunimas
daro pažangą šiandieną, bet jie ten pana
šių hipių neapkenčia. Jei tokie hipiai šian
dieną nuvažiuotų į Lietuvą, tai lietuviai
pagalvotų, kad jie yra Indijos vienuoliaišventikai. Tiesa, senovės lietuviai nešiojo
ilgus plaukus, bet jų plaukai dengė ne dau
giau kaip pusę kaklo. Tik moterys nešiojo
ilgus plaukus, gražiai sušukuotus ir į kasą
supintus. Lietuviuose yra išlikęs priežodis:
„Ilgas plaukas — trumpas protas“. Vyro
palaidi ilgi plaukai neatitinka lietuviško
būdo. Be to. palaidi plaukai trukdo sėk
mingai dirbti. Todėl kai kurios draudimo
bendrovės neleidžia dirbti ilgaplaukiams
prie kai kurių mašinų.
Kaip ir visose tautose, taip ir lietuviuose
yra mokslo vyrų ir turtuolių. Nors mes be
veik neturime didelių turtuolių išeivijoje,
bet girdėjau, kad ne vienas yra gerokai
prasikūręs, labiausiai versluose — gara
žais. ledais, lentpiūvėmis.
Atsiranda ir nenaudėlių, arba, kitaip pa
sakius, tinginių. Tokie žmonės išnaudoja
valdžios globą, naudojasi jos parama. Vos
gavę pinigus, skuba praleisti, o su keliais
šilingais minta, kol kitą mokestį gaus. To
kie kenčia šaltį ir badą, kad tik turėtų vie
ną vakarą bokalą ant stalo, ir taip pasaka
be galo. Nelaimingi yra tie, kuriems trūks
ta po varžtelį. Tokie nieko negali kitiems
padėti, bet ir patys kaip reikiant apsirū
pinti. Laimė, lietuvių tarpe tokių nėra di
delis nuošimtis.

■T. Šateikis

1944 m. VASARIO 16 d.
Tuo laiku gyvenau Lentvaryje. Tai nedi
delis, bet ramus miestelis tarp Vilniaus ir
Iraku. Gyventi ten reiškė gerą progą susi
pažinti su istorinėmis Lietuvos vietovėmis,
ir joms lankyti paskirdavau laisvą nuo tar
nybos laiką.
1944 m. pradžioj lankydamasis Vilniuje,
sužinojau, kad ten ruošiamas Vasario 16 d.
minėjimas. Lietuva buvo vokiečių okupuo
ta. tai tą didžiąją mūsų valstybinę šventę
okupantai leido tik dalinai paminėti. Nelei
do ruošti paradų ar organizuotų eitynių ir
nepageidavo, kad daug žmonių sueitų.
Vasario 16 d., trečiadienį, minia žmonių
susirinko Vilniaus Katedroje. Buvo pamal
dos. pamokslas, grojo ugniagesių orkestras,
ir užbaigėme jausmingai sugiedodami Tau
tos himną.
Tai buvo, skaitant nuo antrojo karo pra
džios, 1.628-ji karo diena. Nuotaika liūd
na. nes kraštas karo ir okupacijų prislėg
tas, o liūdesį didino nežinoma ateitis. Tuo
laiku rusai jau buvo prisistūmę prie Suo
mijos. Estijos ir Lenkijos sienų. Lietuve
sienų kol kas dar nesiekė, bet stiprios ka ’
tynęs vyko Gudijoje. S. Rusija, gavusi
Amerikos paskolą, gerokai sustiprino savo
kariuomenę, kuri, pasitikėdama Stalino
suktais pažadais, pradėjo tėvynės išlaisvi
nimo žygį. Ir tuomet jau aiškiai buvo ma
tyti, kad S. Rusija „išlaisvinimo“ žygiu
ruošiasi užgrobti taiką ir laisvę mylinčias
kaimynines tautas.
Po pamaldų neorganizuotai vykome j
istorines Rasų kapines. Tai didžiulės Vil
niaus kapinės, kuriose buvo pradėti žmo
nės laidoti apie 1769 m. Čia palaidota daug
mūsų tautos žymių žmonių. Kapinėse pasi
meldėme už mirusius ir išklausėme šven
tės proga pasakytųjų kalbų. Aplankėme dr.
J. Basanavičiaus kapą, o jo palaikai ilsisi
gražiame kapinių kalnelyje. Daktaro kapas buvo papuoštas gyvų gėlių puokštėmis,
ir prie- jo paminklo visą dieną stovėjo Lie
tuvių karių garbės sargyba. Tai buvo pas
kutinis Vasario 16 d. minėjimas Vilniuje
ir mano paskutinis atsisveikinimas su ten
amžiną poilsį radusiu dr. J. Basanavičium.
Atsisveikinau ne vien tik kaip žymų Lie

tuvos veikėją, bet ir kaip artimą kaimyną.
Nors jo ir mano amžiaus skirtumas didelis,
bet mes esame kilę iš gretimų kaimų. Dak
tarą visuomet tekdavo pamatyti, kai jis
parvažiuodavo į savo gimtąjį kaimą. Pas
kutinį kartą Daktarą mačiau tėviškėje 1924
m. Tai buvo paskutinis atsilankymas ten,
ir 1927 m. vasario 16 d. Daktaras amžinai
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Be to, ne tik aš.
bet ir kai kurie mano giminės dalį gyveni
mo yra praleidę Daktaro gimtinėje. Artė
jant rusų kariuomenei prie Lietuvos sie
nos. buvau perkeltas į kitą tarnybos vietą,
netoli Kauno. O dr. J. Basanavičius, kaip
būdamas gyvas budėjo, taip ir miręs liko
budėti Vilniaus sargyboje.

1944 m. liepos 5 d. (tai buvo 1.768-ji ant
rojo karo diena) rusų kariuomenė priartė
jo prie Lietuvos ir užėmė Smurgainius.
Skaitant nuo vokiečių-rusų karo pradžios,
tai buvo 1.109 to karo diena, kai rusai įsi
brovė į mūsų tėvynę ir ją okupavo.
Liepos 13 d., ketvirtadienį (1.776 antro
jo karo d.), trečioji Gudijos armija po 5
dienų kautynių užėmė Vilnių. Anglų kari
nės spaudos pranešimu, rusai, užėmę Vil
nių. iš 324 armotų iššovė 24 salves. Vokie
čių žuvo 8.000 karių, paimta 5.000 belais
vių. Karo grobis: 156 patrankos ir 68 tan
kai.

Spalio 17 d. (1.872-ja a. k. d.) rusai
užėmė paskutinę Lietuvos dalelę Suvalki
joj. kur dar buvo likę neužimti 4 ar 5 vals
čiai. Tą dieną apie 10 vai ryto peržengiau
Lietuvos-Vokietijos sieną ir pradėjau trem
tinio gyvenimą.

Rusai, antrą kartą okupavę Lietuvą, ir
vėl uždraudė minėti mūsų valstybines ir
tautines šventes. Jie pakeitė valstybės
ženklą, vėliavą, uždraudė giedoti tautos
himną ir viską naikina, kas tik yra lietu
viška. Vokiečiai ir karui vykstant leido mi
nėti Vasario 16 dieną. O rusai, „išlaisvinę“
Lietuvą, net ir taikos metais neleidžia mi
nėti ne tik Vasario 16 d., bet ir kitų tauti
nių ir religinių švenčių.

V. Vytenietis

KAM SKIRTI SAVO TURTUS?
Trijų Karalių šventės proga matėme, kad
mes esame turtingi. Nors kai kada iš savo
piniginės išimame paskutinį šilingą ar net
peną, vis tiek mes turtingi, kaip ir visi ka
raliai ar turtuoliai.
Turime aukso. Galime gausiai dalytis su
kitais.
Turime apsčiai gerų žodžių vieni kitiems
suraminti ir paguosti.
Turime progų daryti gerus darbus.
Bet kaip visa tai daryti praktiškai ir
naudingai, kad būtų ir mūsų sielai išganin
ga ir artimui naudinga?

**»

Šio sekmadienio evangelija (Luko 4,1419) pasakoja, kai Jėzus Kristus tuoj po sa
vo krikšto pirmą kartą viešai pasirodė. Jis
susirinkusiai miniai perskaitė Izaijo pra
našystę apie savo būsimą darbą.
— Viešpaties Dvasia siuntė mane nešti
linksmos naujienos beturčiams. Gydyti tų.
kurių širdis sutrinta. Išvaduoti prislėgtųjų.
Kadangi Kristus per savo Bažnyčią vei
kia ir šiandien, o mes. būdami tos Bažny
čios nariai, esame įpareigoti veikti sykiu
su Bažnyčia, taigi su pačiu Kristumi, tai ir
mūsų veikimo plane turi būti tie patys už
daviniai: skelbti linksmą naujieną — Kris
taus mokslą tiems, kurie dvasiškai yra be
turčiai: padėti bent geru žodžiu vargstan
tiems ir kenčiantiems; ir visomis galimo
mis priemonėmis vaduoti Tėvynėje prislėg
tuosius brolius.
***
Sakoma, kad artimo meilė prasideda sa
vuose namuose. Negera išdalyti visus savo
turtus kitiems, kad paskui būtum kitų naš

ta. Neišmintinga nuolat kalbėti, kad ir gra
žiausius žodžius, bet užsimiršti savo būti
nas pareigas. Kvaila būti tik veikėju, o ap
leisti savo sielos reikalus ir savo šeimą.
Reikia mąstyti, kalbėti ir dirbti pirmų
pirmiausiai rūpinantis savo sielos išgany
mu. Savo auksą — mintis skirkime dažnai,
kad ir trumpai maldai. Gera intencija turi
kreipti mūsų mintis į gerus žodžius ir ge
rus darbus. Valgymas palaiko fizines jėgas.
Malda stiprina ir gaivina mūsų dvasinį pa
jėgumą.
Taip išlaikydami savo tikėjimą gyvą, pil
nai praturtinę savo sielą, jau galime išeiti
iš savo namo ir pasidairyti, kur yra mūsų
artimas.
♦ **
O kas yra mūsų artimas? Ar tas asmuo,
kuris mus myli? Ar tas, kuris gražus, dos
nus, malonus?
Ir taip, ir ne!
Jei mylėsime ir gera darysime tik tiems,
kurie mums patinka, tai bus ne Kristaus ir
Bažnyčios nurodytas darbas, bet savosios
savimeilės tukinimas.
Artimas yra kiekvienas žmogus. Bet
ypač, kaip Kristus nurodė, visi tie, kurie
vienu ar kitu būdu kenčia: ligonys, betur
čiai, apleisti, dvasiškai paklydę. Šv. Paulius
(1 Kor. 12-30) sako, kad visi mes esame
vieno kūno sąnariai. Jei ką kenčia vienas
sąnarys, kenčia visi sąnariai drauge.
Juk taip praktikoje ir yra. Gydome skau
damą vietą, o ne sveikąją.
Kaip kuris pajėgiame, suprantame, išga
lime — kasdien padarykime ką nors gera
ar mintimi, ar žodžiu, ar darbu. Tęskime
Kristaus atpirkimo darbą.
Jokia mūsų pastanga, kad ir mažiausia,
jei tik geros intencijos pašvęsta, nebus
menka ir nereikšminga. Smėlio grūdeliai
sudaro pajūrių kauburius, lietaus lašeliai
pripildo jūras. Mūsų gerų pastangų trupi
nėliai patarnaus artimui, papuoš mūsų ge
rą vardą. Juk mes beveik dar visi gimėme
ir augome šventojoje Marijos Žemėje —
Lietuvoje. Parodykime, kad esame to gar
bingo vardo verti.

A. J. S.

GYVENTI KARTU SU KOMUNIZMU
Taip buvo įvardyta studijų savaitės ben
droji tema. į kurią Vidurio Europos egzilų
katalikų jaunimo biuras pakvietė ir keletą
lietuvių. Dalyvavo čekai, slovakai, ukrai
niečiai. jugoslavai, lenkai, rumunai, veng
rai, latviai, vokiečiai. Iš lietuvių buvo kun.
Vingaudas Damijonaitis. Jūratė Jurkšaitė
ir čia rašantysis. Suvažiavimas vyko žie
mos kurorte Koenigsee, nuo 1970 m. gruo
džio 28 d. iki 1971 m. sausio 3 d. (skaityti
nai. Akademinei daliai vadovavo rengėjų
biuro reikalų vedėjas Walter Kloetzl, vo
kietis, o dvasinius patarnavimus teikė če
kas benediktinų abatas dr. Anastas Opasek.
Dvi paskaitas skaitė vengras prof. Arpad
Horvath, dėstąs filosofiją Lucernoje, Švei
carijoje. Pirmoji jo tema: „Nuo marksizmo
iki leninizmo ir sovietinio komunizmo“.
Jaunas profesorius, pats savo vaikystę pra
leidęs komunistinėje Vengrijoje, su giliu
įžvalgumu ir neeiliniu iškalbingumu per
vedė studiji} dalyvius per komunizmo idė
jinių pagrindų labirintą. Antroji jo paskai
ta buvo natūrali pirmosios tąsa, įvardyta
„Naujasis marksizmas ir naujoji kairė“.
Čia centran pastatytas filosofas Marcuse,
ir ieškota jo veikaluose moderniojo mark
sizmo interpretavimo. Abi paskaitos buvo
susietos su vaisingomis diskusijomis, ku
riose teko pasireikšti ir lietuvių atstovams.
Įdomi buvo rašytojo dr. Josef Muehlberger paskaita apie „Trijų Pragos rašytojų
kelią į Dievą“. Galvoje turėti Rilke, Kaf
ka ir Werfel. Žurnalistas Emil Franzel,
Muenchen, kalbėjo tema: „Šiandieninė pa
saulinio komunistų sąjūdžio raida ir prob
lemos“. Kalbėtojas pažvelgė į komunizmą
iš praktiškosios pusės, parodydamas jo tik
rąjį veidą ir tuo būdu vykusiai papildyda
mas prof. Horvath teorinius svarstymus.
Radijo komentatorius Winfried Martini
laikė referatą apie „Vokietijos rytų politi
ką“. Labai ryškiai iškėlė jos eilę prieštara
vimų ir kritiškai pristatė dabartinės Vo
kietijos vyriausybės taip giriamąsias sutar
tis su Maskva ir Varšuva.
Šalia paskaitų buvo visa eilė pranešimų.
Adolf Kunzmann kalbėjo apie dabartinę
Čekoslovakijos Bažnyčios padėtį. Walter
Kleetzl — apie katalikų egzilų jaunimo
biuro padėtį ir uždavinius, dr. Hans Juergen Karb, Bonn, apie Bažnyčios padėtį
Lenkijoje, o dr. Harry Slapnicka. Linz, apie
Čekoslovakijos politinę ir ekonominę rai
dą. Buvo sudaryti studijiniai būreliai
svarstyti iš paskaitų išplaukiantiems įvai
riems klausimams. Man teko vadovauti
svarstymams apie marksizmo santykius su
krikščionybe. Mūsų būreliui priklausė po
ra ukrainiečių, pora latvių ir mes, visi 3
lietuviai. Kiekvieną rytą buvo koncelebruojamos šv. mišios, o pei' Naujus Metus
ukrainiečių kunigas atlaikė mišias rytų
apeigomis. Man teko jose pasakyti pamoks
lą. Sekmadienį, sausio 3 d., pamokslą sakė
abatas dr. A. Opasek. Paskutinįjį senųjų
metų vakarą buvo pravestos specialios pa
maldos, kuriose keturių tautybių atstovai
skaitė šv. Rašto tekstus, o abatas Opasek
juos jungė giliais komentarais. Ukrainie

čiai sugiedojo „Tėve mūsų“. Naujieji me
tai sutikti bendrame pobūvyje. Laisvalai
kiu dalyviai stengėsi pasinaudoti žiemos
sportu, nes Berchtesgadeno apylinkės tam
labai tinka. Slidinėti buvo galima prie pat
viešbučio.

Kun. Bronius Liubinas (ELI)

LAISVĖS LIETUVOS DVASIŠKIAI
..New York Times“ rašo, kad popiežius
Paulius VI su Sov. Sąjungos užsienio rei
kalų ministeriu ilgai kalbėjosi. Tarp kitų
dalykų popiežius reikalavęs, kad Lietuvos
dvasiškija turėtų laisvę susisiekti su Vati
kanu.

KARTU SU UKRAINIEČIAIS IR
LENKAIS
Škotijos šv. Cecilijos choras sausio 10 d.
dalyvavo Edinburghe ukrainiečių ir lenkų
surengtame koncerte.

REIKIA BOMBARDUOTI LAIKRAŠČIUS
„Draugas“ savo vedamajame apie Simo
Kudirkos tragediją rašo šitaip: „Chicago
Sun Times“ dienraščio redaktoriai vienam
mūsų bendradarbiui pastebėjo, kad už tą
skaudų įvykį su jūrininku dalis atsakomy
bės tenka ir visiems lietuviams, kad jie per
mažai amerikiečiams spaudoje kėlė pa
vergtos Lietuvos reikalus“. Sako, kitos tau
tybės. pvz„ žydai laiškais ir telegramomis
stengiasi pristatyti savo reikalus amerikie
čių visuomenei. Toliau „Draugas“ rašo:
„Tačiau čia yra ir tiesos, ir mes turime
nepabijoti užpilti laikraščių laiškais, ne
paisant. kokia šventė ar koks įvykis bebū
tų. Ir kai išspausdina straipsnelį, tai reikia
neužmiršti padėkoti. Nesvarbu, kad mūsų
laiškų nespausdins, bet tie laiškai sveria,
ir redakcija mieliau rašo, mūsų reikalus
gindama, vedamuosius ar deda kitas infor
macijas“.

LIETUVIS VADOVAUS TELEVIZIJOS
PROGRAMAI
„Nepriklausoma Lietuva" (K_;nada)
rašo, kad prancūziškoji Mcntrealio televi
zija pradeda naują programą „Citoyens du
monde“ — („Pasaulio piliečiai“), kuriai
vadovaus televizijos žurnalistas lietuvis
Alain Stanke-Stankevičius.

V. SEZEMANO VEIKALAS
Vilniuje išleistas Vasilijaus (Vosyliaus)
Sezemano veikalas „Estetika“ (463 psl..
7.000 egz.). Pažymėtina, kad Sezemanas.
dėstęs Vytauto D. Universitete, buvo iš
tremtas į Sibirą ir, grįžęs į Lietuvą, mirė
1963 m. Vilniuje.
(ELTA)
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Stepas Zobarskas - gerasis aitvaras
Ilgai galvojau dėl šio škico antraštės. Ko
kią tik buvau sugalvojęs, vis man nepatiko.
Toptelėjo mintis, kad geriausia pasirinkti
paties rašytojo pavadinimą gerasis aitva
ras. Juk rašytojas, kaip S. Stanevičiaus ait
varas, visą gyvenimą nešė dvasines verty
bes j mūsų tautos kultūrinį lobyną. Ir tų
vertybių jis prinešė apstybes. Jis ir bele
tristas, ir vertėjas, ir mūsų kultūros sklei
dėjas kitataučių tarpe.

RAŠYTOJAS
SUSILAUKĖ 60 M. AMŽIAUS
Rašo STEPAS VYKINTAS
Jis vėliau mokėsi kalbų Paryžiuje, Heidel
berge ir New Yorke. Studijavo prancūzų,
anglų ir kitų tautų literatūras. Dabar gy
vena New Yorke.
Jo literatūrinius gabumus, man rodos,
pastebėjo deimančiukų ieškotojas Vaižgan
tas. Iš pradžių jis rašė poeziją, bet kaip
poetas neišaugo. Išgarsėjo kaip beletristas,
vaikų, jaunimo ir suaugusių prozos kūrė
jas. Jo plunksnai priklauso šie beletristi
kos kūriniai: Gerasis aitvaras. Ganyklų
vaikai, laimėjęs premiją, susilaukęs trijų
laidų, Anapus miško, Paukščio likimas.

Stepas Zobarskas yra aukštaičių sūnus.
Strazdelio ir Vaižganto kaimynas. Gimė
1911 m. sausio 17 d. Pamaleišyje, Svėdasų
vis., Rokiškio apskr. Jis buvo ir mano kai
mynas, nes mažatvėje ateidavo kartu su tė
vais į Duokiškio bažnytėlę pasimelsti, o aš
buvau penketą metų duokiškėnas. Jis mo
kėsi. kaip ir aš, toje pačioje Rokiškio gim
nazijoje, bet mudu, matyt, prasilenkėme. Brolių ieškotoja, Moters stiprybė, Pabėgę-

Sibiro tremtyje
Baigę skaityti stambią knygą „Vergijos
kryžkeliuose“, jos autorę Stefaniją Rokie
nę palikome keliaujančią iš Malinovkos,
kur ji sunkiai dirbo ir vargo, j Bakčarą.
Toje Malinovkoje ji, tur būt, ir būtų pa
baigusi gyvenimą, kaip daugelis kitų lietu
vių ten ir kitur, jei ne jos iniciatyva, su
gebėjimas išlikti, pajėgti gyvenimą suimti
už ragų net ir tokiose prakeiktose sąlygose.
Eakčaras, žinoma, irgi ne rojus, niekas
jame pyrago nedalija, sunkus ir ten gyve
nimas, bet vis dėlto Stefanijai Rokienei pa
siseka ne tik išlikti, bet per savo darbštu
mą, sugebėjimus ir mokėjimą sugyventi
šiek tiek pakilti, nors tremtinės padėtis be
veik visada išlaikė ją nupilietintą, beteisę
ar toli ne pilnateisę.
Su atėjimu į Bakčarą Stefanija Rūkienė
pradedą pasakoti tolimesnį savo gyvenimą
Sibire, po daugelio metų grįžimą į Lietuvą
ir kelionę į JAV, kur gyveno jos vyras ir
duktė, neseniai išėjusioje antrojoje savo
tremties užrašų dalyje Sugrįžimas j laisvę,
išleistoje Vilties 1970 m. (528 psl., kaina 5
dol. minkštai įrištos, 6 dol. kietai įrištos).
Nusikankinusi sibiriškame kolchoze, prisibadavusi, ji į Bakčarą išsiveržė su vilti
mi, kad vis tiek bus geriau. Išsiveržti, žino
ma, reikia sugebėti, nes nė vienas viršinin
kas nenori netekti gyvo darbininko (kas
kita, jei jis miršta: toks netekimas laiko
mas normaliu ir visiškai sutinka su trėmė
jų instrukcijomis). Bet jai pasisekė, ir ta
me tremtinių centre, kartu gyvendama su
lietuviais. Rumunijos žydais ir kitų tauty
bių bendro likimo mirtininkais, ji iš pra
džių dirbo daržininkystės brigadoje, tvėrė
daržo tvorą, dirbo prie statybos, šienavo,
džiovino bulves, siuvo vaikų namų siuvyk
loje, įsitaisė rankdarbių instruktore, kelis
kartus sunkiai sirgo ir vadavosi su mirtim,
dirbo mokykloje. Ligi tol ko vargingiausiai
kampininkavusi. 1946 m. nusiperka namu
ką su mažu sklypeliu.
Pasibaigus karui. S. Rūkienė, kaip ir kiti
tremtiniai, pradeda rašinėti prašymus Vil
niaus ir Maskvos tūzams, kad leistų grįžti j
Lietuvą, bet tos pastangos nieko neduoda.
Tai ji bando bėgti — pasiekia Tomską. Bet
bandymas nepasiseka. Pašalinta iš mokyk
los. pereina į siuvyklą. Gavusi teisę apsigy
venti Tomske, dirba mokykloje ir iš čia jau
po šešiolikos tremties metų grįžta į Lietu
vą.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKŲ. BENDROVĖ
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar
suorganizavusi
SIUNTINIŲ SKYRIŲ,
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius
Lietuvoje.
Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų. kad būtų patenkintas užsakytojas ir
džiaugtųsi gavėjas. Taigi pei’ Bendrovės
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam
neperšama ir nesiūloma.
Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.
Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės
SIUNTINIŲ SKYRIUS
yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti,
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll

Bet tasai S. Rūkienės darbų siūlas Sibi
re yra, pasakytume, tiktai knygos nugar
kaulis, ant kurio suverti įvairiausi įvykiai
ir atsitikimai jos pačios ir jos pažįstamų,
rodantieji ir tų žmonių likimą, kiek auto
rei jis buvo žinomas, ir Sibiro gyvenimo
sąlygas, kuriose buvo tremtiniai. Likimas
tų žmonių buvo žiaurus. Tegu ir tame Bakčare, kas išsigalėjo, tai statėsi vieno kam
bario gryčiutę. Kas iš tikro buvo ypač ap
sukrus ir sugebėjo prasigyventi ir didesnį
namą pasistatyti, tas ne kartą būdavo su
imamas ir gabenamas, kur vėl reikia viską
pradėti iš naujo. Kas turėjo rūpestingi)
draugų, tas galėjo būti ištrauktas iš mirtininkiš'kų sąlygų į truputį žmoniškesnes net
ir ypatingu sibirišku būdu: fiktyviomis ve
dybomis iš noro padėti ar už pinigus. S.
Rūkienei taip pat pasisekė ištraukti iš kol
chozo moterį, kai surado ir prikalbėjo lie
tuvį, kad vestų ją. Kai kas rizikuodavo
bėgti, bet ilga saugumo ranka paprastai po
kiek laiko pasiekdavo tokius, ir jie vėl bū
davo grąžinami.
Per visą knygą susidaro nemaža pusla
pių, kuriuose aprašomos žmonių mirtys.
Krinta autorės pažįstami lietuviai, suaugę,
seni ir jauni, krinta ir kitataučiai, vieni tie
siog darbovietėse, taigi oficialiai nė nesirgę, nes prižiūrėtojai nelinkę ligonių pripa
žinti, kiti pasirguliavę, bet visi, kaip atro
do, nusimaitinę, nuo sunkių darbų pervar
gę. Eulvių košė juk būdavo užskaninama
ne spirgais ar sviestu, bet ridiku ar rope.
Dėl to ir knygos autorė apsiverkė, kai, dve
jus metus tokios negėrusi, gavo kartą puo
duką saldžios arbatos, o prie to ir riekutę
duonos. Beje, dėl tos duonos. Jau dirbdama
prieglaudoje, knygos autorė sakosi pagal
kortelę gaudavusi po 300 gramų duonos.
Bet tu ją paimk! Reikėdavo ilgai stovėti
eilėse, kartais net iš vakaro pradėti tą sto
vėjimą, nes ne visiems užtekdavo, paskuti
nieji nebegaudavo. O duonos kortelė kitą
dieną jau nebegaliodavo. Žinoma, vargo
dėl duonos nejusdavo partiečiai, nes jie be
sunkumų galėdavo jos nusipirkti tik jiems
skirtoje parduotuvėje. Ta parduotuvė, kaip
autorė sako, ypač durdavo į širdį neparti
niams, kai tekdavo klausytis paskaitų apie
sotų sovietinį gyvenimą, vyriausybės rūpi
nimąsi visais ir visuotinę lygybę.
Šitaip bado sąlygose laikomi, tremtiniai
nuolat susidurdavo ir su kitais pavojais,
ne tik vien su tuo. kad gresia mirtis. Šnipi
nėjimas, skundai, nauji vadinamųjų teis,
mų sprendimai buvo kita didelė grėsmė.
Šnipų buvo visur, kur tik žmogus pasisu
ka, o tokiose sąlygose nieko nuostabaus,
kad suvargusieji neišlaiko, prasiveržia
jiems susitelkęs pyktis. Štai žydaitė Hora
mėgdavo pasakoti anekdotus. Už anekdotą
apie Dievą ir Staliną ji gauna aštuonerius
metus. Lietuvė Elzė tiek pat gavo už pasa
kojimus apie sunkų, kolchozų gyvenimą
Knygos autorės likimas ne kartą irgi ka
bojo lyg ant plauko, bet arba priverstasis
šnipinėti susvyruodavo, arba atsitiktinu
mas ją išgelbėdavo iš naujos katorgos.
Knygoje daug įvairiausių smulkmenų,
būdingų tremtinių gyvenimui ir Sibiro są
lygoms. Labai gerai, sakytume, kad autorė
užrašė tokias savo patyrimo smulkmenas,
kaip savo ryšius su katyte, vištomis, apie
lietuviškų pupų ir žirnių auginimą Sibire.
Tai ne tik visos knygos pasaldinimas, bet
ir įdomus patyrimas.
Apie Lietuvą, kurioje jai grįžusiai dar
teko pagyventi, autorė duoda tam tikrus
santraukinius įspūdžius, kurie, aišku, ne
visi jau paremti jos pačios išgyvenimais.

Knyga verta visų dėmesio, kaip tremti
nių gyvenimo Sibire stambus dokumentas.
Žinoma, labai gaila, kad autorė, išleidusi
pirmąją savo atsiminimų dalį, ruošdama
antrąją nepaklausė tų balsu, kurie jai pri
kišo bereikalingą, tiesiog žalingą ir menki
nantį knygą propagandos kaišiojimą į sa
vo pasakojimą. Tegu būtų kalbėję patys
faktai, nes jie yra stipresni už pigią propa
gandą. už pasiplūdimą. Bet apskritai lietu
vis skaitytojas bus didžiai dėkingas St.
Rūkienei. kad ji ryžosi parašyti savo atsi
minimus.

K. Abr.

lis, laimėjęs premiją, Per šaltį ir vėją, Arti
žemės, Riestaūsio sūnus, Gandras ir Gandrytė, rinktinių apysakų rinkinys Savame
krašte, Svečiai iš dangaus ir šventupėlio
šnekos. Kai kurie jo kūriniai yra išversti
į vokiečių, anglų ir kitas kalbas.
Kaip beletristas Zobarskas ypač mėgsta
vaizduoti kaimo gyvenimą. Ir su didele
meile — kaimo vaikus. Jo vaikai — tikri
aukštaičių žemės berniukai ir mergaitės.
Jie pasižymi nuoširdumu, atvirumu ir ge
rumu. Napalys išgelbėja skęstančią Nata
liją ir pats persišaldęs sunkiai suserga.
Kai Natalija jį aplanko ir atneša dovaną —
savo darbo puikaus audimo juostą, kuri ap
juosia margučių kraitelę, apvainikuotą
verbų ir pataisų vainikais, Napalys susi
jaudina ir nenori priimti, skelbdamas tie
są, jog žmogų gelbėti reikalauja žmonišku
mas. Ir jis toliau galvoja: „Gera padaryti
žmogų laimingą. Kiekvienas geras darbas
atneša džiaugsmo“. Juk Napalys išgelbėjo
jaunuolę, kuri buvo susižiedavusi ir laukė
vestuvių. Nuo Napalio išgelbėjimo priklau
sė visa merginos laimė.
Kokie mieli tie visi Zobarsko Poviliukai,
Aliukai, Kristelė, kurie veržiasi į mokslą,
nori būti vyrais ar panelėmis, išaugti inži
nieriais, kunigais, kurie myli gyvulėlius,
kurie kovoja ir kenčia, nusideda ir savo
nuodėmes išpažįsta. Visi jie atvaizduoti su
pedagogo meilės šilima ir psichologo įžval
gumu.
Rašytojas mus prirakina ne tik gėrio
idėjos patrauklumu, psichologiniais vaiz
duojamųjų vaikų ar suaugusiųjų ryškiais
bruožais, tikrovės įtikimumu, bet ir kalbi
niu, stilistiniu grožiu. Jo kalba yra gyva,
vaizdinga, aukštaitiškai turtinga. Šit keli
pavyzdžiai: žiogai šokavo, vyrai pradėjo
šnioryti žoles. Veidan tvoškė karštis. Prisi
rinko akmeniokų. O mergiočių ar ten yra?
Paukščiai praskraidūnai. Iš visų pusių ėmė
plyšti žmonės į bažnyčią. Lyg aplaidžia ko
kia! Tai tik maža dalis tų kalbos perliukų.
Kaip stilistas Zobarskas mėgsta vartoti
prozopopėjas ir palyginimus. „Kryžkelėje“
visas žolių pasikalbėjimas yra ištisa prozopopėja. Palyginimai yra realūs ir aukštai
tiški. Pvz., moteriškė paraudo, kaip šer
mukšnio uoga, buvo beišsipučiąs kaip ka
lakutas. nuo mažiausio aido bažnyčia
skambėjo kaip stiklinė, rėkdavo suspaustu,
spiegiančiu balsu, nelyginant paršiukas,
etc.
Stepo Zobarsko kai kurios novelės ir
apysakaitės yra patekusios ne tik į mūsų
skaitinių knygas, bet ir į užsienio chresto
matijas. Pvz., jo novelė ..The Music of the
Scythes“ yra išspausdinta amerikiečių an
tologijoje „Best Short Stories for Boys and
Girls“ (by Carol Ryrie Brink) 1939 m. Ma
nyland leidykla taip pat angliškai išleido
Zobarsko „The Maker of Gods“, 1961, ir
„Bobby Wishingmore“, 1961. Vokiškai 1947
m. yra išėjusi novelių knyga „Das Lied der
Sensen“.
Sukaktininkas yra žinomas ir kaip ver
tėjas. Jis yra išvertęs į lietuvių kalbą M.
de Unamuno „Teta Tūla“, Knuto Hamsuno „Po rudens dangumi", G. de Maupassanto „Moters širdis" ir W. S. Maugham
„Dažytas vualis".
Šiuo metu rašytojas intensyviai propaganduoja lietuvių literatūrą amerikiečių
sluoksniuose. Tam tikslui jis įkūrė Manyland leidyklą, kuri leidžia mūsų rašytojų
rinktinius raštus. Jis suredagavo ir išleido
Kudirkos, Šeiniaus, Žemaitės, Krėvės,
Glaiudos, Barono ir kt. raštus. Šioje srity
je jam uoliai talkininkauja kaip angliste
vertėja jo duktė Nijolė Zobarskaitė. Tai at
liekamas milžiniškas darbas lietuviu kultū
rai.
Nors sukaktininkas yra šalia A. Vaičiu
laičio, Vyt. Tamulaičio vienas iš žymiausių
jaunimo literatūros kūrėjų, tačiau nei bol
ševikinė literatūros istorija, nei J. Masilionio tinkamai jo neįvertino. Iš bolševikų, ži
noma, nieko ir negalima laukti: kol Zobars
kas laisvai ir ne pagal bolševikų valią kurs,
tol jis bus ignoruojamas. Bet J. Masilionis
galėtų antroje savo literatūros laidoje la
biau įvertinti Lietuvai nusipelniusius trem
ties rašytojus.
Baigdamas ypač norėčiau kreiptis į tė
vus. Įsisąmoninkite, kad tik mūsų rašyto
jai išgelbės jūsų vaikus nuo nutautėjimo.
Todėl padėkite savo vaikams suprasti sa
vuosius rašytojus, nors jų raštų tematika
kai kam atrodytų jau ir atgyvenusi. Bet,
jei tėvai su meile paskaitys vaikams Zo
barsko kūrinėlius, tai ir vaikai pamatys,
kiek ten širdies ir meilės yra rašytojo įdėta.

TAVO TĖVYNĖ LIETUVA
Neseniai Amerikoje miręs didis valstybi
ninkas ir plataus akiračio visuomeninin
kas prel. Mykolas Krupavičius pageidavo,
kad ant jo antkapio būtų užrašyti šie žo
džiai: „Lietuvi, tebūnie tau pirmaisiais tė

vas ir motina, bet virš jų tebūna tau tavo
Tėvynė Lietuva“.

NUBAUDĖ LIETUVAITĘ
Ottawoje (Kanada) surengtoje antiko
munistinėje demonstracijoje prie rusų am
basados 16 metų Rūta Olekaitė aplaistė ar
bandė aplaistyti raudonais dažais ambasa
dos duris, dėl to ji teisme buvo nubausta
50 dol. pabauda.

GALIMASIS ATEITIES KELIAS
L. NAMŲ BENDROVEI 20 METŲ
Praėjusią vasarą sukako 20 metų, kaiatitinkamus kelionės biurus, nakvotojų,
buvo įsteigta Lietuvių Namų Bendrovė tur būt, netrūktų.
Be kita ko, Bendrovė dar turi siuntinių
Londone. Nežiūrint pasitaikiusių sunkumų,
per pirmąjį dvidešimtmetį ji gražiai įsipi- tarnybą ir patarnauja savo nariams kaip
lietino. išsišakojo ir dabartiniu metu su savotiškas bankas, priimdama jų santau
daro centrą, apie kurį sukasi Didž. Brita pas ir mokėdama atitinkamus procentus.
nijos lietuvių tautinė, kultūrinė ir socialinė Šios abi sritys taip pat galėtų plačiau iš
vystyti savo veiklą. Ypačiai geros galimy
veikla.
Lietuvių Namų Bendrovės steigėjais yra bės siuntinių tarnybai, nes Bendrovė, nesi
pasirašę šie asmenys: M. Bajorinas, kun. vaikydama per didelių pelnų, yra pajėgi
A. Kazlauskas, P. Bulaitis, J. Damušis. B. suorganizuoti darbą ir turi visuomenės pa
Barcevičius. E. Senkus ir S. Nenortas. Šiuo sitikėjimą.
metu tiktai trys iš jų gyvena Anglijoje ir
tiktai vienas, S. Nenortas, dirba L. Namų Spaudos Skyrius
B-vės Valdyboje. Pasinaudodami naujųjų
Jis apima Nidos Knygų Klubą ir spaus
ateivių dideliu noru dėtis į organizuotą
veiklą, jie teisingai pramatė, kad tai veik tuvę. Nors ir atlikdamas didelį kultūrinį
lai bus reikalingas materialinis pagrindas. bei tautinį darbą, spaudos skyrius dėl vi
Jų išmintingas žygis susilaukė daugelio lie siems žinomų priežasčių neturi didelių ga
tuvių pritarimo, ir taip gimė L. Namų Ben limybių augti. Greičiau gali įvykti priešin
gai — knygų ir laikraščių skaitytojų bū
drovė.
Per eilę metų Valdybos (direktorių) su rys mažės. Kad Nida ir E. Lietuvis galėtų
dėtis ir net pati Bendrovės struktūra keitė ir toliau savo nepelningą veiklą savaran
si. Išgyventa sunki ekonominė krizė. Val kiškai balansuoti, gal vienintelis kelias bū
dybos turėjo daug triūso ir rūpesčio, kol tų spaustuvės darbą išplėsti, priimant už
pasisekė pastatyti Bendrovę ant tvirtų nuo sakymus iš šalies. Tam reikalui dabartinė
savų kojų. Džiugu paminėti, kad sunkiau spaustuvė trūksta moderniškesnių įrengi
siomis Bendrovei valandomis jai į pagalbą mų ir patyrusių darbininkų. Ateities E-vės
atėjo visa eilė tautiečių, kurie nepabijojo Valdybai teks didelis uždavinys surasti
rizikos ir savo ištekliais Bendrovę parėmė. spaustuvei gerinti bei išlaikyti lėšų ir iš
Jiems ir Bendrovės Valdybai priklauso už laikyti pastovų lietuviškos spaudos skaity
tojų kontingentą.
pelnyta padėka.
Spaudos skyrius yra mūsų lietuviškoji
Kaip žinoma, L. Namų B-vė apjungia tris
vienetus, kurie atskirai reprezentuoja savo Romuva. Tai yra toji vieta, kurioje kursto
ma ir išlaikoma amžinoji tautos dvasios
veiklą.
ugnis. Jai užgesus, užgestų mūsų tautiškoji
Lietuvių Namai
gyvybė; lietuviškoji išeivija, jos kalba, kul
tūra ir papročiai nustotų egzistavę. Ačiū
Pirmoj eilėj jie talpina DBLS ir L. Namų
Dievui, dar turime vaidilų, kurie tą ugne
B-vės bei „Europos Lietuvio“ ir Nidos Kny
gų Klubo raštinę, spaustuvę, klubą (baras lę kursto ir palaiko. Bet bergždžias daly
ir salė), biblioteką ir bendrą virtuvę. Visos kas būtų ugnį kūrenti, jeigu niekas nebe
norėtų prie jos šildytis. Neperdedant gali
kitos atliekamos patalpos yra išnuomoja
ma sakyti, kad kuklus spaudos skyrius iš
mos už, palyginti, prieinamą kainą pavie
tikrųjų yra pats svarbiausias L. Namų
niams asmenims, kurių dalis yra nelietu
B-vės padalinys. Todėl jo išlaikymu turėtų
viai. Pajamos iš L. Namų (įskaitant klu
sielotis ne vien tik B-vės Valdyba, bet visa
bą) yra beveik pastovios ir nerodo didelės
lietuviškoji išeivija.
tendencijos didėti. Tačiau iš kitos pusės tos
pajamos sudaro pagrindą pačiai B-vei iš Sodyba
laikyti, todėl gal vertėtų paieškoti būdų
Tai jauniausia L. N. B-vės atžala, sulau
bei priemonių, kaip jas ateity padidinti.
Viena iš tokių priemonių gal būtų ban kusi 15 metų amžiaus. Sodybą nupirkus,
dymas paversti Namus lietuvišku turizmo norėta, kad ji būtų savotiškas lietuvių so
centru Anglijoj, panašiai kaip yra Šv. Ka cialinis, kultūrinis ir ekonominis centras už
zimiero Kolegijos viešbutis Romoje. Ste Londono ribų.
Socialinėj srity visų pirma buvo kalba
bint nuolat didėjantį užjūrio lietuvių judė
jimą. šitoks pasitvarkymas turėtų būti pel ma apie senelių prieglaudą. Jau pačioje
ningas. Tik reiktų gerai atremontuoti ir pradžioje buvo per dažnai vartojamas tas
apstatyti bent keletą kambarių ir sudaryti nelemtas prieglaudos terminas, atgrasęs ne
sąlygas, kad svečiai gautų ne tik patogias vieną lietuvį nuo Sodybos. Iš tikrųjų Sody
nakvines. bet ir pusryčius. Paskelbus apie ba nėra ir niekada nebuvo prieglauda. Čia
tai lietuviškoje spaudoje ir painformavus yra tik namai, rezidencija, kurioje laisvu
noru apsigyvena ir už tam tikrą atlyginimą
gauna aprūpinimą pensininkai ir šiaip ne
EILĖRAŠČIAI S. KUDIRKOS GARBEI
Poetas Bernardas Brazdžionis Simo Ku dirbantieji lietuviai. Panašiomis sąlygomis
galėtų apsigyventi ir dirbantieji, jeigu tik
dirkos garbei parašė eilėraštį.
Ta tema, kaip matome, „Draugas“ išsi apylinkėje atsirastų pakankamai darbo.
Dėl įvairių priežasčių tų gyventojų skai
spausdino Kazio Bradūno eilėraštį.
čius niekada nebuvo didelis, o šiuo metu
yra tik 9 asmenys. Tokiu būdu Sodyba iš
savo nuolatinių gyventojų negali išsiversti.
PASKAITOS TORONTE
O iš kitos pusės esama lietuvių, kurie ge
Toronto (Kanada) Lietuvių akademikų
rokai skursta vieniši, bet nesiryžta keltis į
draugija nuo 1963 m. suruošė keliasdešimt
jiems nežinomą, labai nuošalią Sodybą.
viešų paskaitų ciklą įvairiomis temomis.
Prie tos pačios socialinės veiklos (pagal
Tam reikalui jie kviesdavosi kitur gyve
įstatus) priskaitytinas ir Sodybos klubas.
nančius mokslininkus, menininkus, litera
Nežiūrint visokių suartėjimo pastangų, šis
tus ir visuomenininkus.
klubas vis dėlto tebėra žinomas tik kaip
Lithuanian Club. Tuo tarpu Sodybos apy
linkėje tų Lithuanians beveik visiškai nė
GARSAUS VARDO LIETUVAITĖS
ra, ir klubas atsigauna tik vasarą, kai būna
Garsaus Vardo Lietuvaičių draugija
vasarotojų ar šiaip lankytojų iš Londono.
(1970. X) Chicagoje minėjo savo 60 metu
Klubo baras yra pakankamai gerai ir mo
darbo sukaktį.
demiškai įrengtas. Jis galėtų patenkinti
Per tą ilgą laiką d-ja prisidėjo prie Ame
žymiai didesnius reikalavimus negu dabar.
rikos lietuvių darbo Lietuvai išlaisvinti, rė
Todėl, norint jo pajamas padidinti, teks
mė ALTĄ, ruošė rinkliavas, prisidėjo prie
dar kartą bandyti surasti naujų priemonių
demonstracijų, o po II Pasaulinio karo pa klubo veiklai išvystyti.
dėjo tremtiniams įsikurti Amerikoje.
Kultūriniu atžvilgiu Sodyba beveik vi
siškai neišnaudojama. Dėl didelių atstumų
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS NAUJI NARIAI ir nepatogaus susisiekimo lietuviai beveik
Į Lietuvių Rašytojų Draugiją priimti Al. zisiškai nesinaudoja Sodybos patalpomis
girdas Titus Antanaitis (kritikas, vienas susirinkimams, minėjimams, konferenci
„Metmenų“ žurnalo redaktorių), Kęstutis joms ir pan. Kartais užklysta pastovyklauKeblys (kritikas ir prozininkas), kun. Vy :i skautai, bet ne kiekvienais metais. Vie
tautas Bagdanavičius (knygų „Kultūrinės nintelis lietuvių subuvimas yra metinis
gelmės pasakose“ autorius), Ilona Gražytė Sekminių sąskrydis. Tik vargu ar tą
(kritikė), Pr. J. Naumiestiškis (dramų kny sąskrydį būtų galima įrikiuoti į kultūrinių
gos „Baisusis birželis“ autorius), Marija subuvimų sąrašą.
Grynai ekonominei veiklai daugiausia
Saulaitytė (poetė), Rimvydas Šilbajoris
(kritikas), Julija Švabaitė-Gylienė (poetė). atstovauja atostogautojai. Bet lietuviai
paskutiniais metais čia sudaro tik apie
10%. Lietuviai myli savo Sodybą iš tolo,
VISI PLOJO DAUBARUI
erzinasi, jei kas bando į ją kėsintis, bet jos
Charles Daubarui, žymiausiam JAV lie veikla per daug nesirūpina. Kitataučiu va
tuvių akordeonistui, etninių grupių festi sarotojų skaičius taip pat neturi tendenci
valyje Filadelfijoje už pagrotus „Klumpa jos didėti. Paskutiniaisiais metais, įvedus
kojį“, „Siuntė mane motinėlė“, „Oi, žiba vadinamąsias package holiday" nio~*ogų
žiburėlis“ tūkstantinė minia ėmė audringai biznis pasidarė savo rūšies ekonominis
ploti.
kuriozas. Tuo tarpu kai visos kainos smar
kiai pakilo, dvi savaitės atostogų kur nors
Ispanijoje ar Jugoslavijoje kaštuoja ma
PROFESORĖ
Dr. Elena Ramanauskas nuo 1958 m. pro žiau, negu būtų kaštavę prieš 10 metų.
Šiaip ar taip Sodyba iki šiol nesudarė
fesoriauja De Paul universiteto Chicagoje
ekonominių mokslų fakultete, kaip sąskai Bendrovei materialinių rūpesčių. Nors di
delių stebuklų ir nepadaryta, bet metai iš
tybos specialistė.
Ji yra pirmoji moteris, dėstanti ekonomi metų ji pamažu tobulėjo ir davė pelno.
Šiuo metu joje vyksta nauji persitvarky
jos fakultete.
mai. Ateina nauji žmonės, kurie, tur būt,
atsineš naujus planus, naują patyrimą ir
NUĖJO STUDIJUOTI
naujas idėjas. Nuo to priklausys pačios So
L. S. S. Anglijos rajono leidinys „Budė
dybos tolimesnis likimas.
kime“ rašo, kad .P. Viržintas ir E. Traška
J. Lūža
įstojo į universitetą.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
A. PETRIKONIO PARODOJE
Brooklyne (JAV) Skaučių Seserija su
rengė dail. Antano Petrikonio parodą, ku
rioje buvo išstatyta 40 akvarele ir skystais
akrilikos dažais sukurtų paveikslų.
„Darbininkas", rašydamas apie tą pa
rodą, nurodo, kad A. Petrikonis eina tarp
gamtos ir abstrakto. Gamtą pagaunąs im
pulsyviai, mėgstąs sustatyti vieną ar du
medžius priekyje. Įdeda tašką, šone kur
nors vandens, o medžių šakos susilieja su
debesim. Šitaip kurdamas, jis kur kas ge
riau padaro, nei piešdamas natiurmortus
— gėles.
A. Petrikonis abstraktiniams paveiks
lams naudoja atsitiktinumą. „Kai išlietus
ant popieriaus dažus kuo nors prispaudžia
ir kai jie ištrykšta į visas puses, tada ir
gaunasi tas nekontroliuotas atsitiktinumas,
kuriam kartais stinga individualybės“...
Techniniu požiūriu jo paveikslai buvo
atlikti ir įrėminti gerai.
Dail. Antanas Petrikonis (Dzūkas) kuri
laiką gyveno Anglijoje, ir jo darbų teko
matyti daugeliui lietuvių.
Kaip iš JAV spaudos matyti, dail. A.
Petrikonis labai daug kuria ir rengia paro
das.

G. G.

VADOVAUJA BALETO MOKYKLAI
Melbourne (Australija) Regina Plokštytė — Vaičaitienė vadovauja baleto mokyk
lai ir kartais duoda koncertus, į kuriuos su
sirenka daug publikos. Regina prisideda ir
prie lietuviško darbo.

A. GALDIKO KŪRINIŲ PARODA
Bostone (JAV) Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seselių (Putnam) rėmėjų skyrius su
rengė pomirtinę dail. Adomo Galdiko dar
bų parodą ir akademiją.
Parodoje buvo išstatyta 100 paveikslų, o
akademijoje apie dailininką kalbėjo kun.
L. Andriekus ir dail. V. Vizgirda.

POEZIJOS IR PROZOS LAKŠTAI
„Poezijos ir prozos lakštų“ Sydney mies
te, Australijoje, neseniai išleistas 1970 m.
Nr. 2. Šį numerį išleido J. A. Jūragis (Box
28. Yagoona, N. S. W„ 2190, Australia) ir
Jurgis Janavičius (104 Old Prospect Rd.,
Wentworthville, N. S. W„ 2145, Australia).
šis numeris skirtas Australijos lietuvių
poetams, ir jame su vienu ar keliais kūri
niais dalyvauja A. Veščiūnaitė, V. Kazokas,
J. Janavičius. M. Malakūnienė, Pajauta, M.
Slavėnienė, A. Gasiūnas, J. Mikštas. J. A.
Jūragis ir B. Žalys. Visiems jiems tuose
lakštuose paskirta po vieną skiltį.

AR LIETUVIŠKA SPAUDA PABRANGO?

Po Chicagos dangum

Liūdna senatvė. Žiaurus dalykas, kai
žmogus, dirbęs visą gyvenimą, išauginęs
šeimą, ją leidęs į mokslus, sulaukęs senat
vės pajunta, kad niekas tavęs nebekenčia.
net kiti šeimos nariai įkiša į kokią prie
glaudą. Tarp svetimųjų, ypač nemokan
čiam to krašto kalbos, dar sunkesnė padė
tis.
Netoli Chicagos mums žinoma yra Oak
Forest didžiulė senelių prieglauda, kur yra
apie 50 lietuvių, baigiančių savo gyvenimą
vienišų, apleistų. Ją išlaiko Chicagos mies
tas. Nors seneliai ten apžiūrimi gerai, pui
„TIESA" PAKALBĖJO UŽ
ki švara, bet yra ir trūkumų.
PROF. A. AVIŽIENĮ
Kita yra jau Orlande, lietuvių katalikų
Praeitą vasarą „E. Lietuvyje“ buvo iš
spausdinta žinutė, kad kalifornietis prof. A. išlaikoma ir seselių prižiūrima. Čia daugu
Avižienis, viešėdamas Lietuvoje, kalbėda mas jau lietuviai, turintieji lėšų, tai kitokia
masis su „Tiesos“ korespondentu, Vilniaus ir atmosfera.
Netolimoj ateity ALVUDO draugija ruo
universitetą pavadino seniausiu Sovietų
šiasi pastatyti vien lietuviams Marquette
Sąjungos universitetu.
Šį prof. A. Avižienio pasisakymą nepa Parke seneliams namus, o ir Lietuvos Duk
lankiai komentavo užsienio lietuvių spau ros nori tuoj įsigyti namus seneliams glo
da. Taip pat tą pokalbį pacitavo ir J. Jure boti.
Kultūros baruose. Komp. V. K. Banaičio
vičius „Laiškuose Lietuviams“.
Prof. A. Avižienis atsiuntė atsakymą trijų veiksmų operą „Jūratę ir Kastytį“ ga
„Laiškų Lietuviams“ redakcijai, kuris lutinai baigė paruošti muz. J. Zdanius ir
atiduota spaudai.
skamba šitaip:
Dr. Leonas Kriaučeliūnas. buvęs II tau
„Man p. Jurevičiaus priskiriamų žodžių
nei Vilniuje, nei kitur nesu pasakęs. Tie tinių šokių šventės pirmininkas, sutiko bū
žodžiai yra „Tiesos“ korespondento kūri ti pirmininku ir III šventės, kuri įvyks Chicagoje 1972 m. Tuo metu įvyks ir II Jauni
nys, ir už juos barti reikia jį. o ne mane“.
mo Kongresas.
Rambyno skautų draugovė išleido naują
studentams laikraštėlį „Rambynas“. Redak
KNYGŲ APIE LIETUVĄ KATALOGAS cijos kolegiją sudarė E. Butėnas. A. MikuEdmontono universiteto (Kanada) va taitis, S. Petkus. A. Derenčius.
dovybė priėmė savo bibliotekininko Ado
Žurnalistų popietės. Chicagoje jau antrą
mo Kantauto projektą sudaryti knygų ka dešimtmetį veikia LŽS-gos skyrius, kurio
talogą įvairiomis kalbomis apie Lietuvą.
valdyba rūpinasi šį tą naujesnio įnešti į
Tą darbą universiteto vadovybė ir pave I lietuvišką gyvenimą. Paskelbtos žurnalistiInės popietės, į kurias gali atsilankyti visi
dė A. Kantautui.

IŠRINKTAS LIETUVIS
Winnebago County (JAV) miesto parei
gūno postan kandidatavęs demokratas Po
vilas Gill-Geleižis nugalėjo respublikoną ir
buvo išrinktas 4 metų terminui.
P. Gill-Geleižis yra senosios lietuvių iš
eivių kartos sūnus ir savo rinkimine būsti
ne buvo pasirinkęs Lietuvių klubą.

SUSIRŪPINIMAS
„Dirva“ rašo, jog paskutiniame Ameri
kos Lietuvių Tarybos suvažiavime vysk. V.
Brizgys pareiškė susirūpinimą, kad Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės vadovybė
„linkusi mūsų išeiviją skaldyti, užuot pa
gal bendruomeninę chartą stengusis ją
jungti“.

MEDŽIAGA APIE LIETUVĄ
Buvusio Lietuvos prez. A. Smetonos
marti Birutė parūpino apie Lietuvą me
džiagos. kuri buvo skaityta per amerikie
čių aukštosios visuomenės ponių arbatėlę
Clevelande.

DOVANA TURKIJAI
Pasaulio Lietuvių Gydytojų Sąjungos
pirm. dr. V. Paprockis išsirūpino iš „Park
and Davis Co.“ firmos 50 tūkstančių chloromeidin kapsulių už 16 tūkstančių dole
rių.
Tie vaistai pasiųsti į Turkiją, kur dar te
bėra choleros epidemijos pavojus.

DISERTACIJA APIE VYDŪNĄ
Vydūno fondo valdyba iš Chicagos pra
neša, kad ji yra gavusi prašymą paremti
doktorantą, rašantį disertaciją apie Vydū
no literatūrinį palikimą.

IR J. MEKO PAVARDĖ
JAV žurnalas „Look“ lapkričio mėn.
straipsnyje apie morališkai nešvarius fil
mus, ,,Dirty Movies“, tarp kitų paminėjo ir
poeto Jono Meko pavardę.
Straipsnyje rašoma, kad tie vadinamieji
avangardininkai su savo rankinėm kame
romis nuėjo į seksualinį pogrindį, duodami
juodąjį humorą, nešvarią kalbą, nuogumą
ir seksą.

V. TAMULAICIO KŪRINYS
PASAULINĖJE ANTOLOGIJOJE
Rašytojo Vyto Tamulaičio novelė ..Little
Peter‘s Flag“ atspausdinta 1970 m. Chicagoje pasaulio tautų antologijoje vaikams
„Children everywhere“.

PAKVIESTAS J LENKIJĄ
Kun. dr. V. Rimšelis. Tėvų marijonų vie
nuolijos vicegenerolas, 1970 m. lapkričio
4 d. turėjo audienciją pas Lenkijos kardi
nolą S. Wyszynskj, atvykusį Romon. Jie
šnekėjosi Suvalkų trikampio lietuvių reli
ginėmis problemomis. Kardinolas mielai
sutiktų priimti lietuvius klierikus į semi
narijas, o jei Lenkijos valdžia išleistų, jie
galėtų studijuoti ir šv. Kazimiero kolegijo
je Romoje.
Kard. S. Wyszynskio teigimu, užsienio
lietuviui kunigui nebūtų daroma Šimkumi),
jeigu jis norėtų atvykti į lietuvių apgyven
dintą Suvalkų trikampį pasakyti kelių pa
mokslų.
Kardinolas pakvietė marijoną kun. dr. V.
Rimšelį apsilankyti Lenkijoje ir būti jo
svečiu.

O Veronika ilgėjosi mokyklos. Susirinks tau
būrys šitų viščiukų, ir jai bent vienas popietis kas sa
vaitę bus šviesesnis. Taip, ji mielu noru eis ir mokysIr ji sutiko ir nuėjo. Chore ji buvo viena iš viso bū
rio, tik dalelė visų, o čia vienui viena pasiims ant sa
vo pečių lietuvišką naštą.
Pirmą kartą ji nuvažiavo į klubą visa valanda
anksčiau. Ji susitiks su tėvais, pasikalbės ir šitaip pa
mažu įeis į savo busimųjų mokinių būrį jau daugiau
žinodama. Koridorium lakstė ištįsęs berniukas. Dvi
mergaitės sėdėjo tame kambaryje, kuris buvo numa
tytas klasei. Veronikai besidairant, įkalbėjo pro du
ris vidun dar viena moteris su dviem berniukais. Ją
sustabdė iš baro kambario išėjęs pirmininkas Grigo
nis.
— Mokytoja ankstyva! — nustebo jis.
— Noriu apsipažinti dar prieš pamokas, — at
sakė Veronika.
— Renkasi jaunimas. Matyt, suvažiuos nema
ža. Labas, ponia Blusiene, — ištiesė Grigonis ranką
moteriai, kuri atsivedė du berniukus. — Gražus
oras. Būkite pažįstamos, čia mūsų mokytoja.
— Aš labai norėjau pakalbėti su mokytoja, —
tarė moteris. — Jūs bėkite į kiemą, — pasakė ji ber
niukams, o pati apsidairė nuošalesnės vietos. —
Tam kampe nieko nėra.
Jos abi paėjo į šonines duris ir sustojo kampe.
Mano pavardė Blusienė, — tarė moteris.
— Taigi, girdėjau, pirmininkas sakė.
■— Aš dėl tos pavardės ir norėjau pakalbėti,
tamsta. Blusius. Blusius — biauriai skamba, — mo
teris prisiversdama šyptelėjo. — Kur nenueisi — vi
sur Blusius. Negražu, tamsta— Galėjot pakeisti.
— Pakeitėm, tamsta. Pakeitėm. Lietuvoje bu
vom Blusevičiai, ir niekam neužkliuvo. Blusevičiai,
ir gana. Svetur pasidarėm Blusiai. Tarp vokiečių bu
vo gerai. Tarp anglų irgi gerai. Ką jie supranta, kad
mūsų pavardė reiškia tą lietuvišką blusą? Sakyk
Blusius, sakyk Sūdžius, jiems vis tiek, kad tik neilga
pavardė, kad tik jiems liežuvis nelūžta. O tarp lietu
vių jau negerai, tuoj šypt. šypt. Tai aš ir norėjau pra
šyti malonės. Kai tarsit mano vaikų pavardes, ar ne
galėtumėte sakyti: Blusus?
— Gerai, galėsiu, — atsakė Veronika.
— Blusus jau kitaip skamba. Mes ir Vokietijo
je tarp lietuvių buvom Blusus, stovykloj taip ir į są
rašus įtraukė. Tik jei kas norėdavo pasijuokti, tai
tyčia pasakydavo: Blusius.
Moters veido rimtumas ir tariamųjų žodžių
skambėjimas Veronikai rodė, kad Blusienei tai dide
lis dalykas.
— Galėjot visiškai pakeisti pavardę. Lietuvoje
daug kas pakeitė, nusimetė visas negražias, — pra
bilo Veronika— Lietuvoje, miela ponia, kitas buvo reikalas.
— atgijo Blusienė. — Mes turėjom Lietuvoj dvare
lį, tamsta, gražiais arkliais važinėjom, apylinkės
žmonės susitikę nusiimdavo kepurę. Tada mes bu-

lietuviai pasiklausyti paskaitų, pasižiūrėti
filmų, padiskutuoti gyvenimo įvykių. Gruo
džio 7 d. įvyko jau antra tokia popietė, ku
rioje mok. J. Tamulis rodė filmą apie Če
koslovakiją ir papasakojo apie jos dabarti
nį gyvenimą. Vėliau pas Kapačinskus buvo
pegerbtas žurn. Anatolijus Čepulis jo 70
metų sukakties proga.
Skyriui jau 12 metus pirmininkauja žurn.
A. Gintneris.
Namų savininkai. Chicagoje veikia net
kelios lietuvių namų savininkų draugijos:
Marquette Parke. Brighton Parke, Eridgporte ir Cicero. Tai rodo, kad tose apylin
kėse daugiausia lietuvių yra įsigiję namus.
Paskutiniu laiku į Marquette Parko lie
tuvių koloniją pradėjo atsibastyti krimina
listų. Gruodžio 18 d. parapijos salėje įvy
kusiame susirinkime darė pranešimus net
patys nukentėję lietuviai: Barzdukas ir K.
Repšys. Barzdukas buvo užpultas netoli
namų dviejų jaunuolių ir tik sumanumo ir
orientacijos dėka tebuvo tik lengvai su
žeistas į galvą. Jauni užpuolikai sugauti. K.
Repšys turėjo vargo su juodžiu, kuris prie
Marijos Mokyklos įšoko į jo mašiną ir. įrė
męs ginklą, įsakė važiuoti, kur jis lieps. Iš
važiavus net iš Chicagos, K. Repšys tyčia
smogė mašiną j stulpą, ir dėl to toliau ke
liauti negalėjo. Užpuolikas net nesužeistas
paspruko.
Namų savininkai nusiskundė, kad. einant
į Paramą, lietuvių krautuvę, jau pasitaiko
apiplėšimų, ypač vakarais.
Susirinkime buvo perrinkta valdyba, ku
TARP 175
rios pirmininkas yra J. Eacevičius, veiklus
New Yorke meno parodoje gruodžio mėn.
visuomenininkas, ateinančiais metais norįs
būti išrinktas 13 apylinkėj miesto tarybos buvo pakviesti dalyvauti 175 dailininkai,
skulptoriai ir pritaikomojo meno specialis
nariu.
tai.
Bal. Brazdžionis
Jų tarpe dalyvavo ir Ina Nenortienė.

kyli visai klasei pamokslėlį ir išaiškinti, kaip reikia
tarti Fabijono ir Felicijono pavardę. Bet toks pa
mokslėlis būtų pavojingas. Vaikai tada gali pradėti
tyčia klaidingai tarti Blusiukų pavardę. O šįkart
Kuzmiukui gal netyčia išspruko, gal dėl to, kad jis
vyresnis už kitus ir labiau už kitus įpratęs lietuviš
vom ponai Blusevičiai, tamsta. Atsiprašau tamstą, kai kalbėti. Jam, tur būt, liežuvis lūžta, kai reikia
gal nepatiks, dabar ponų nebėra, visi darbininkai, ištarti tokią kietą Blusiukų pavardės galūnę.
visiems tas pats jungas, bet mes buvom ponai. Dva
Veronika apsisprendė tylėti. Norėdama parody
relis, jei tamsta pamatytum, išpirko ir tą pavardę. ti pavyzdį, kaip reikia tarti tą jautriąją pavardę, po
Jei važiavo, tai ponai Blusevičiai, ir niekas net ne pertraukos ji tyčia iššaukia vieną po kito abu bro
šyptelėdavo, tamsta.
lius atsakinėti ir vis pabrėždama galūnės kietumą
— Ponai bajorai! — šyptelėjo Veronika.
šaukdama akis ji laiko ties visa klase, bet jos auklė
— Ponai bajorai, tamsta, taip, tiesa, ponai ba tiniai visi ramūs, net ir Vytautas Kuzma, kurį ji įta
jorai.
rė rėkojus kieme.
— Gerai, ponai bajorai, — pakartojo Veroni
Užmiršti Veronika niekada neužmiršo to įvy
ka ir pasisuko eiti. — Gerai.
kio kieme, bet jis pamažu atvėso. Užmiršti ji negalė
— Tai aš tik tos malonės...
jo vien jau dėl to, kad Blusienė gi buvo prašiusi ma
— Gerai, — pažadėjo Veronika ir to prašymo lonės prisilaikyti su ta pavarde, o Veronika pasiža
neužmiršo. Abu Blusiukai, Fabijonas ir Felicijonas, dėjo, davė žodį ir jautėsi atsakinga. O atvėsti buvo
buvo gerai iškalę savo pavardę pagal motinos nuro laiko. Atėjo žiema, ir vaikai pertraukų metu daž
dymus. Tik vieną kartą jie patys ir pratarė tą pavar niau lakstydavo klubo viduj, o ne kieme, bet ji nie
dę — tą pirmąją dieną, kai Veronika susidarė sau kad negirdėjo, kad Kuzmiukas ar kuris kitas vaikas
mokinių sąrašą. Visus ji šaukė iš eilės, visi sakėsi nusižengtų dėl tos jautriosios pavardės. Priešingai,
vardus ir pavardes, ir tuo viskas pasibaigė- O kitais kartą Kuzmiukas stovėjo arti jos ir teisingai šūktelė
kartais jau vien tik Veronika tardavo tą jų pavardę, jo tą pavardę.
kai pašaukdavo Fabijoną ar Felicijoną atsakyti į
Ji negirdėdavo, ar nenusižengia kuris nors prieš
kurį nors jos klausimą. Bet ji visada atsiminė moti nustatytąją tvarką, kai visi išsibeldžia į kiemą ir ten
nos prašymą ir prisilaikė jo. Tegu jie sau būna Blu pradeda gaudynes. Veronika į kiemą dabar neidavo,
sas! Jeigu žmogus dėl to laimingesnis, tai Veronika nes jai šalta. Ateis pavasaris, saulė pradės labiau
klusniai vykdys motinos valią.
laižyti pečius, tai ir Veronika dažniau pastovinės
Klasėje, jeigu vaikai kada nors pratardavo Fa kieme. Jai jau ir nusibodo viduj. Ji norėtų dažniau
bijono ar Felicijono pavardę, tai visi stengdavosi pa pabūti viena. O dabar užkalbins kurio vaiko tėvas
kartoti ją su kieta galūne. Bet į kelintą savaitę per ar motina, ir ji visą pertraukos laiką turi klausytis
traukos metu kartą pati Veronika pasuko į kiemą vis tų pačių kasdieniškų nuobodybių, kurios nuvar
pasidairyti į saulę ir į debesėlius, kurie tarpais pri- gina. Vyrai tai bent stikliuką pasiūlo- Ne, Veronika
dangsto ją. Vėjas draskėsi, ir Veronika paskubėjo ne gėrike, bet jai maloniau sriūbtelėti gurkšnį, persi
uždaryti duris. Vaikai lakstė po kiemą, ir ji išgirdo, mesti vienu kitu sakiniu ir apie stikliuką, pakalbėti
kai Kuzmos Vytautas šaukė:
net ir apie nieką, net be nieko aušinti burną, negu
— Blusiau, Blusiau, gaudyk. Blusiau!
klausytis vis apie vaikus ir sunkų gyvenimą. Veroni
Jei ne tas vėjas, ji būtų žvilgterėjusi, kurį gi kos gyvenimas irgi sunkus, o vaikus ji mato lakstan
Kuzmiukas ten šaukė, Fabijoną ar Felicijoną. Bet ir čius ir klasėj sėdinčius ir mėgsta pati susidaryti sau
noras pasižiūrėti jai atėjo tik tada, kai durys jau bu jų paveikslus.
vo uždarytos. Iš pradžių dėl tų žodžių ji šyptelėjo.
Tačiau Veronika nesulaukė ramiai pavasario.
Šįkart ir jai atsitiko taip, kaip būna romanuose ir Ji paskui gailėjosi, kad neapsisukdavo galvos šilta
apsakymuose. Kai rašytojas patenka į sunkumus ir skarele, neužsimesdavo ant pečių savo išeiginio ap
nebemoka susidoroti su savo veikėjais, tai leidžia siausto ir neišeidavo net ir žiemos metu kartu su vai
jiems prie durų ar už lango pasiklausyti kaip tik to kais i kiemą. Būtų pastoviniavusi pašalėje net ir vė
kiu metu, kada lyg tyčia kalbama tikrai kas nors juje ir šaltvje, jei būtų žinojusi, kad jos laukia tas ne
reikšminga. Tai ir ji tik pravėrė duris, o ten kieme malonumas.
jau istorinis suokalbis vaikų lūpose! Jeigu kas nors
Blusiukų ji nematė porą sekmadienių. Gal jie
turės atsakyti už tą suokalbį, tai tik ji. Veronika, tos serga, gal nėra kas juos atveža. Veronika nė neįtarė,
suokalbininkų gaujelės generolas. Blusienė nugirs ir į kad Blusiukų nebuvimas iai žada audrą. Tąkart jau
sakys, kad mokytoja netvarko vaikų ir nevykdo jos ir saulė buvo daugiau įsidrąsinusi. Veronika pajuto
prašymo.
tai atvažiuodama į klubą. Ji net sušilo, kol nuo auto
Taip svarstydama girdėtuosius žaidžiančių vai- buso sustojimo vietos atpluošė iki klubo. O ir pluošė
kų žodžius, ji grįžo prie durų, pravėrė jas ir įsiklau li su mintim pertraukos metu kartu su vaikais išeiti i
sė. Vaikai dabar klegėjo daugeliu balsų. Atskirų žo kiemą ir saulėje pamokyti juos naujo lietuviško žai
džių ir vieno kurio nors balso ji negalėjo išskirti, dėl dimo. Bet koridoriaus prieblandoje stovėjo trys mo
to paskubom uždarė duris. Toks pasiutęs tas vėjas, terys. Ji iš tolo pasisveikino ir suko i klase. Iš tų trijų
toks, kad, rodos, sudraskytų! O klubo šilimoje ji vie ji pažinojo, rodos, tik Blusienę. Gal ir kitas kada
na sau svarstė, ar čia sakyti Kuzmos Vytautui, ką ji nors matė, bet neįsidėmėjo jų veidu.
girdėjo, ar nutylėti. Gal ten ne Vytautas šaukė, gal
Blusienė išsiskyrė iš trejetuko ir artėjo į Veroni
ji balso nepažino? O jei ne Vytautas, tai mokytoja ką.
bus neteisinga, jei ims bartis. Geriausia išeitis: pasa
— Mes norėjom pakalbėti, — tarė ji-

PASKUTINĖ PAMOKA
K. BARĖNAS

Ludwigsburge, Vokietijoje, leidžiamasis
ir K. šimanausko redaguojamasis „Lietu
vių Žodis” gruodžio mėn. numeryje (Nr, 5)
paskelbė, kokios dabar nustatytos kainos
„Europos Lietuviui“, Nidos Knygų Klubo
leidiniams ir kalendoriui ir pats iškėlė
klausimą: „Ar lietuviška spauda pabran
go?" Atsakydamas į tą savo klausimą,
laikraštis rašo:
„Atsakymą gausime palyginę prieš 15
metų buvusias to meto reikmenų ir uždar
bių kainas su dabartinėmis. Prieš 15 metų
darbininkas uždirbo 1,70 DM valandai, da
bar tas pats darbininkas uždirba virš 6 DM
valandai. Prieš 15 metų už vokišką dien
raštį reikėjo mokėti 3,50 DM mėnesiui, da
bar už tą patį dienraštį 6,50 DM. Prieš 15
metų už vidaus laiško pasiuntimą lipinom
ženkliuką už 0,20 DM, dabar reikia 0,30
DM. Gi „Europos Lietuvio“ metinė prenu
merata tada buvo 22 DM, tokia ji pasiliko
ir iki šių metų pabaigos. Per tą laiką po
pierius ir spaudai naudojamas švinas pa
brango beveik dvigubai.
„Laikraščių leidėjams labai daug kainuo
ja raidės ir jų surinkimas. Kuo daugiau
egzempliorių spausdinama, tuo spauda da
rosi pigesnė. Jeigu per paskutinius 15 me
tų būtų padidėjęs „EL“ prenumeratorių
skaičius bent pora tūkstančių, tai nebūtų
buvę reikalo kelti prenumeratos kainos“.
Laikraštis dar primena, kad būtų labai
nesąmoningas žmogus ir didelis egoistas,
jei kas dėl to pabrangimo atsisakytų savo
spausdinto žodžio, ir siūlo ne rūgoti dėl to,
bet neatidėliojant užsisakyti laikraštį ir
tuo prisidėti prie lietuvybės palaikymo.
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EUROPOS LIETUVIS
vių Moterų Klubų Federacija New Yorke,
betarpiškai ir per Amerikos bei tarptauti
nes moterų organizacijas.

Bražinskai ir Kudirka spaudoje
Italijos spauda ypač plačiai, pirmuosiuo
se dienraščių puslapiuose skelbė žinias
apie Bražinskus ir apie Simą Kudirką.
Kiekvienu atveju žymėta — lietuviai, lie
tuvis jūrininkas. Panašiai ir Šveicarijoje ir
kt. kraštuose. Pvz., Lugano mieste, Šveica
rijoje, italų kalba laikraštis „Giornale del
Popolo“ žiniai iš Ankaros davė keturių
skilčių antraštę: ..Podgomas ir Kosyginas
asmeniškai įsikišo, prašydami išduoti du
lietuvius, nukreipusius sovietų lėktuvą“.
Apie Bražinskus, ypač spalio-lapkričio
mėn. pradžioje, italų spauda paskelbė šim
tus žinių bei komentarų.
Simo Kudirkos išdavimas rado platų at
garsį ne tik Italijos dienraščiuose, bet ir
įvairiuose biuleteniuose bei žurnaluose. Ne
vienu atveju spauda pasinaudojo Romoje
leidžiamo Vliko Eltos biuletenio italų kal
ba „Elta-Press“ žiniomis, čia tik keli bū
dingesni pavyzdžiai.
Romos dienraštis „II Tempo“ praeitų me
tų lapkričio 30 d. išsispausdino Bostono ko
respondento pranešimą apie patį įvykį ir
apie lietuvių rengtąsias demonstracijas
New Yorke, Clevelande. Filadelfijoje ir ki
tur. Šalia pranešimo išspausdinta didelė,
per tris skiltis, nuotrauka, kurioje pavaiz
duoti Clevelando studentai, deginą karstą
su užrašu „Žmogaus teisės“.
Kitas žymus dienraštis, Milano „Corriere
della Serą“, gruodžio 2 d. paskelbė New
Yorko spec, korespondento straipsnį apie
pradėtuosius apklausinėjimus „lietuvio jū
rininko išdavimo klausimu“.
Eolognos miesto dienraštis „II Ręsto del
Carlino“ gruodžio 8 d. skelbė Vašingtono
korespondento platų pranešimą ir pateikė
dvi antraštes: apie „skandalą, atsisakius
suteikti politinę globą lietuviui“, ir apie
„tris tarnyboje suspenduotus pareigūnus“.
Straipsnyje, išspausdintame pirmame pus

lapyje per šešias skiltis, nurodyta į kai
kuriuos, pvz., William Macomber, parody
mus JAV Kongrese. Apie apklausinėjimus
„lietuvio jūrininko išdavimo“ klausimu ra
šė ir visos eilės Italijos provincijos miestų
ir miestelių spauda, pvz., „Espresso Serą“
Catania mieste ir kt.

abu laivai, kpt. Eustis ir New Yorko lietu
viai, lapkričio 28 d. su karstu bei atitinka
mais užrašais demonstravę Times aikštėje.
Straipsny plačiai atpasakota įvykio eiga.
Tas pats žurnalas kitame straipsny, apie
ispanų-baskų bylą Burgos mieste, taip pat
priminė „lietuvio jūrininko išdavimą“ ir
Kai kurie laikraščiai, pvz.. jau minėtasis stebėjosi, kad įstaigos pasaulio akivaizdoje
„II Tempo“ (gruodžio 7) paminėjo atstovo taip mažai kreipia dėmesį į Žmogaus tei
(ELTA)
Pucihskio, III., pareiškimus. Dienraštis vi ses.
sur žymėjo lietuvį, tačiau klaidingai skelbė
pavardę — Simas Kudicka...
LIETUVOS LAISVĖS KOMITETAS
KUDIRKOS REIKALU
Dar kiti laikraščiai, kaip Romos „II Secolo d'Italia“, gruodžio mėn. spausdinosi pra
Lietuvos Laisvės Komiteto iniciatyva
nešimus apie trijų suspendavimą Kudirkos Pavergtųjų Europos Tautų Seimas kreipėsi
byloje.
į prezidentą Niksoną. kad Simo Kudirkos
Romoje leidžiamasis amerikiečių dien byla būtų nuodugniai ištirta, kaltininkai
raštis „Daily American“ gruodžio 5 d. išsi nubausti ir pašalintos visos priežastys,
spausdino žinią: „Laikykite pabėgėlius, idant ateity tokie gėdingi, Ameriką žemi
įsakė Niksonas“ — čia plačiau paminėti nantys ir laisvės teisę laužantys atsitiki
Vaisi, departamento pareiškimai dėl apgai mai nepasikartotų.
Gruodžio 30 d. prez. Niksonas rašo Pa
lėtino, gėdingo įvykio.
(ELTA)
vergtųjų Seimo pirmininkui, jog yra imta
Apie S. Kudirkos išdavimą plačiai rašė si veiksmų, kurie užtikrintų, kad ateity
ir įvairūs biuleteniai bei žurnalai. A.N.S.A.. tikrai tokie įvykiai nepasikartotų. „Esu pa
valst. žinių agentūros biuletenis Romoje, siryžęs, — rašo prezidentas Niksonas, —
plačią informaciją apie įvykį „Vigilant“ kad Amerika būtų verta savo kilnios tra
laive jau skelbė praeitų metų lapkričio 29 dicijos, garantuojančios bėglių saugumą“.
Kongresmanas Wayne L. Hays savo
d., kitos žinios paskelbtos gruodžio mėn.
pradžioje. Buvo paminėta, kad rusams at gruodžio 31 d. laišku LLK pirmininkui dėl
sakyta. jog jų laivo „Akademik Kurčatov“ šio kreipimosi į jo vadovaujamą užsienio
numatytas lankymasis Bostono uoste turė reikalų pakomisį taip pat užtikrina, kad
tų būti atidėtas. Šioji valstybinė žinių agen tas pakomisis Simo Kudirkos bylą nuodug
tūra paminėjo ir įvairiuose JAV miestuose niai ištirs.
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas
lietuvių rengtąsias Kudirkos reikalu de
monstracijas. Italijos žurnalai spausdinosi Kudirkos bylos reikalu taip pat kreipėsi į
daug nuotraukų ryšium su Kudirkos išda Jungtinių Tautų Pabėgėlių Komisarą prin
vimu ir plačius straipsnius. Pvz., Romoje cą Sadruddin Agą Khaną.
Labai aktyviai į Simo Kudirkos bylą
leidžiamasis „Lo Specchio“ žurnalas gruo
džio 13 d. laidoje straipsnį „Amerika pasi laiškais prezidentui Niksonui, Valstybės
piktinusi lietuvio išdavimu“ iliustravo ke Departamentui, atitinkamiems senatoriams
turiomis didelėmis nuotraukomis. Parodyti I bei kongresmanams yra įsijungusi Lietu

— Prašom, — atsakė Veronika.
— Mes visos trys, va, susitarėm ir atvažiavom
ir norim rimtai pasikalbėti vieną kartą ant visados,
kad nebekiltų jokių nesusipratimų, — kalbėjo Blu
sienė, kol Veronika dairėsi, kur čia visoms patogu
būtų susėsti, kad niekas netrukdytų. Ji įkišo galvą i
klasės kambarį — ten trinksėjo keli vaikai. Ji stabte
lėjo ir pagalvojo apie kiemą, bet aišku, kad tokiam
ore ir ten vaikai jau alasą kelia. Taip, ji girdi, jos au
sį pasiekia vaikų šūkavimas. Tai Veronika pasigrįžo
į tą kambarį priešais klasę. Jis buvo tuščias, ir pro
didelį jo langą saulė toli buvo numetusi kvadratus
geltonos šviesos.
— Eikim čia, — pasiūlė Veronika. — Ten prie
lango, kur saulutės pilna. — Nors Blusienės pareikš
tasis noras rimtai kalbėti reiškė kažka negero, bet ji
stengėsi būti linksma. — Šičia sėskimės — prieš sau
lutę bus linksmiau, — ir ji grįžtelėjo galvą į čia pat
sustojusią Blusienę. Kitos dvi moterys stovėjo už
Blusienės.
— Būkit pažįstamos, — tarė Blusienė.
Mo
kytoja, o čia ponia Sviestavičienė.
Veroniką staiga užplūdo Vaižganto „Pragiedru
lių“ vaizdai. Tarp jos mokinių buvo Kazė Sviestavičiūtė, bet Veronikai, rodos, niekada ligi šiol nebuvo
atėję į galvą susieti tą jos pavardę su „Pragiedrulių“
veikėjais. Dabar, matyt, viskas susiėjo į krūvą, kai
pasirodė Blusienė su visa savo poniška kilme.
■— Gal net Irena? — tiesdama ranką, paklausė
Veronika. — Iš Santeklių? Iš Linksmynės?
— Ne, nuo Ramygalos, — atsakė Sviestavičie
nė. — Vanda Sviestavičienė. Mano Kazytė mokosi.
— Aš žinau, žinau. Tai nuo Ramygalos?
— Nuo Ramygalos mes.
— Sviesčiai-Sviestavičiai, Safandulų kniaziai iš
Santeklių, Algirdas ir Irena... Atsiprašau, ponia. Aš
nuklydau į knygas.
— O čia — Kmitienė, — pristatė kitą moterį
Blusienė.
Sveikinantis su Kmitiene, Veronikai vos neiš
spruko Maironio „Čičinsko“ žodžiai „šok. Kmita!
Užkurk miestelį!“, bet ji susilaikė.
— Malonu, — pasakė ji. — Malonu susipažin
ti. Prašom sėstis, — kreipėsi ji į visas ir dar permetė
sau galvoje, kas gi atveždavo Kmitų ir Sviestavičių
vaikus. Rodos, kad tų moterų ji nėra mačiusi. O gal
Kmitienė ir matyta? Sviestavičiūtę, dabar ji atsime
na, atveždavo toks paaugesnis ramus berniukas.
Kai jau visos sėdėjo, tada Blusienė prabilo.
— Aš buvau mokytoją prašiusi... Gražiai pra
šiau, išaiškinau, sakiau, kaip yra— Atsimenu,
tarė Veronika. — Sakėte, pra
šėte, ir aš šventai laikaus.
— Tamsta laikais, bet vaikai nepripažįsta ma
no berniukams teisės ramiai gyventi.
— Ką gi jie daro? — paklausė Veronika, nors
anas šūktelėjimas kieme dabar atgijo visu aiškumu.
Ji klausė tik dėl to, kad netylėtų. Reikia apsimesti.
— Tą ir daro, ponia Šventariene. Aš vienaip
prašiau, o jie kitaip daro. Manote, kad man malo
nu? Be to, kai jau kartą taip gražiai prašiau tamstą,
tai tikėjaus, kad taip ir bus.
Veronika nepajėgė tuoj pat sumesti, kaip ji da
bar turėtų pasielgti. Ji norėjo laimėti laiko, apsvars
tyti ir tada spręsti.

Man ir nebeaišku, — pradėjo ji: — ar ir
tamstos ir tamstos vaikučius kas nors pravardžiuo
ja, — kryptelėjo ji į Kmitienę ir Sviestavičienę.
— Ne, tik mano.
Ak, tai tamstos visos trys šiandien savo vai
kučius atlydėjot ir čia susitikot. Aš ir nesupratau.
Tai gal mes dvi tada ir kalbėsimės, be jokių liudinin
kų. Dalykai nemalonūs, tai geriau, kai nėra liudi
ninkų.
— Aš noriu liudininkų! — atkirto Blusienė.
— Nori?
— Taip, noriu- Aš tyčia paprašiau ponias pa
dėti man. čia kažkas negera dedasi, ir negalima ap
sileisti. Mes čia sudarėm tokį komitetą ir atėjom su
savo reikalavimais. Arba tie rupūžiukai tutyla, kad
būtų šventa, arba mes, arba jūs... — karštėjo Blusie
nė.
— Arba mes arba jūs ką, ponia, mes arba jūs?
Blusienę dar labiau sutrikdė Veronikos klausi
mas. Ji apmetė akimis abi tas kitas moteris.
— Jūs sakykit, — paragino ji. — Aš jau savo
pasakiau. Dabar jūs...
— Nėra čia daug kas sakyti. Tai kaip susita
rėm, kaip tamsta sakei: arba mes, arba jūs. Mano
Stepukas, va, užaugs, aš jam ūkį jau užrašiau. Jeigu
aš negrįšiu, tai jis grįš, jis bus poniukas, ir visi turi
gerbti. Ponas Kmita buvo, ponas Kmita bus— Ponas Kmita, ponas Sviestavičius, ponai
Blusevičiai, — įsiterpė Blusienė. — Dabar mes be
teisiai, gera kokiam nors chamui Kuzmai juoktis.
Bet mes turim tokią pat teisę, kaip ir visi.
- Taip, ponia, taip, turit teisę, — įsiterpė Ve
ronika. — Man tik neaišku, kokią teisę.
— Teisę reikalauti, — atsakė Blusienė. — Ar
ba nebesikartos tokie pravardžiavimaisi, arba mes
vaikus atsiimam, arba, — ir ji suėmė Veronikos ran
ką, — tamsta atskirai mokyk mūsų vaikus.
- Ne, šito tai aš negalėsiu padaryti, — atsakė
Veronika. — Aš neturiu tiek daug laiko. Man, po
nia, reikia dar ir duonytę užsidirbti. Aš, matote, ne
ponia, neturėjau dvaro, niekam jo neužrašiau...
Mes suprantam, mes suprantam, — pasku
bėjo Sviestavičienė. — Mes labai gerai suprantam,
ir Veronika ilgėliau žiūrėjo į jos veidą. Ką ji
supranta? Ar kad Veronika Šventariene neturėjo
dvaro, ar kad ji nemokys atskirai tų kelių vaikų?
Patylėjusi ji kreipėsi į BlusienęGerai, tvarkysim reikalą. Tikėkimės, kad
viskas baigsis geruoju. Gal ponia pasakysi man, kat
ras gi tamstos sūnelius pravardžiuoja?
Kuzmos Vytautas!
— Na, matai, koks pasileidėlis, — patylėjusi
atsakė Veronika. — Tvarkysim, ponios. O dabar sku
bu į pamoką.
Pamokos tądien jai nesisekė, nes ji nepajėgė ati
trūkti nuo pokalbio su moterimis. Ji nuolat dirsčiojo
į tą kaltąjį Vytautą ir Blusiukus. Kuzmiuko veidas
nerodė, kad jis jaustų kokį nors nerimą. Dėl to Vero
nika nutarė kalbėtis ne su juo, o su jo tėvu, kurį ji.
matė slankinėjant apie baro duris. Gal iš tiesų vaikas
nemoka laužyti liežuvio. Pasakys vaikui, tai tasai
įsikals sau į galvą ir dar tyčia pradės.
Ji tas mintis ginė šalin visa jėga, šalin, šalin!
Bus laiko po pamokų ir su Kuzma pakalbėti ir su
moterimis, jei tos dar norėtų. Bet su grįžimu į mote

ALG. GUSTAIČIO LAIŠKAS
Santa Monikoje. Kalifornijoje, JAV. lei
džiamasis didelio tiražo laikraštis „Evening
Outlook“ gruodžio 23 d. išsispausdino mū
sų bendradarbio Algirdo Gustaičio laišką,
kuriame reiškiamas pasipiktinimas Pa
krančių sargybų pasielgimu su Simu Ku
dirka.
Pakaltinęs Vigilant laivo vadą ir jo įgu
lą tiesiogiai, autorius savo laišką baigia:
„Visi tie vyrai turėtų gauti kalėdinę do
vaną, kokios jie nusipelnė: virvę ir skustu
vą. Tai yra kankinimo simboliai, plačiai
naudojami rusų komunistų prieš tuos žmo
nes, kurie su jais nesutinka ar kurie bando
pasiekti laisvąjį pasaulį“.

JAUNIMAS DEMONSTRUOJA
Lietuviškasis jaunimas New Yorke, susi
būręs į gaivališkai sudarytą grupę „Lietu
vių Jaunimas Amerikoje“, š. m. sausio 2 d.
demonstravo ties Madison Square Garden,
kur tuo metu vyko Maskvos ledo cirko
gastrolės. Buvo rodomi užrašai, padidintos
Kudirkos nuotraukos. Kaip pažymėjo su
televizijos atstove kalbėjusi Daiva Kezienė, šia demonstracija kelta mintis, kad
JAV kultūrinius mainus su sovietais turė
tų panaudoti kaip įrankį Simui Kudirkai
išgauti. Tą patį vakarą jaunimo demonstra
cija parodyta CBS televizijos kanale New
Yorke.
(ELTA)

IR 18 VALSTYBIŲ STUDENTAI!
Kolumbietis (P. Amerika) kun. Nikode
mas Saldukas, studijuojantis anglų kalbą
Miami universitete, surinkęs 18 valstybių
ten besimokančių studentų parašus, pa
siuntė padėkos laišką Turkijos prezidentui
dėl Prano ir Algirdo Bražinskų bylos.

ris suplaukė jai į galvą jų pavardžių tapatumas su li
teratūriniais herojais. Ji dabar gailisi, kad nepaklau
sė, iš kur gi tas Kmita, kurio Steponėlis sėdi klasėje
priešais ją. Ar ne iš Čičinsko puikaus dvaro, kur nuo
Mitriūnų ir Lenčių suvažiuodavo daug bajorų? Ten
Kmita buvo klusnus tijūnas, vykdęs pono valią. Ši
Steponėlio motina Kmitienė tūravoja Blusienei. O
gyvoji Sviestavičienė niekaip neatitinka vaižgantiško
įvaizdžio. Ši kresna, mažutėlė ir dar stora bobelė.
Ana iš Santeklių turėjo būti aukšta, dailiai nuaugusi,
bent Veronikos vaizduotėje ji tokia. O ta gyvoji dar
ir nuo Ramygalos, kur, sako, žmonės važiuoja ožkų
pirkti. Kodėl ožkų? Veronika nežinojo.
Su savo mokiniais pabaigai ji sudainavo „Išėjo
tėvelis į mišką“ ir pasuko koridorium Visos trys mo
terys stoviniavo vienoj krūvoj. Blusienė sugavo jos
žvilgsnį ir nusišypsojo. Bet Veronika dairėsi Kuz
mos. Jis su pirmininku Grigoniu atkalbėjo iš to pa
ties kambario, kuriame Veronika prieš pamoką sė
dėjo su moterimis.
— Turiu kalbos, — pasisveikinusi tarė Veroni
ka.
— Ar su manim? — paklausė Kuzma. Veroni
ka matė, kad moterys, susistūmusios prie durų, seka
ją. Ji pakvietė Kuzmą į klasę.
— Bėda, tamsta, — pradėjo ji klasėje. — To
kia bėda, kad nereikėtų nė kalbėti. Tamstos Vytau
tas pravardžiuoja Blusių vaikus.
— Negali būti! Netikiu.
— Aš pati girdėjau. Dabar jau turiu skundą— Mokom vaikus iš pat mažens, ponia. Gra
žiuoju ir piktuoju, kaip tas sako, ir su pyragu ir su bo
tagu, ir diržą paimam, jei nepaklauso. Ligi šiol mū
sų vaikais niekas nesiskundžia. Argi jau būtų pasi
leidęs tas mano Vytautas? Aš tuoj, pašauksiu, akyse
viską padarysim, jei kaltas, tai ir ausį nusuksim, o
namie dar pridėsiu, kad atsimintų.
— Ne, ne, nešaukit, nereikia, — paskubėjo Ve
ronika. — Aš norėjau tik su tamsta išsiaiškinti. Ma
nau, kad tiek ir užteks, — ir ji pasakė, dėl ko skun
džiasi Blusienė.
— Net širdis atsigavo, net lengviau, — išklau
sęs ir atsidusęs tarė Kuzma. — O dabar pasakyk,
tamsta, argi jie ne Blusiai?
— Blusiai, — atsakė Veronika.
— Jeigu Blusiai. tai ko jie nori? Argi aš bausiu
savo vaiką vien dėl to, kad jie Blusiai? Jeigu jie bū
tų ne Blusiai, tai aš žinočiau. Mano tėvas Blusiaus
tėvo ir to sūnaus arklius kaustydavo ir kitokius kal
vės darbus jiems atlikdavo. Žinau, nuluptą ir šitą pa
žinčiau. Nekokie žmonės buvo, nekokie ir yra. Aš
tamstai čia visko neišpasakosiu, jaučio odos reikėtų
viskam surašyti. Bet kad Blusiai, tai tikras dalykas.
Kaip gi aš juos turėčiau vadinti? Ar Blusevičiais?
Dabar jie pasikeitė, jau Blusiai.
Ką dabar jam sakyti?
— Tegu būna Blusiai, o mums liežuvis nenulūš, jei truputį pasuksim į šalį. Mane prašė moteriš
kė, aš pažadėjau.
— O vis tiek Blusiai, — atsakė Kuzma, ir Ve
ronika pakilo išeiti. Jai atrodė, kad nebėra prasmės
tęsti kalbos- Ką norėjo, tai pasakė, ir jei Kuzmai už
teks geros valios, tai ir jo sūnus išmoks tinkamai iš
tarti tą nelaimingą pavardę.
(Bus daugiau)

PASITARIMAS
Sausio 9 d. New Yorke įvyko Vyriausiojo
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos atstovų pasitarimas,
kuriame buvo aptarti aktualieji Lietuvos
laisvinimo klausimai, apžvelgta Bražinskų
bei Simo Kudirkos bylų eiga ir aptartas
koordinuoto, suderinto darbo reikalas.
Vlikas, būdamas tarptautinio pobūdžio
politinės veiklos organizacija, seka tarp
tautinių įvykių raidą, palaiko ryšius su
daugelio kraštų vyriausybėmis, įtraukda
mas į Lietuvos laisvinimo darbą laisvojo
pasaulio lietuvius. Vlikas planuoja Lietu
vos laisvinimo darbą ir jam vadovauja.
Jungtinėse Amerikos Valstybėse lietuvių
politinei veiklai vadovauja Amerikos Lie
tuvių Taryba. Veikdami Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, Vlikas ir ALTa derina
savo veiklą, o iškilus ypač svarbiems rei
kalams, veikia drauge. Darbui koordinuoti
abiejų organizacijų pirmininkai palaiko
nuolatinį kontaktą.
Vlikas ir ALTa sutarė, kad Jungtinėse
Amerikos Valstybėse Vasario 16-sios proga
renkamos aukos yra skiriamos Lietuvos
laisvinimui ir siunčiamos ALTai. Iš surink
tų pinigų ALTa skiria Vlikui sutartą su
mą. Kitos organizacijos vykdo vajus savo
reikalams kitais mėnesiais.
Vlikas ir ALTa labai vertina Lietuvių
Bendruomenės talką bei jos atliekamąjį
darbą.
Vlikas ir ALTa didžiuojasi laisvojo pa
saulio lietuvių, ypač mūsų jaunimo vienin
gu ir nepaprastai gyvu reagavimu Bražins
kų ir Simo Kudirkos bylos reikale.
Visų lietuviškųjų organizacijų ir atskirų
lietuvių vieningas ir suderintas darbas —
mūsų stiprybė!
Dr. J. K. Valiūnas, Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Pirmininkas.
Dr. K. Bobelis, Amerikos Lietuvių Tary
bos Pirmininkas.
New Yorkas, 1971 m. sausio 9 d.

ITALIJOS SPAUDOJE
Italijoje esama žydų tautybės asmenų,
Italijos piliečių, pasiryžusių kovoti už Lie
tuvos laisvę. Jie yra ir Italijos lietuvių,
pvz., Eltos biuletenio italų kalba redakto
riaus prel. V. Mincevičiaus, draugai. Ferra
ra mieste pernai „Gazetta di Ferrara“ dien
rašty buvo paskelbta apie žydų įsteigtąjį
Veronos mieste „Laisvos Lietuvos“ komi
tetą. Tie žydai buvo prisiminę vasario 16
dieną ir spaudoje iškėlę trijų Baltijos vals
tybių okupaciją. Komitetas dienrašty pa
skelbė atsišaukimą, ir jį pasirašė trys as
menys: Lucijano Meili, Raffaela Melchiori
ir Anita D'Este. Naujojo komiteto, kuris,
reikia manyti, kreipsis į visuomenę ir šių
metų vasario 16 dieną, adresas yra toks:
Comitato Lituania libera, via Mantovana
28 — C, 37100 Verona.
(ELTA)

ITALIJOS SPAUDA APIE BAŽNYČIĄ
Italijos spauda tebeskelbia informacijas
apie Bažnyčios padėtį okup. Lietuvoje ir
apie tikinčiųjų persekiojimą bei apie ateiz
mo atkaklų skleidimą gyventojų tarpe. Čia
keli spaudos balsai iš pastarųjų dviejų mė
nesių. Apie Bažnyčios padėtį straipsnį išsi
spausdino Vicenza mieste leidžiamasis
dienraštis „L‘Operaio Cattolico“, Romoje
išeinąs „Realta Politica“, rašydamas apie
antireliginę konferenciją Lietuvoje, įdėjo
humoristinį pasikalbėjimą, pavadintą „Ar
yra Dievas“.
Okup. Lietuvos kunigų memorandumą,
jo svarbesnes vietas skelbė Neapoly lei
džiamasis „Roma“ dienraštis ir „Relazioni“
Romoje.
Monza mieste išeinąs „II Cittadino della
Domenica“, pasinaudodamas Eltos biulete
nio italų kalba .-.Elta-Press“ žiniomis, pa
skelbė platų straipsnį apie Latvijos evan
gelikų-liuteronų persekiojimą, išvežimus į
Sibirą, apie Latvijoje vedamą kovą prieš
religiją.
(ELTA)

STRAIPSNIS IŠ VILNIAUS
„The N. Y. Times“ š. m. gruodžio 14 d.
laidoje paskelbė savo korespondento J. F.
Clarity straipsnį — įspūdžius iš Vilniaus,
„Lietuviai atgauna daugumą savo sostinė
je“. Įspūdžiai teikia lėkštumo įspūdį, ta
čiau iškelia Vilniaus gyventojų prisirišimą
prie religijos, drauge pastebėti ir kai ku
rie būdingi reiškiniai. Autorius, atrodo, ap
lankė Aušros Vartus, Šv. Petro ir Povilo
bažnyčią, pasikalbėjo gatvėje. Vis dėlto ge•ai, kai straipsnio pradžia apie Vilniaus lie
tuvius paskelbta dienraščio pirmame pus'apyje ir jis pailiustruotas Ealtijos valsty
bių žemėlapiais. Tuo būdu pasitarnauta
Lietuvos, lietuvių vardo išgarsinimui ame
rikiečių masėse.
(ELTA)

CHARAKTERISTIKA
„Iš darbo atleistas dėl nesugyvenamo
charakterio — užsidegęs nenusėdi vietoj“.

„Šluota“ (Iš tarnybinės charakteristikos)

NEŠVARIOS RANKOS
„Pasiliuosavo asmeniškai prašant. Va
giant nepagautas, bet rankos nešvarios“.

„šluota“ (Iš tarnybinės charakteristikos)
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EUROPOS LIETUVIS

LIETUVOJE

KALTA GYVENIMO TIESA
Nobelio literatūros premija 1969 metais
paskirta Sovietų rašytojui Solženicynui,
kurio veikalai Tarybų Sąjungoje nespaus
dinami. čia duodama keletas ištraukų iš jo
knygos „Pirmasis ratas“, iš kurių paaiškės,
kodėl autorius yra ne tik draudžiamas, bet
ir persekiojamas.

Apie Staliną ir jo „teismą“
Blogiausias dalykas su Stalinu buvo tai,
kad jeigu padarei klaidą, tai tuo pačiu jau
esi padegęs pragaro mašinos užtaisą —
antrą kartą pakartoti tą klaidą nebeturėsi
progos... Stalinas buvo baisus, nes jis nie
kada nesiklausė pasiteisinimų. Jis niekada
net žodžiais neapkaltino. Vienintelis ženk
las, kad esi pasmerktas, buvo jo geltonų
tigriškų akių naikinantis 'žvilgsnis, palydi
mas apatinių blakstienų trūkčiojimo. Kal
tinamasis pasmerktas jam pačiam neži
nant.. Jis gali būti net paleistas vykti na
mo, bet naktį bus areštuotas ir sušaudytas.

Apie kalėjimą
Visos poemos ir baladės apie kalėjimą
yra tik grynas romantizmas. Nebūtinai rei
kia patekti į kalėjimą, kad galėtum jas pa
rašyti. Tikrasis kalėjimo pajutimas ateina
tada, kada esi jame išbuvęs nesibaigiančią
metų eilę. Baisiausia yra tai, kad pradedi
užmiršti, jog tavo gyvenimas, vienintelis
gyvenimas yra sunaikintas.
...Praneškite savo viršininkui, kad jūs
galite žmones prievarta valdyti tik iki tol,
kol viskas nuo jų yra atimta. Bet kai žmo
gus yra jūsų galutinai apiplėštas, jis nebė-

KAVINĖJE
Pietų metas. Prie gretimo stalo susėdo
penketas paauglių. Vienam gal šešiolika,
kitiems — mažiau. Apranga sportinė,
moksleiviška. Tačiau pretenzijos kur kas
didesnės.
Nepraėjus nė porai minučių, vienas iš
jų garsiai pareiškė:
— Gera užsieny — nespėjai užeiti, tuo
jau prie tavęs pribėga...
— Jūs ten buvote? — paklausė gretimai
sėdėjęs vyresnio amžiaus žmogus.
Paaugliai raustelėjo. Bet greit vėl atku
to:
— Susitarkim, ką imsim, •— pradėjo gel
tonplaukis.
— Porą butelių vyno, alaus ir šio to už
kąsti, — pasiūlė senokai nekirpais plaukais
Ilgšis.
— Kas iš to vyno, — nepritarė „užsienio

garbintojas“.
Štai ir padavėja, skubanti, rūpestinga. Ji
prašneko pirmoji:
— O jūs, berniukai, galėjote ir valgyk
loj papietauti.
Paauglius vėl išmušė raudonis.
Išgirdusi pageidavimą, padavėja pykte

VERTIMAI
I bandymą pabėgti. O pagaliau, pasiekus ke
Rašytojas Justinas Marcinkevičius Lie
lionės tikslą, gal būt, išmėtys juos iš vago
Apie Staliną ir Tito
nų sušalusius, kaip išmėtomi pagaliai mal tuvos rašytojų sąjungos plenume pranešė,
Kaip legendarinis herojus, Stalinas visą kų. Traukiniai su gyvuliniais vagonais ga kad dabar lietuvių literatūra verčiama į 32
savo gyvenimą kapojo Hidros galvas. Jeigu
li užtrukti mėnesį, kol pasiekia Pacifiko Tarybų Sąjungos kalbas.
visų jo aukų lavonus sudėtum į vieną krū
Daugiausia yra verčiama į rusų kalbą.
pakrantes rytiniame Sibire. Viešpatie, pa
vą, ji būtų didesnė už Elbruso kalną. Ir vis
sigailėk tų, kuriems nebuvo lemta atvykti.
dėlto jis suklupo žengdamas per ne didelį
NEPASISEKUSI FOTOGRAFIJŲ
kurmiarausį — Tito.
PARODA
Sausio mėn. Vilniuje Lietuvių Draugys
Apie terorą
SOVIETINIS VIZŲ MOKESTIS
Šimtai senų bolševikų, kurie vadovavo
Rusai siekia suvaržyti sovietų piliečių ry tės ir kultūrinių ryšių su užsieniu žurnalis
revoliucijai, pradėjo dingti: vieni, nelauk šius su laisvuoju pasauliu. Tokia peršasi tų sąjunga ir fotografijos meno draugija
dami, kol bus areštuoti, nusinuodijo, kiti išvada, neseniai jiems pakėlus vizos mo surengė pirmąją tarptautinę parodą tema
savo vilose pasikorė, bet daugumas vis dėl kesčius, vykstant į JAV ir kitus „kapita „Ji ir jis“. 145 autoriai prisiuntė 600 foto
to leidosi areštuojami, prisipažino visas listinius kraštus“. Dabar vizos mokestis grafijų. „Tiesa“ rašo, kad atsiųstųjų foto
jiems primestas kaltes ir sakėsi dirbę viso siekia 400 rublių ir tik 40 rb. keliaujan grafijų lygis nepatenkino vertinimo komi
sijos.
pasaulio šnipų organizacijoms. Visa tai at tiems į komunistinio režimo kraštus.
rodė taip perdėta, primityvu ir išpūsta,
Bostone leidžiamasis „The Christian
PONAS LIETUVOJE
kad ir aklas galėjo matyti, jog lai yra tik Science Monitor“ lapkričio 18 d. laidoje iš
„Tiesa“ pranešė, kad aukščiausios tary
melas. Tačiau net Rusijos rašytojai, kurie spausdino tų vizų klausimu Juhan Kangur
diįso save vadinti Puškino ir Tolstojaus laišką. Jis teigia, kad tie nauji mokesčiai bos prezidiumo pirmininko pavaduotojas J.
palikuoniais, garbino tironą saldžiomis pa turi aiškų tikslą: suvaržyti asmeninius, lig- Vildžiūnas priėmė „Italija — TSRS prezi
negirikomis. Rusų kompozitoriai, didžiosios šiol ribotus, sovietų piliečių ryšius su Va dentų tarybos narį poną F. Sulą“.
Maskvos Konservatorijos auklėtiniai, lenk karų pasauliu.
PEILIS BROLIUI
tyniavo vienas su kitu, klodami pataikū
Svarbiausia, kad tos naujos priemonės
„Tiesa“ rašo, kad Kapsuko (Marijampo
niškus himnus po tirono kojų.
nukreiptos prieš sovietų okupuotų Baltijos
lės) rajone du girti broliai susipyko ir vie
kraštų piliečius. Jie turi daugiausia gimi
Apie privilegijas
nas ju peiliu smogė į krūtinę kitam. Po ke
nių.
pasitraukusių
į
Vakarus,
prieš
okupuo

Revoliucijos tikslas buvo pašalinti privi
lių minučių užpultasis miręs.
jant
jų
kraštus.
Dabar
atrodo,
kad
tie
ap

legijas ir nelygybę. Prieš tai vieni rengėsi
Teismas nusikaltusiajam priteisė 7 me
skarmalais, kiti sabalų kailiais; vieni silankymai Vakaruose sovietų laikomi pa tus sunkiųjų darbų kalėjimo.
vaikščiojo pėsti, kiti važinėjo karietomis; vojingais komunistinei sistemai... Ee to, tu
vieni vergavo fabrikuose, kiti lėbavo resto rint galvoje žemus atlyginimus Sovietijoje,
MIELIŲ GAMYBA
nauji vizų mokesčiai gali visai uždaryti ke
ranuose.
Kėdainiuose atidaryta didelė biochemi
lią
kelionėms
į
Vakarus.
...Bet privilegijų neatsisakyta. Privilegi
jos gamykla, kuri pagamins 14 tūkstančiu
Laiško autorius dar atkreipė dėmesį į
jos dabar plinta kaip maras. Kam kartą
tonų sausų pašarinių mielių per metus.
leista pirkti specialiose krautuvėse, tas nepaprastai aukštus siuntinių iš Vakarų į Mielės yra gaminamos hidrolizės būdu iš
daugiau neis ieškoti prekių kur nors kitur. Sovietų Sąjungą muitus. Esą, sovietai vyk medienos atliekų. Tuo gaminiu bus šeriami
Kas kartą pradėtas gydyti specialiose kli dą „žiaurų žaidimą, išnaudodami jausmi gyvuliai ir paukščiai.
nikose, niekada nenorės eiti į paprastas li nius giminių ryšius ir siekdami įsigyti tvir
(ELTA)
gonines. Kas kartą įsigijo nuosavą automo tosios valiutos“.
ČIUOŽIMO MEISTERIAI
bilį, niekada nevartos kitokių susisiekimo
Lietuvos greitojo čiuožimo meisteriais
priemonių. Ir jeigu tik atsiranda kokia iš
tapo šie Kauno sportininkai: moterų gru
skirtinė vieta su užrašu „Tiktai nariams“,
NUSIKALTIMAI IR BAUSMĖS
pėje I. Skinderaitė, vyrų L. Baradas.
žmonės galvotrūkčiais stengsis į ją pakliū
Jaunimo nusikalstamumas okup. Lietu
ti.
ŠAUDYMO REKORDAS
voje — tai tema, kurią nuolat svarsto ypač
ra jūsų valdžioje — jis yra vėl laisvas.

Apie tardymą ir žudynes
Nesvarbu, kaip tardytojai išgauna prisi
pažinimą: muša, marina badu, neleidžia
miegoti, išskėtę kaip paukštį ant grindų
spardo kojomis lytinius organus — prisipa
žinai, vadinas, esi kaltas.
...Jeigu ką nors užmušate ar išduodate —
padarote nusikaltimą. Bet jeigu didysis Va
das ir Mokytojas ramiausiai nušluoja pen
kis ar dešimtį milijonų, tai yra pateisina
ma ir suprantama.

Apie transportą į Sibirą

Jūs visi esate matę juos mūsų geležinke
lių stotyse, bet iš bailumo jūs ignoravote
juos ar paklusniai, kaip dera Sovietų pilie
čiams, nusisukote į šalį, kad kalinių prižiū
rėtojas neįtartų jus turint kriminalinių
tikslų ir neareštuotų...
lėjo:
...Gal būt, jie niekada neatvyks į pasky
— Sakykit, ką valgysit — gerti jums ne
rimo vietą. Gal kris nuo dezinterijos gyvu
galima.
Vaikinai nekalbūs palinko prie sriubos. liniame vagone arba mirs iš bado, nes trau
Šauniajai Švenčionių miesto kavinės ofi- kinys nesustoja ištisas šešias dienas ir jo
kio maisto niekas neduoda. Gal būt,
ciantei norėjome paploti.
palydovai užmuš juos šautuvų buožėmis už
K. V. (iš „Tiesos“)

PATYRIMAS KALBA
DARŽO PRIEŽIŪRA
Žiemos metu yra proga pagalvoti, ap
svarstyti ir sudaryti pavasario darbų pla
no metmenis. Baigus sukasti ir įtręšti dar
žo sklypą, reikia jį gerai nuvalyti, o apžė
lusius patvorius, ežias ir takus nuskusti
aštriu kastuvu. Tankesnės žolės, šiukšlių
krūvos ir šiaip nereikalingi daiktai yra la
bai geras prieglobstis parazitams žiemoti.
Pašalinkime visa tai. Daržininkas privalo
kovoti su piktžolėmis ir parazitais, kaip
valstybė su narkotikais. Pašalinę, atrinkę
iš šiukšlių statinių skardines dėžutes, stik
lus ir popierius, visa kita kraukime į kom
posto gurbą. Iš dulkių viskas kyla, į dulkes
viskas pavirsta. Gamtoje niekas neprapuo
la. Kai žmogus dar nebuvo žemėje, gamta
pati pasidarydavo kompostą iš savo lavo
nų. Dar ir dabar didelės girios, plačios
stepės, vandenų dugnai yra vešliausios dir
vos. Grybams auginti reikia rūpestingai
ir mokamai paruošti tinkamą patalą, o gi
riose grybai auga ... kaip grybai po lietaus.
šeši pagrindiniai reikalavimai auga
lams.
1. Pakankamai tinkamo maisto. Apie tai
jau buvo kalbėta ir dar liesime šį klausi
mą, kai bus aktualu.
2. Pakankamai vandens. Vanduo vaidina
trejopą vaidmenį. Augalų šaknys, čiulbdamos vandenį, suima kartu ir reikalingas
maisto molekules. Vanduo palaiko auga
luose cirkuliaciją, lygiai kaip gyviuose
kraujas. Pagaliau vanduo vėsina augalus
karščio metu. Negera yra laistyti po tru
putį. Reikia duoti daug vandens ir rečiau.
Jei duodama tik po truputį, tai geriau vi
sai neduoti. Dviejų svarų dydžio kopūstas
yra augdamas sunaudojęs iki 50 — 100
svarų vandens.
3. Pakankamai oro šaknims, kaupiant ir
purenant žemę aplink augalą,
4. Pakankamai vietos šaknims. Turi bū
ti prisilaikoma tam tikro atstumo tarp au
galų, atsižvelgiant į jų rūšį.
5. Šiluma. Jei per anksti pasodinta ar pa

sėta, tai, atšalus orui, reikia augalą apsau
goti. Labai dabar patogi ir pigi pirkti politeninė medžiaga. Pagaminę iš jos kilnoja
mus rėmelius ir stogelius, puikiai apsaugo
sime savo daržoves. Net neįtikėtina, kaip
toks primityvus stogelis ant ežios ar vagos
suteikia puikią apsaugą nuo šalčio.
Na ir 6 sąlyga — žiūrėti, kad parazitai
ir piktžolės nekenktų mūsų daržovėms ir
gė’.ėms klestėti. Kadangi parazitai yra pa
vojingiausi daržų priešai, pažiūrėkime, ko
kiu būdu reikia su jais kovoti. Penki pa
grindiniai kovos būdai. 1. Kultivativinis,
t.y. kultivuojant, išauginant stiprų, viskam
atsparų augalą. Vešlūs ir smagūs augalai
nebijo nei parazitų, nei piktžolių. 2. Che
minis: įvairiausi vaistai, pudros, kaip DDT
ir t.t.. purškimai ir visokių tablečių bar
stymas. 3. Fizinis metodas, tai naudojant
karštį sterilizuoti žemei. Šalčių metu sa
vaime apnaikinami kai kurie gyvūnai, jei
daržą paliksime švarų. 4. Mechaniškas me
todas, tai praktiškai naikinti traiškant ar
naikinant kiaušinėlius ir užtikus vabzdžius
bei straiges. Pvz., aižant žirnius, užtinka
me ankštyse ir kiaušinių ir kirmėlių (ler
vų). Neišmeskime jų, bet sunaikinkime.
5. Biologinis metodas gal paprastam dar
žininkui ir netiktų, nes tai lyg ir labaratoriniai tyrimai, ieškant antitodų.
Keli žodžiai dėl piktžolių. Geriausias bū
das piktžolėms naikinti tai budėti. Ligi tik
pasirodo jos, rauti su šaknimis, panaudo
jant specialų peiliuką. Neduoti piktžolei
peržydėti. Birželio mėn. turi būti atliktas
pagrindinis ir nuodugnus ravėjimas. Pat
voriams ir takams apvalyti patartina nau
doti sodium chlorate. Tai vienas geriausių
piktžolių naikintojų, nenuodingas. Varto
jame skysto pavidalo. 1 sv. S. CH. vienam
galionui vandens. Saugoti nepilti ant dra
bužių, nes pavojingas, jei užgriebia lieps
na. Yra specialiai pagaminto, mažiau pavo
jingo. Tuo atveju klauskite „sodium chlo
rate“, vadinamo „Atlacide“.

V. Andr.

jaunimui skirtoji spauda. „Komj. Tiesa“
šiam klausimui paskyrė kelis straipsnius.
Viename jų (Nr. 122) A. Krestinina. Vil
niaus miesto prokuroro padėjėja, nurodė,
kad Lietuvoje už sunkiausius ir pavojin
giausius nusikaltimus paaugliai (14-17 m.
amžiaus) atsakingi, pradedant nuo 14 m.
amžiaus. Už kitus nusikaltimus jie atsa
kingi nuo 16 metų amžiaus. Kitur pasauly
baudžiamojon atsakomybėn traukiami net
vaikai, pvz., Anglijoje jie atsakomybėn
traukiami nuo 8 metų, Izraelyje — nuo 9
metų, Graikijoje — nuo 12, Prancūzijoje —
nuo 13 metų.
Vienas nusikaltimas, okup. Lietuvoje
plačiai paplitęs, kurį paaugliai dažnai lai
ko „nekaltu“, tai prievartinis pinigų reika
lavimas iš vaikų arba bendraamžių. Jei
gu pinigai atimami smurtu, tai už tokį nu
sikaltimą baudžiama iki 6 metų laisvės
atėmimu. Tuo atveju, kai atimant pinigus
ar daiktus, naudojamas smurtas, pavojin
gas nukentėjusio gyvybei, nusikaltimas
virsta plėšikavimu ir baudžiamas nuo 3 iki
10 metų laisvės atėmimu. Vilniuje ar Kau
ne paaugliai, užpuldami apiplėšimo tiks
lais, dažniausiai siekia atimti pinigus, ke
pures, rankinukus ir kt.
(ELTA)

vas. Jis gavo 1000 rublių už H. Vancevi
čiaus pastatytąjį Alg. Baltakio poezijos
spektaklį „Tiltas“.

PREMIJA UŽ MIŠKŲ DAINĄ
Lietuvoje ketvirtajam miškininkų dainų
konkursui buvo įteikta 92 dainos ir 115
tekstų.
Už muziką ir tekstą dainai „Ąžuolų sva
ja“ kompozitoriui L. Povilaičiui ir poetui
V. Barauskui paskirta pirmoji premija.

Kaunietis Aleksas Daukša, kaip ..Tiesa“
rašo, atlikdamas pratimą mažoio kalibro
šautuvu gulomis, išmušė 598 taškus iš 600
galimųjų.
Tai yra naujas Lietuvos rekordas, o kar
tu ir pakartotas pasaulio rekordas, kuris
priklauso amerikiečiui T. Boidui (Boyd?).

RAUDONOJI PALAPINĖ
„Tiesa“ rašo, kad internacionalinis ak
torių kolektyvas dalyvavo Sov. Sąjungoje
pastatytame filme „Raudonoji palapinė“,
kuriame vaizduojama kelionė į ašigalį. Ja
me vaidino ir Panevėžio dramos aktorius
D. Banionis.

TAS PRAKEIKTAS NUOLANKUMAS
1970 m. okup. Lietuvoje pastatytas fil
mas „Tas prakeiktas nuolankumas“. Filmą
pastatė A. Dausa. scenarijus pagal J. Tu
mo-Vaižganto „Dėdės ir dėdienės“ moty
vus. Filmas priimtas rodyti ir Sovietu Są
jungos ekranuose.
(ELTA)

ŠIMTAMEČIAI LIETUVOJE
„Gimtasis kraštas“ rašo, kad per 1970 m.
sausio 15 d. gyventoju surašymą Lietuvoje
surasti 325 šimtamečiai.

NUMATOMA MILIJARDINĖ APYVARTA

APDOVANOTAS VILNIAUS TEATRO
KOLEKTYVAS

Pagal „Tiesą“, Berlyne pasirašytoji pre
kybos sutartis tarp Sov. Sąjungos ir Vaka
ru Vokietijos būsimame penkmetyje numa
to daugiau kaip 22 milijardų rublių apy
vartą.

Sov. Sąjungos kultūros ministerės J.
Furcevoš įsakymu, Lenino 100 m. gimimo
sukakties proga suruoštajame dramos
spektakliu konkurse tarp dvidešimties ap
dovanotųjų yra ir Vilniaus teatro kolekty-

Skaitytaja CaiSkai
SIENŲ GINČAI
Teritoriniai ginčai tarp Lenkijos ir Vo
kietijos tęsiasi nuo senų senovės, ir tie
kraštai tarp savęs sienas dažniausiai nu
statydavo jėga. Bet šiuo metu Vakarų Vo
kietija,
vadovaujama
socialdemokrato
kanclerio W. Brandt, sudarė sienos sutartį
su Lenkija pagal Oderio-Neissės upes. Tuo
būdu Lenkijai atiteko maždaug apie 60.000
kv. km anksčiau Vokietijos valdyto žemės
ploto. Atrodo, kad ši sutartis pagrįsta dau
giau politiniais sumetimais negu teisingu
mu. O iš antros pusės Vakarų Vokietija pa
rodė gerą valią ir siekimą su kaimynais gy
venti draugystėje.
Mes, lietuviai, turėtume linkėti abiems
mūsų kaimynams geros sėkmės gražioje
taikoje sugyventi, tačiau lenkams norėtu
me priminti, kad jie irgi atsisakytų gob
šumo ir sugrąžintų Lietuvos teritorijos da
lį su tokiais miestais, kaip Seinai, Suval
kai ir Augustavas. Kol Lenkija neatitaisys
Lietuvai padarytosios skriaudos, lietuviai
niekados nesijaus geri jų kaimynai.

A. Kietys
DARŽININKYSTĖS PROBLEMOS
Malonus Redaktoriau,
Dauguma mūsų daržininkų ar tos srities
darbuotojų sutiks, kad žiemos ilgais vaka
rais kaip tik geriausia proga paskaityti tos
srities žurnalą ar nueiti j vietinę biblioteką
pasirinkti pačios reikalingiausios knygos,
kuri gali padėti išspręsti daržininkystės

problemas. Lietuvoje mes turėjome mokyk
lų, buvo galima gauti sava kalba tos sri
ties įvairiausių knygų. Išeivijoje turime
pasitenkinti svetima kalba leidžiamomis
knygomis, kurių yra apsčiai.
Teoriškai kalbėti ar rašyti, neturint po
ranka savo kalba vadovėlių, kažin ar būtų
visai tikslu. Reikia manyti, kad tiksliaus’a
būtų, jei ateityje kalbėtume daugiau iš
praktikos, retkarčiais imdami patarimus iš
svetima kalba tos srities spaudos. Gal bus
atleistina, jei kartais kuri nors gėlė ar žy
dintis krūmas bus pavadintas svetima kal
ba. Gal ilgainiui, jei mums tikrai augalai
ir botanikos mokslas bus įdomus ir reika
lingas, knygų leidyklos parūpins savo kal
ba nors trumpą vadovėlį ir savo darbams
atžymėti mėnesinį kalendorių.

M. S. R.
NORITE TALKINTI LIETUVOS
ŽEMĖLAPIUI?
Po eilės metų darbo daromi paskutiniai
redagavimai Lietuvos žemėlapiui. Maloniai
kviečiami talkon mūsų geografai, kalbinin
kai ir visi kiti, norintieji sulaukti galimai
teisingesnio, tikslesnio Lietuvos žemėlapio,
kad jį atspausdinus nebūtu bereikalingų
priekaištų. Rašykite: 1207 N. Detroit St.,
Los Angeles, Calif. 90046, USA.
Jei kas rengia ar mano spausdinti kitokį
Lietuvos žemėlapį, malonėkite pranešti,
tartis.

Algirdas Gustaitis

KNYGOS RUSŲ KALBA
Poeto E. Mieželaičio knyga „Aleliumai“
(Lietuviškoji siuita), iliustruota grafiko S.
Krasausko, išleista Sov. Sąjungoje rusų
kalba 20.000 tiražu, o R. Samulevičiaus
pjesė „Tiltai į tolimąją naktį“ 5.000 tiražu.

PUTINO PLOKŠTELĖ
1970 m. Lietuvoje buvo išleista V. Myko
laičio-Putino plokštelė iš 1962 m. rašytojų
klube įvykusio vakaro.
Jame poetas skaito savo kūrinius.

STROLIOS PALIKIMAS VILNIUI
Kompozitoriaus Juozo Strolios seserėčia
perdavė Lietuvos valstybiniam archyvui
kompozitoriaus dokumentus, rankraščius
ir užrašytąsias dainas.

KRAUJAS UŽ KRAUJĄ
Kanados „Tėviškės Žiburiai“ rašo, jog
tik dabar sužinojo, kad 1961 m. sausio mėn.
buvo rastas bažnyčioje su perpjautomis ve
nomis Imbrado par., Zarasų apsk., klebo
nas kun. V. šamšonas.
Milicija padariusi išvadą, kad tai buvusi
savižudybė. Tačiau kunigo giminės tuo ne
tikėjo. ir jo sesuo kreipėsi į Maskvą ir pra
šė reikalą ištirti. Buvo atsiųsti sekliai su
šunimis. Visi pėdsakai nuvedė pas buvusį
vargonininką, kurį kun. V. šamšonas dar
jauną priglaudė, išmokslino ir įdarbino
pas save. Po kiek laiko jaunasis vargoni
ninkas įstojo į vietinį kultūros klubą, ir
nuo tada valdžios atstovai ėmė kaltinti ir
tardinėti kun. V. Samsoną. Buvo aišku,
kad kunigą skundžia vargonininkas. Kuni
gas jį atleido iš darbo, o jis, matyt, keršy
damas ir nužudė kunigą.
Sekliai įtarė žudiką, bet jo nesuėmė, nes
partiečio suėmimą gali nuspręsti tiktai par
tija.
1969 m. vasarą tas buvęs vargonininkas,
važiuodamas motociklu, užsimušė. Kartu
žuvo jo duktė. „Tėviškės žiburiai“ rašo,
kad „Laidojant žmonės jų labai gailėjo,
bet kai kunigas pasakė — „kraujas už
kraują“, visi suprato, ką tai reiškia, ir ty
liai išsiskirstė“.

MASINIS PROPAGANDINIS
VAIDINIMAS
Kapsuke (Marijampolėje) futbolo stadi
jom? aikštėje 300 žmonių suvaidino „Neuž
mirštamą kelią“. Vaidinimo siužetas, kaip
rašo „Kultūros Barai“ 1970 m. Nr. 12, „bu
vo sukurtas, remiantis tikrais faktais ir
įvykiais, kurių, kaip ir kitur, anuomet ne
trūko Sūduvoje. Tokia buvo to meto tikro
vė: dieną, pamokos metu, banditai (parti
zanai) šauna į mokyklos komsorgą, bur
žuaziniai nacionalistai nužudo valsčiaus
partorgą ir sudegina jį liepsnojančioje so
dyboje...“
Šis masinis vaidinimas buvo jau trečias
toks kolūkiečių švenčių proga.
„Kultūros Barai“ rašo, kad gal šis me
nas pasklis ir po kitus rajonus ir miestus.

PIRKELĖ, KURIOJE VAIDINTA
Žiūriu (Gudelių) kaime, dabartiniame
Vilkaviškio rajone, prieš 70 metų V. Pieta
rio pirkioje buvo suvaidinta A. Keturakio
„Amerika pirtyje“.
Ši pirkelė dar tebestovi „Gegužės pirmo
sios“ kolūkyje.

REKORDININKAS LIUPKEVIČIUS
„Tiesa“ praneša, kad gruodžio 28 d. sun
kiaatlečių varžybose Vilniuje studentas Jo
nas Liupkevičius, startuodamas vidutinia
me svoryje, trikovės sumoje (spaudimas,
rovimas ir stūmimas) surinko 450 kg su
mą. Tai esąs pasaulio jaunimo rekordas.

GERIAUSIAS SPORTININKAS
PAULAUSKAS
Lietuvos „Sporto“ laikraščio skaitytojai
išsirinko Modestą Paulauską geriausiu
sportininku 1970 metais.
M Paulauskas yra Kauno žalgirietis ir
Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas. Ge
riausiu sportininku jis išrinktas jau penk
tą kartą.

ŽVEJOTI TIK SAVO BŪRYJE
1971 m. Lietuvoje pradės veikti naujas
įstatymas žvejotojams. Jie galės žvejoti tik
savo būriui priklausančiame vandens plote.

PARODA VILNIUJE
Gruodžio-sausio mėn. Vilniuje. Parodų
rūmuose, buvo eksponuojama taikomosios
ir dekoratyvinės dailės paroda. Joje daly
vavo 150 dailininkų su 800 naujausiu sa
vo darbų.

EKSKURSANTŲ SKAIČIUS
„Tiesa“ rašo, kad 1970 m. Kauną aplan
kė ketvirtis milijono ekskursantų iš Sov.
Sąjungos ir užsienio.
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EUROPOS LIETUVIS

TARP KITA KO
Tur būt, reikia tikėti, kad naujasis Len
kijos komunistų vadas Gierekas neišves sa
vo krašto iš Egipto žemės, iš nelaisvės na
mų. Lenkija per maža, kad ji galėtų išdrįsti
atsikratyti didžiojo milžino „globos", ir tas
milžinas per arti ir baisiai nori „globoti“.
Taigi Lenkijoje gal ir dar kažin kiek metų
protarpiais vis subruzdės liaudis, nebepa
jėgdama iš savo uždarbio pragyventi.
Greičiausia, pats Gierekas tai supranta
ir žino, kad jo pajėgos menkos. Tai jis ir
skuba pasirodyti bent lenkiškas patriotas.
Jeigu liaudis pradėtų žavėtis smulkiais
patriotizmo mostais, kas čia dabar žino, gal
ji neskubės taip nuoširdžiai naudotis tarp
tautiniu šūkiu „Visų šalių proletarai, vie
nykitės“ ir nebekels maištų. Dėl to jis ir
įsakė įstaigose ir įmonėse nuplėšti nuo sie
nų Gomulkos ir kitų vadų paveikslus ir pa
likti tik baltąjį erelį. Žiūrėdami į tą erelį,
lenkai gal nebe taip skaudžiai jaus nepri
teklių. Šitas sparnuočio ženklas juk yra
tautinės Lenkijos didybės ir pasididžiavi
mo simbolis.
Dar skaitome laikraščiuose ir kitą Gie
reko mostą. Jau daug metų, kai baigėsi
Antrasis pasaulinis karas, o niekas nepasi
stengė atstatyti vokiečių sugriautosios Var
šuvos pilies. Gali sakyti, kad tai nebuvo
padaryta, _ nes nebuvo atliekamų pinigų.
Juk pirmiausia reikia statyti fabrikus, o
ne pilis. Bet lygiai taip pat gali sakyti, kad
krašto vadovybės nebuvo pakankamai pa
triotiškos. Tai Gierekas ir ryžtąsis atstatyti
tą pilį. Atstatymas ir įrengimas pareika
laus nemaža metų, o darbininkai bruzda,
nes jau dabar nori valgyti. Bet pats mostas
grįžti į patriotiškas nuotaikas gali būti pa
veikus.

Propagandiškai, be abejo, šiokios tokios
reikšmės gali turėti Giereko pažadas atsta
tytoje pilyje paskirti vieną kambarį sudėti
lenkų emigrantų pasiekimų įrodymams.
Krašto gyventojai žino, kad nemaža lenkų
po paskutiniojo karo nesiryžo grįžti namo.
Tarp tų nesiryžusiųjų grįžti ir krašte li
kusiųjų atsirado plyšys, tartum būtų išsi
skyrę ne giminės, ne pažįstami, ne lenkai.
Už tą plyšį kaltas režimas, kuris svetur
gyvenančius lenkus laiko priešais, jei jie
nesiryžta nusiimti kepurės.
Išeitų, kad Gierekas ir šiuo atveju nori
pasirodyti visus vienijančiu lenkų patrio
tu. Lietuviai net galėtų pavydėti. Štai, ga
lėtų sakyti, lenkai emigrantai savo pasie
kimams sudėti kada nors gaus bent vieną
kambarį Varšuvos pilyje, o mes...
Taigi, mes tokio specialaus kambario ne
turime. Bet gal turėtume neužmiršti, kad
Gierekas vis dėlto yra šiek tiek savaran
kesnis už mūsiškių komunistų viršūnes.
Jam dėl kiekvieno taktinio mosto gal ir ne
reikia bėgti klaustis Maskvos, Lenkija nė
ra kažkelinta Sov. Sąjungos respublika.
O patylom ii- Lietuvoje šis tas krauna
ma. kas emigrantų padaryta. Štai Vilniaus
atitinkamos bibliotekos lentynose padeda
ma po egzempliorių svetur išleistų lietuviš
kų knygų. Tomis knygomis galima pasi
naudoti tik su specialiais leidimais, taigi
tik tiems asmenims, kuriems reikia, bet vis
tiek yra. Sako, kad laikomi ir laikraščių
komplektai. Mokslų akademija net ir sve
čiams parodydavusi. kad ji pagarbiai spin
ton sudėjusi ir užrakinusi laiko J. Kapo
čiaus išleistąją Lietuvių enciklopediją, prie
kurios gali prieiti tik išrinktieji. Šiuokart
svarbu tik tiek, kad turi ir laiko, nes neži

Japonai moka tvarkytis
KĘSTUTIS GARDINAS
Po II Pasaulinio karo Japonija padarė
milžinišką šuolį pramonėje ir kai kuriose
pralenkė JAV ar eina tuoj po jų. Kokia to
kios nuostabios pažangos paslaptis?
Pagrindą sudaro japonų auklėjimas, jų
labai griežta tautinė linija, religija, pade
danti ugdyti narsumą, auklėjimąsi, jų di
delis darbštumas, taupumas, neišlaidumas,
didelis patriotiškumas, pastangos pirmauti
prieš kitas tautas, siekimas didesnės vals
tybės, besąlyginis paklusnumas mikado
(valdovui), didelis drausmingumas, gerbi
mas viršininkų ir pan.
1971 m. sausio 7 d. „Los Angeles Times“
paskelbė Don Shannon straipsnį „Japonai,
ne škotai, yra visų taupiausi“. Tenai, be
kitko, rašoma:
Pokarinės Japonijos galybės paslaptis
esanti sugebėjime taupyti. Japonai sutaupo
apie 20% savo pajamų. Juos seka vokiečiai
su 16%, amerikiečiai su 7% ir škotai

8%.
Japonijos metiniai bonai (priedai), iš
mokami kasmet įmonių darbininkams, yra
lygūs nuo trijų iki penkių mėnesių pilnam

KAIP BŪTI GERESNIU VYRU?
Leisk savo žmonai jaustis, kad ji gali ti
kėtis iš tavęs patogumo ir užtikrinimo.
Nelygink jos su kitomis moterimis jos
nenaudai.
Žiūrėk savo išvaizdos ir būk nusiskutęs.
Duok jai pinigų išlaidoms, kad ji ekono
miškai nesijaustų kaip vergė.
Dažnai jai sakyk, kad ją myli, ir tai pa
tvirtink savo veiksmais.
Padėk jai namų ruošoje, jei namuose nė
ra tarnaitės ir jai reikalinga tavo pagalba
Pagirk ją dažnai dėl jos išvaizdos ir dėl
jos būdo, kuriuo ji rūpinasi namais ir vai
kais, ar dėl kitko, ką ji atlieka gerai.
Paimk ją kokiai pramogai kartą savai
tėje ar dažniau, jei aplinkybės leidžia.
Leisk jai bent kartą savaitėje pabūti su
draugėmis.
Pats venk flirto su kitomis moterimis.
Tarkis su ja visais svarbiais šeimos ir
biudžeto reikalais.
Rodyk intereso ir bendradarbiavimo au
ginant šeimą.
Prisimink jos gimimo dieną, vardines,
vedybų metines su tam tikromis dovano
mis.
Neperdėk jos klaidų. Nesitikėk iš jos ne
galimų dalykų.
Aptark su ja ir savo darbo reikalus, jei
tatai nepažeis 1au pareikšto pasitikėjimo.
Leisk jai jaustis, kad ji yra esminis as
muo tavo gerovei.
Venk melų ir apgavysčių, kad ji galėtų
pasitikėti tavimi ir jaustis užtikrinta.
Suteik jai draugystę, kurios jai reikia ir
J -kurią ji turi teisę.
.Pirmiausia apsvarstyk visus šeimos fi
nansinius reikalus prieš leisdamas sau da
ryti prabangines išlaidas ar panašias bran
gias pramogas.
(„Laivas“)

atlyginimui, arba apie 8.6 milijardai dole
rių kasmet. Apie tokius priedus prie pa
grindinio atlyginimo kitos valstybės tegali
tik svajoti.
Japonijoj atlyginimai maždaug perpus
mažesni nei JAV-se. Tik apie 10% japonų
šeimų turi automobilius. Bet tai nėra koks
nors varžymasis, nes, gyvenant didmies
čiuose, sakysime, Tokio ar Jokohamoj, pa
siekti darbovietes ar poilsio vietas nėra jo
kio sunkumo, nes labai geras, tankus vie
šojo susisiekimo tinklas. Gerai apgalvotas
.elektrinių traukinių, autobusų, tramvajų
dažnas judėjimas labai palengvina japonų
gyvenimą.
Kai Kalifornijos gyventojui automobilio
išlaikymas mėnesiui kainuoja apie 150
dol., japonams susisiekimo išlaidos kas mė
nesį sudaro apie 15 dol.
Amerikiečiai, ypač geriau uždirbantieji,
stengiasi pietus (priešpiečius) valgyti res
torane, kasdien išleisdami tam apie porą
dolerių. Japonai, vyrai ir moterys, valgį į
darbą nešasi metalinėse dėžutėse, neišski
riant nei įstaigų tarnautojų.
Amerikoje mėnesiui buto nuoma 100-150
dol., kai japonai moka apie 30 dol. Dauge
lis japonų kompanijų turi-pastačiusios pi
gių butų, nuomojamų savo tarnautojams,
darbininkams. Tenai būna įrengimai ir vie
tos pramogoms, sportui. Šeimai pavažiuoti
į kalnus ar į kokią tolesnę poilsio vietą nė
ra jokių sunkumų pasinaudoti jų viešojo
susisiekimo priemonėmis.
Naktinės pramogos Japonijoj kur kas pi
gesnės, nei JAV. Geri kino teatrai Japoni
joj ima maždaug 1 dol. už vietą, kai tuo
tarpu JAV apie 2-3 dol. Sporto žaidynėse
Japonijoj taip pat daug pigesnės nei JAV.
Japonai turi ir labai brangių naktinių vie
tų, bet tai turistams ar jų vietiniams pini
guočiams.
Duoda pavyzdį: Toshio Matsuda, didelės
elektros įmonės 38 metų inžinierius, gyve
na „įmonės miestelyje“ apie 100 mylių nuo
Tokio. Jis yra baigęs Tokio un-tą. Toje
įmonėje jis pradėjo dirbti baigęs mokyklą.
Dabar mėnesiui uždirba 338 dol., po įvai
rių atskaitymų gauna 278 dol. Jie yra pir
kę namą su sodeliu, moka 42 dol. mėnesiui
skolos, išsimokės per 15 metų, bet jie da
bar sutaupo tik apie 10% savo pajamų. Mė
nesiui jiems maistas kainuoja apie 83 dol.
Jie moka 36 dol. už vaikų darželį, mokyklą
ir pianino pamokas kas mėnuo. Paklausta,
ar jie kada nors eina į restoraną valgyti,
ponia Matsuda atsakė: — Niekada. Per mė
nesį jie sutaupo bent po 27 dol. 80 et., kas
yra lygiai 10.000 jenų. Pinigus taupo savo
kompanijos Hitachi banke, kur mokami
aukštesni procentai.
Valstybės tarnautojai Japonijoj gauna
apie dviejų su puse mėnesių pilnos algos
metinius priedus (bonus). Paprastai juos
visi padeda taupyti.
Japonija tiek turi savo pinigų, kad jai
nereikia svetimų valstybių kapitalo. Dabar
Japonija turi daugiau kaip 100 milijonu
gyventojų.

Niekad nevėlu prisipažinti, kad darbas
yra sunkesnis, kai tau reikia jį atlikti, ne
Tavo pralietos ašaros daro tave žmogum, gu kaip jis atrodo, kai tu sakai kitam vai
kinui jį atlikti.
ir dėl to tu turi būti dėkinga.
Vic Feather, Britanijos profesinių sąjun
gų generalinis sekretorius.
Ingrid Bergman

PA S A H YJE

ŽUVŲ PIENAS

XX a. pradžioje zoologai, tyrinėję Pietų
nome dar, kaip lengvai Gierekas prileis Amerikos džiungles, smulkiuose Amazonės
prie emigrantams skirtojo kambario Var intakuose aptiko nepaprastai gražių žuve
šuvos pilyje, kuri dabar žadama atstatyti! lių. kurias pavadino simfizodonais. Tai
nuostabiai spalvingos žuvelės. Gamtos pa
*»*
letėje nėra tokių spalvų, kuriomis nebūtų
Kur nors toliau nuo namų, nuo kasdie pasipuošusios šios žuvelės. Nebuvo ir tokio
ninės aplinkos pavažiavęs žmogus užtinka gamtininko, kuris nebūtų panorėjęs parsi
tokių dalykų, kurie jį sustebina. Atvažia vežti namo šią gyvąją spalvų reklamą. Ži
vusius į Britaniją, mus juk stebino ta dau nomas anglų ichtiologas Leididžesas simfigybė kaminukų ant namų stogų. Bet yra zodoną vadino žuvų karaliumi.
Pagaliau pirmieji „karaliai“ ir „karalie
rimtesnių dalykų, su kuriais susiduria
nės“ atkeliavo į Europą. Jų čia laukė erd
emigrantai svetimam krašte.
Žydai, kaip iš laikraščių matome, spau vūs akvariumai, geriausias maistas ir susi
džiami Sov. Sąjungoje. Eet daliai jų pasi žavėję žiūrovai. Tačiau greitai prie žavesio
seka išvažiuoti. Tik ar visi jie šimtaprocen- prisidėjo ir nusivylimas. Visos pastangos
tiškai patenkinti naujose sąlygose, ar nie išauginti šių žuvelių palikuonis buvo
bergždžios. Tiesa, žuvelės neršė ir iš ikre
kas jų nestebina?
Štai. sako. Tel Avive įsikūrė Maskvoje lių po kurio laiko išsirisdavo lervytės, ta
dirbęs siuvėjas. Dabar jis siuva jau kaip čiau tuo viskas ir pasibaigdavo. Kokio tik
privatininkas ir vienu metu pritrūko dar. maisto, kokių „delikatesų“ žuvytėms ne
bo. Tada jis ir nusigando. Maskvoje, sako, siūlė, bet jos beveik nesimaitindavo, grei
valdžia pasirūpindavo, kad būtų darbo. O tai nykdavo ir žūdavo.
Kuo jos minta? Gal pagaliau žuvų pieno
čia?
Arba tame pat mieste stovi iš Sov. Są jems betrūksta? — liūdnai juokavo nusi
jungos atvažiavusi žydė, laukia savo prie vylę zoologai. Tačiau sąmojus pasirodė
miestyje autobuso, o tas neateina. Jau ir esąs pranašiškas.
Mat, simfizedonų gerbėjai, bijodami,
atėjo jai į galvą palyginimas: Maskvoje va
žiuodavo autobusai tušti, bet važiuodavo kad suaugusios žuvys nesuėstų savo ikre
lių, po neršto tėvus perkeldavo į kitą akva
dažnai.
Labiau negu mes tų daugybės kaminukų riumą. o mailių bandydavo auginti patys.
buvo nustebinta Tel Avive iš Sov. Sąjun Kai augintojai, netekę vilties, paliko žuve
gos atvažiavusi žydė, kuri su broliu išėjo les likimo valiai, greitai paaiškėjo, kad tik
apsipirkti. Brolis pasisveikino su kažkokiu išsiritę jaunikliai maitinasi... savo tėvų
vyriškiu. Kas čia toks? Ogi toks ir toks mi- oda! Apspitę tėvus iš visų pusių, jaunikliai
nisteris. Kaip čia gali būti, stebisi ji. argi juos godžiai kandžiojo. Beje, simfizodonaipirma neišsklaidomi visi kiti pirkėjai, kai tėvai nuo to nė kiek nenukentėdavo. Jų
paaiškėja, kad ateis apsipirkti ministeris? oda tuo metu būdavo smarkiai pastorėjusi
ir išskirdavo specialų tąsų sekretą, šios iš
skyros priviliodavo jauniklius, ir žuvytės
(p. k.)
gyvenimo pradžioje tik jomis ir maitinda
vosi. Jaunikliai, misdami šiuo savotišku
„pienu“, augdavo labai greitai.
SALDAINIAI IR CHARAKTERIS

(iš Mokslo ir Gyvenimo)

Londono saldainių firma pasamdė būrį
psichologų, kurie išaiškino, kad žmogaus
asmenybę ir charakterį galima susekti pa
gal tai, kaip jis valgo saldainį.
Tam reikalui jie pasirinko 1.200 saldai
nių mėgėjų. Pasirodo, saldainius kramtan
tieji yra impulsyvūs, staigūs entuziastai,
gyvi, nepastovūs ir lengvapėdiški, saldai
nius gromuluojantieji — ekstrovertai, o
čiulpikai — dažniausiai ramūs, mąstantie
ji, įsigilinantieji, stebintys, dažnai paten
kinti savimi, pasipūtę, perdėtai mandagūs,
be ambicijos ir siekimų.
Psichologai nustatė, kad 20 procentų mė
gėjų saldainius sugraužia ir nuryja, 31 pro
centas pamažu čiulpia ir 49 procentai gro
muliuoja.

MEDAUS MĖNESIO KILMĖ
Žodis „honeymoon“ — medaus mėnuo,
manoma, atsirado senų senovėje iš anglųsaksų laikų, kada viešpatavo karalius Alf
redas.
Tais laikais buvo gaminamas iš medaus
gėrimas, kuris vadinosi „mead“ — midus.
Laikantis senovės papročių, po vestuvių
jaunoji būdavo uždaroma savo kambary
je, o jaunikis gerdavo mead —■ midų, iki
kol visiškai pasigerdavo. Vestuvės būdavo
švenčiamos ištisą mėnesį.
Iš to papročio ir kilo pavadinimas „ho
neymoon“ — medaus mėnuo.

ARKLYS IR VISKĖ
NEĮTIKIMAS DAUGIAKALBIS
Italas kardinolas Kasparas Mezzofantis,
miręs 1849 m. galėjo versti 114 kalbų ir 72
dialektus. Jis kalbėjo 39 kalbomis gerai ir
11 apygeriai. Taip pat jis susikalbėdavo
kitomis 20 kalbų ir 34 dialektais.

GYDYMAS DRUSKOS KASYKLOSE
Daktarai atradę, kad dvi savaitės, pra
leistos Ukrainos druskos kasyklose, pagydo
kvėpavimo sutrikimus. Esą manoma, kad
aukštas susikoncentravimas negatyvios
elektrikos druskos kasyklų ore turįs gydo
mosios reikšmės. O kai taip esą, tai darbi
ninkai, sako, neturėtų skųstis, kad jie ten
siunčiami.

Lenktynių arklys graikas Leo, nors ir
buvo geros sveikatos, pakankamai neįsi
bėgdavo lenktynėse ir niekada nebuvo lai
mėjęs pirmos vietos.
Jo savininkas bandė duoti jam visokiau
sių piliulių, kad jį pagreitintų. Bet viskas
buvo veltui. Pagaliau jis nutarė pasinau
doti senu čigono receptu: kas rytą duoti
arkliui viskės su aspirinu.
Po kelių dienų Leo atbėgo pirmas net
dvejose lenktynėse.
Pasirodo, arklys turėjo vadinamąją anchydrosio ligą, kuri neleidžia gyvuliui pra
kaituoti. Didesnis prakaitavimas būtų jį
pribaigęs mirtinai.
Ar Leo buvo išgydytas, tur būt, niekad
nebus žinoma, bet. kartą paragavęs viskės.
jis jau nebeina rytais treniruotis, jeigu jam
neduoda taurelės.

KĄ REIŠKIA SOS?
SALIMAS KUŠANAS IR KARALIUS
įprasta sakyti, kad tarptautinis pagalbos
DOVYDAS
ženklas SOS reiškia „gelbėkit mūsų sielas“
Iš tiesų tas raides lengviausia perduoti
24 metų amžiaus Salimas Kušanas buvo
Morzės abėcėle: trys trumpi signalai, trys pagautas, kai jis pasislėpęs žiūrėjo į nusi
ilgi ir trys trumpi.
rengiančias moteris. Dėl to jis atsidūrė
Haifos (Izraelyje) teisme. Ten jis pasiaiš
kino, kad daręs taip, kaip kadaise karalius
VIDURINĖJE MOKYKLOJE
Dovydas.
-— Jūs, vaikai, užmirškite, ką mokė tėve
Karalius Dovydas įsimylėjo Bathshebą.
liai. Klausykite, ką aš jums sakau...
kai pamatė ją nuogą besimaudančią.
iš „Šluotos“
Teismas Salimą išteisino.

Metrinė sistema Britanijoje
Pagaliau D. Britanija turi dešimtainę pi
nigų sistemą. Ligšiolinis svaras, kuris buvo
dalijamas į 20 šilingų, o šilingas į 12 penų,
— nuo dabar bus padalytas į 100 naujų pe
nų. Popierinis svaras lieka kaip buvęs, o
smulkesnės monetos yra perliejamos į de
šimtaines.
Dabar ateina eilė metrinei matų siste
mai, kuri naudojama Europos kontinente
ir kai kuriuose Azijos kraštuose. Metrinę
matų sistemą įvesti ruošiamasi jau keleri
metai. Piniginės sistemos pakeitimas tą
procesą turės paskubinti.
Šiuo metu 85% pasaulio gyventojų nau
doja metrinę sistemą, kuri yra žymiai pa
prastesnė už britų imperinę. Daugiau kaip
55% Britanijos eksporto eina į metrinės
sistemos kraštus, ir tas eksportas galėtu
padidėti, jei mašinos ir prietaisai būtu
„metriniai“. Todėl britams nėra kitos išei
ties, kaip tik priimti tą tobulesnę sistemą.
Tačiau pramoniniam kraštui tai nėra leng
vas uždavinys.
Bet numatomoji nauda atsveria sunku
mus. Todėl paruošiamieji darbai metrinei

sistemai įvesti buvo pradėti jau 1967 me
tais. Per sekančius dvejus metus buvo pa
ruošta atitinkama literatūra, ir pradėta
metrinės sistemos mokyti mokyklose. Šiuo
metu Britanijos Standartų Įstaiga įtemptai
dirba, ruošdama metrinius standartus įvai
rioms medžiagoms bei gaminiams. Skaito
ma. kad pramonė galės pereiti į metrinę
produkciją nuo 1972 m. pabaigos.
Statybos pramonė metrinę sistemą įveda
pirmiau už kitas. Jau šiuo metu daugumas
projektų yra ruošiama pagal metrinę siste
mą, o iki 1971 metų pabaigos ji bus jau ge
rokai įsavinta.
Valstybinė topografijos įstaiga jau dabar
spausdina naujus žemėlapius ir vietovių
planus pagal metrinę sistemą. Netrukus
matysime Britanijoje kelių rodykles, ro
dančias atstumus kilometrais, o benzinas
bus parduodamas litrais. Maisto produktus
krautuvės pardavinės kilogramais, nors
moterys gal dar ilgai nenorės atsisakyti
svarų, uncijų ir „paintų“.

j. v.

— Šimtai amerikiečių lėktuvų bombar
davo vadinamąjį Ho Či Mino kelią pietinia
me Laose, ir manoma, kad tai yra pasiruo
šimas invazijai.
— Sov. Sąjunga ruošiasi pati planuoti ir
administruoti Kubos ekonomiją, norėdama
sumažinti sunkią sau to krašto finansinę
naštą.
— Praeitą pavasarį iš kalėjimo paleista
sis jugoslavas Mihajlo Mihajlovas buvo pa
informuotas, kad jam keliama byla už savo
raštų spausdinimą užsieniuose (už valdžią
kritikuojančius raštus jis ir kalėjime sėdė
jo).
— Karingieji žydai New Yorke sutrukdė
Sibiro valstybinio šokių ansamblio iš Oms
ko koncertą.
— Tarptautinio garso rusų čelistui Ros
tropovičiui buvo pasakyta, kad dėl jo ne
paklusnumą rodančios laikysenos pusmetį
nebus leista išvažiuoti į užsienį koncertuo
ti.
— Britanija suteikė politinį prieglobstį
atvažiavusiai į Manchesterį su jaunimo
veikla susipažinti rusei studentei Vovčok,
ir jai čia viskas gražu, viskas patinka, tik
vienas dalykas negerai, kad čia arbata ge
riama užbaldyta.
— Graikijos šventasis sinodas pareikala
vo, kad pasiaiškintų svetur dabar gyvenan
ti karalienė motina Frederiką, kuri prieš
10 metų kritikavo savo krašto dvasiškiją,
ir nuo jos to pasiaiškinimo priklausysią, ar
ji bus ekskomunikuota, ar ne.
— Europos civilinės aviacijos preziden
tas Vinbergas konferencijoje pareiškė, kad
dabar bandomasis anglų-prancūzų lėktuvas
Concord būsiąs 5 kartus saugesnis skristi
palyginus su kitais dabar naudojamais mo
derniais lėktuvais.
— Italijos ministerių kabinetas patvirti
no planą ūkiškai pakelti pietines nuskur
dusias krašto sritis ir salas, ir planą įgy
vendinti kaštuos apie 5 milijardai svarų.
— Vokiečiai sugriovė Varšuvos pilį, sta
tytą XVII amž., po karo buvo nutarta ją
atstatyti, bet nieko nepadaryta, tačiau nau
jasis partijos vadas Gierekas ryžtasi tą
krašto pasididžiavimą per trejetą metų at
statyti, per aštuonetą įrengti ir joje vieną
kambarį paskirti užsieniuose gyvenančių
lenkų pasiekimų įrodymams sudėti.
— Guinėjos respublika nuteisė mirti 92
ir kalėti iki gyvos galvos 72 iš tų, kurie
lapkričio mėn. buvo užpuolę kraštą taria
mai iš Portugalijos kolonijų (pasirodo, tarp
mirti nuteistųjų yra krašto valdininkų), ir
keliasdešimt nuteistųjų jau pakarta.
— Padidinus mokesčius konservuotam
šunų ir kačių maistui, Britanijoje tuojau
pat padaugėjo valkataujančių ir nebenori
mų laikyti tos rūšies gyvulių (vien Londo
ne praeitais metais sugaudyta apie 15 tūks
tančių šunų, o dar apie 10 tūkst. buvo to
kių. kuriais savininkai ryžosi atsikratyti).
— Australijos sostinėje Canberroje su
imti du jauni bulgarai, kurie gelignitu
stengėsi išsprogdinti Sov. Sąjungos amba
sadą.
— Keturi vengrai, kurie Rumunijos lėk
tuvą nuvarė į V. Vokietiją, teisme aiškina,
kokie jie buvo mandagūs: atsiprašė lakūną
už prievartą, kuria jie buvo priversti pasi
naudoti, atsisveikindami lėktuvo kelei
viams linkėjo laimingos kelionės ir su kai
kuriais jų pasidavė rankas.
— Apollo įrengime 1967 m. su dviem
draugais sudegusio astronauto pik. Grissom> žmona per teismą reikalauja 10 mil.
dolerių iš firmų, kurios tuos įrengimus blo
gai pagamino.
— Igoris Ivanovas 1964 m. kaip šnipas
IAV buvo nuteistas 20 metų kalėti, bet už
100 tūkstančių dolerių užstatą paleistas,
kcl gynėjai pasirinks duomenų, kad byla
gi lėtų būti persvarstyta, bet dabar jam nu
tarta leisti Sov. Sąjungoje aplankyti ser
gančius tėvus, ir ambasadorius Dobryninas
už jį pasirašė, kad jis grįš į New Yorką,
kur jis privalo gyventi iki teismo.
— Britanijoje gyvenąs amerikietis rašy
tojas humoristas Pelermanas nutarė pava
sarį pradėti kelionę aplink pasaulį Jules
Verno romano „Kelionė aplink pasaulį per
30 dienų“ pėdomis — balionu, drambliais,
gariniu laivu, maždaug kaip Filijus Fogas.
—Amerikietis Maurice Rosen apskrido
pasaulį per 41 vai. 30 min. (1963 m. rekor
das buvo 4 vai. 58 min. daugiau).
— Max Glatt tvirtina, kad vyrai alkoho
likai proporcingai pralenkia moteris, to
kioje Britanijoje 3 ar 4 vyrai alkoholikai su
viena moterim, ir tain esą dėl to. kad gir
dam vyrui visuomenė atleidžia tai, ko ne
atleistu girtai moteriai.
— Pietų Afrikos gydytojai nutarė su
ruošti savo profesinį kongresą. ku-’a.—e d"
'vvautv visų rasių gydytojai, bet kadangi
jiems dėl to gresia bausmės už nusižengi
mą aparteido įstatymams. *ai j’e p ' imdė laivą ir juo išplauks posėdžiau'i už k~??to ribų.
— Čekoslovakijos Nacionalinį Frontą su
daro 4 partijos, bet „Rude Pravo“ išspaus
dintasis skelbimas ieško Bohemijos alaus
darykloms ekonominio vedėjo, kuris yra
baigęs ekonominius mokslus ir priklauso
ne kuriai kitai lygiateisei partijai, bet ko
munistų.
—: Naujasis Lenkijos valdytojas Giere
kas įsakęs visose įstaigose ir įmonėse nu
lupinėti nuo sienų buvusio valdytojo Go
mulkos ir kitų vadų portretus, bet savo neleidžiąs kabinti: įkvėpimui užteksią baltojo
erelio.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu Kronika, VOKIETIJA
BENDROVĖS BALANSAS
Britanijoje gyvenantiems skaitytojams
kartu su šiuo „Europos Lietuvio“ numeriu
išsiuntinėjamas Lietuvių Namų Akc. Ben
drovės praeitų metų balansas — apyskaita.

LAIKRAŠTIS PADIDINTAS

tuose miestuose girdėti, kad čia skautų
šventė buvo, čia iškilminga sueiga.
O štai kovo 6 d., 6.30 vai., rytų Londono
klube įvyko Londono skautų ir skaučių
iškilminga sueiga ir lauželis.
Šv. Kazimiero šventės proga jaunosios
skautės davė skaučių ir jaunesniųjų skau
čių įžodį.

„Europos Lietuvis“ šįkart išeina dvigu
PAVERGTŲJŲ IR LAISVŲJŲ PIETŪS
bas.
Tai yra atpildas skaitytojams už pašto
Rytų Europos egzilų organizacija — Eu
streiko dienas. Dar jaučiamės skolingi, bet
ropean Liaison Group, kurioje apsijungė
stengsimės tą trūkumą išlyginti.

DBLS SUVAŽIAVIMAS
Dėl užtrukusio paštininkų streiko, kuris
sutrukdė išsiuntinėti Skyriams ir organi
zacijoms pranešimus. DBLS Valdyba nuta
rė metinį DBLS suvažiavimą atidėti iki
1971 m. balandžio 24-25 dd.
L. N. B-vės akcininkų metinis susirinki
mas įvyks šeštadienį, balandžio 24 d.. 5 vai.
vak.

ATITAISYMAS
L. N. B-vės pranešime akcininkams, ku
ris yra atspausdintas viduriniuose šio ..Eu
ropos Lietuvio“ numerio puslapiuose, akci
ninkų susirinkimo data atitaisoma į 1971
m. balandžio 24 d.

VATIKANO PROTESTAS
Lietuvos Diplomatijos šefo Ministerio S.
Lozoraičio pranešimu, Vatikanas yra pada
ręs atitinkamus žygius, kad Vytautui Simokaičiui būtų sušvelninta bausmė.

14 tautų, vasario 3 dieną suruošė pietus,
kuriuose dalyvavo apie 120 svečių, jų tarpe
10 britų parlamentarų ir daug politinių vei
kėjų bei žurnalistų. Su parlamentarais sė
dėjo E. L. G. vadovybė, Estijos min. A.
Torma ir Lietuvos Charge d‘Affairs V. Ealickas.
Sveikinimo kalbą pasakė E. L. G. pirmi
ninkas dr. Ramišvilis (Gruzija). Po jo kal
bėjo garbės svečias lordas Osvvaldas.

BALIUS BE REKLAMOS
Spaudos balius sausio 30 d. praėjo gra
žiai, bet jis buvo mažesnės apimties negu
paprastai. Daugelis atsitiktinai po to su
tiktų tautiečių nusiskundė, kad jie apie
balių nežinojo. Vadinas, pašto streikas bus
pakenkęs baliui, nes negalima buvo jo pla
čiau išreklamuoti.
Be kita ko. spaudos baliui buvo panau
dota šįkart visiškai kita muzika, kurią
daugumas priėmė kaip tikrą tobulėjimo
ženklą.

ISTORINĖ PASKAITA LIETUVIŠKA
TEMA

TAUTOS FONDUI AUKOJO

Dar gruodžio mėn. baltgudžiai pradėjo
Londone penktąjį paskaitų ciklą iš savo is
torijos, literatūros ir meno. Iš viso per pus
metį ruošiama šešetas paskaitų, ir viena jų
turėtų būti įdomi ir lietuviams. Tai Readingo universiteto dėstytojo James DingT. F. Atstovybė D. Britanijoje
ley paskaita „Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės kariuomenė XVI amžiuje“.
MUSU RĖMĖJAI
Ta paskaita bus gegužės 18 d. Society of
Apsimokėdami už ..Europos Lietuvį“ ar Antiquaries of London, Burlington House.
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai Piccadilly, London, W. 1.
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam
Pradžia 6.30 vai.
spausdintam žodžiui paremti: 5 svarus
nuolatinis stambus rėmėjas J. Pumeris, 3
sv. 8 šil. A. Skamarauskas, po 18 šil. B. Masėnas, M. Talkačiauskas, M. Valikonis, J.
KAZIUKO MUGĖ
Pranauskis, D. Jelinskas, O. Liškauskienė,
A. Miliūnas ir R. Gustainis, po 10 šil. J.
Kovo 20 d. Manchesterio Lietuvių Klubo
Kriščiūnas, J. Pakalnis ir P. Burkevičius, patalpose Anglijos Rajono skautai ir skau
po 8 šil. J. Micuta, A. Lipner. J. Vosylius, tės ruošia tradicinę skautų Kaziuko mugę,
P. Adomaitis, J. Sasnys ir N. Žvirblis, 6 kurioje bus galima įsigyti daugybę gražių
šil. V. Girėnas, po 3 šil. B. Mardosas, S. lietuviškų ir skautiškų rankdarbių, paval
Alesius, A. Paulauskas, V. Bakys, P. Kul- gyti skanių lietuviškų valgių ir pasilinks
vinskas, I. Dailidė, S. Žemaitaitis, V. Ru minti skautiškoje nuotaikoje.
dys, J. Baukys, V. Andriulis, P. Eurkšaitis
Mugės atidarymas įvyks 1 vai. po pietų.
ir V. Vaitkus, 2 šil. A. Andriušaitis.
Prašome nesivėluoti.
Kviečiame visus iš visų miestų ir kaimų!
Pelnas bus skiriamas vasaros stovyklai
Vokietijoje.
i
i

3 svarus ir 12 šil.
J. Vaivada (iš Bel
gijos), 2 svarus — J. Micuta ir 1 sv. — J.
Pakalnis.
Visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja

MANCHESTERIS

LONDONAS

Rengėjai

ŠEŠIOLIKTOJI SU DRAUGAIS
Vasario Šešioliktosios tradicinis priėmi
mas Lietuvių Namuose buvo suruoštas ir
šįmet pačios šventės vakare. Susirinko ne
mažas būrys lietuvių draugų kitataučių ir
lietuvių.
Ta proga Lietuvių Narnų salėje dail. G.
Johnstonienė buvo suruošusi gausią savo
darbų parodą kaip tik saviesiems ir į pri
ėmimą susirinkusiems kitataučiams pasi
gėrėti.

DERBY
DERBIŠKIAI ŠVENČIA
„Derby Evening Telegraph“ vasario 22 d.
išsispausdino dvi fotografijas ir aprašymą
Derbyje surengtojo Vasario 16 minėjimo.
Vienoje fotografijoje — grupė lietuvaičių-šokėjų tautiniais drabužiais su miesto
pareigūnėmis.

PAREMKIME „BUDĖKIME“
MIRĖ M. KRIŠTANAVICIUS
Sausio 17 d. Springfield ligoninėje mirė
Mykolas Krištanavičius, turėjęs apie 80 m.
amžiaus.
Palaidotas Morden kapinėse sausio 26 d.

A. A. ONA GRYBAITĖ
Sausio 11 d. mirė Ona Grybaitė 65 metų
amžiaus.
Ilgą savo amžiaus dalį ji praleido būda
ma polio ligos paralyžuota.
Gana daug jai padėdavo Bronius Gla
veckas, ją lankydamas ir paguosdamas.
Palaidota iš Lietuvių Bažnyčios sausio
19 d. Šv. Patriko kapinių lietuvių skyriuje.

LONDONO LIETUVIŠKOS PARAPIJOS
IŠKYLOS IR PARENGIMAI
Motinos Dienos minėjimas bus gegužės 9
d. pamaldomis bažnyčioje ir Motinų pager
bimu Parapijos salėje 4 vai. p. p.
Iškylos:
Gegužės 30 d., per Sekmines, iškyla į Lie
tuvių Sodybą.
Liepos 4 d. iškyla į pajūrį. Tuo tarpu nu
matyta vietovė Margate. Kente.
Rugsėjo 5 d. išvyka į Marijos šventovę
Aylesforde, Kente.
šeštadienio mokyklos gegužiniai šokiai,
šeštadieninės mokyklos tėvų komitetas
rengia gegužinius šokius gegužės 1 d. Pa
rapijos salėje.

Pasitraukus dėl ligos L. S. S. Anglijos
rajono leidinio „Budėkime“ redaktoriui V.
Ignaičiui ir dėl per didelio darbo apsikrovimo jo iliustratoriui DBLS pirmininkui J.
Alkiui, kalėdinis „Budėkime“ buvo sureda
guotas naujos redakcinės kolegijos ir ilius
truotas F. Ramonio.
Naujųjų metų proga imkime ir paremki
me tą 20 metų jaunimo mielą skautišką
leidinį. Adresas toks: „Budėkime“, E. Zinkus' 88 Byron St., Derby DE3 6TT.

A. A. PREL. MYKOLO KRUPAVIČIAUS
MINĖJIMAS
1970 m. gruodžio 5 d. Čikagoje (JAV)
mirė prel. Mykolas Krupavičius, sulaukęs
85 metų amžiaus. Per ilgą savo gyvenimą,
be kitų svarbių darbų, jis, būdamas VLIKo
pirmininku, 1949 m. birželio 14 d. pasirašė
ir paskelbė Lietuvių Chartą, padėjusią pa
grindus Pasaulio lietuvių bendruomenei.
Sausio 30 d. Romuvoje (Huettenfelde)
suruoštas prel. Mykolo Krupavičiaus mi
nėjimas.
15 vai. Vokietijos lietuvių katalikų sielo
vados direktorius prel. dr. J. Aviža Huettenfeldo katal. bažnytėlėje aukojo šv. Mi
šias.
Paskaitą apie velionį ir jo darbus 16 vai.
Romuvos salėje skaitė dr. Petras Karvelis
iš Baden Badeno. Vasario 16 gimnazijos
moksleiviai dalyvavo programoje.

HEIMATGRUSS
Lietuvos vokiečių organizacija Vakarų
Vokietijoje (Landsmannschaft der Deutschen aus Litauen) išleido 1971 m. metraštį
„Heimatgruss“
(Tėvynės Sveikinimas).
Leidinys, 120 puslapių storumo, pirmoje ei
lėje skirtas Lietuvos vokiečių repatriacijos
30 metų sukakčiai paminėti. Metraščio tei
gimu, 1941 m. pavasarį iš Lietuvos repatriavę 52.000 asmenų.
Leidinyje išspausdintas Marijos Pečkauskaitės — Šatrijos Raganos „Irkos tra
gedijos“ vertimas į vokiečių kalbą. Verti
mą atliko pastorius A. Franzkeit, kuris
įeina ir į metraščio redakcinę kolegiją.
Nuo Naujųjų Metų sustojo ėjęs Lietuvos
vokiečių mėnesinis leidinys „Heimatstimme“ (Tėvynės balsas), leistas 21 metus.
Redakcija rašo, kad leidinys sustabdomas
dėl finansinių nuostolių, susietų su leidi
mu.

RADINIAI EGIPTE
iki mirties dirbo politiniame departamente
ilgus metus gyvenusio šveicaro Voldemaro
JAR archeologai surado 11 skustuvų, ku
Linderio, kuris po karo grįžo Šveicarijon ir
rių amžius 2500 metų. Po rūdimis ant ge
(užsienių reikalų ministerijoje) Eeme.
ležčių aptikti hieroglifai. Kasinėjant į piet
vakarius nuo Kairo, taip pat aptiktas bron
V. TARSIO STRAIPSNIAI
zinis dantų gydytojo instrumentas. Archeo
logai surado 68 „šventųjų karvių“ mumi
Berne, Šveicarijoje, Rytų Instituto lei
jas. 24 mumijos buvo palaidotos Memfio
džiamas dvisavaitinis leidinys „Zeitbild“
„mirusiųjų mieste“ į šiaurės rytus nuo di
paskelbė rusų rašytojo Valerij Tarsis, prieš
delės Sakaro piramidės.
keleris metus pasitraukusio iš Sovietų Są
VFR archeologai Asnane surado aštuonis
jungos ir apsigyvenusio laisvuose vaka
prieš 10 tūkst. metų gyvenusių žmonių ske
ruose, straipsnių seriją apie opozicinas sro
letus.
ves Sovietijoje. Autorius išveda, kad de
Kairo universiteto mokslininkai, Fajumokratinės srovės į savo programas esan
moje kasinėdami senovės Romos Kranio
čios įrašiusios laisvo tautų apsisprendimo
miestą, aptiko papirusų, audimo staklių,
dėsnį nerusiškoms tautoms. Demokratinių
monetų ir dvi statulas. Radiniams maž
pažiūrų šalininkai skaitąsi su tuo, kad Bal
daug 2000 metų.
tijos tautos pasirinksiančios valstybinės
nepriklausomybės kelią.
KAINOS IR ATLYGINIMAI

GALVANAUSKIENĖS ADRESAS
„Europos Lietuvyje“ buvo rašyta apie
sunkią materialinę padėtį visuomenininko
ir valstybininko Ernesto Galvanausko naš
lės.
Jei kas norėtų jai padėti, aplankyti ją ar
parašyti jai laiškutį, jos adresas yra toks:
M-me Ernest Galvanauskas, Le Longchamp Avenue. Du Golf 73, Aix-Leš-Baines, Savoye, France.

„Tėvynė“ rašo, kad, visur kylant, kai
noms, Vatikano administracija pamatė, jog
jo kainos yra daug žemesnės negu Romoje.
Tada nutarta kainas pakelti, o tai paliečia
3.000 Vatikano tarnautojų. Vien tik alko
holiniams gėrimams kaina pakelta 40%.
Nors šių metų pradžioje tarnautojams
10% pakelti atlyginimai, bet jiems tai at
rodė per maža. Tai 110 Vatikano policinin
kų atsisakė priimti algas, reikalaudami
priedų. Visų tarnautojų nuotaikos esančios
piktos.

SEPTYNIOS
Sovietiniai laivai demonstruoja

dienos

Atsiminimai ne Chruščiovo

Du sovietų kariniai laivai demonstraty
viai praplaukė pro Malakos sąsiaurį -į In
dijos vandenyną kaip tik tuo metu, kai čia
pat Singapūre buvo prasidėjusi Britų ben
druomenės kraštų konferencija, kurioje, be
ŠVEICARIJA
kita ko, daugiausia Afrikos kraštai puolė
Britaniją, kad ji ruošiasi duoti ginklų Pie
PADĖKA O. LINDERIENEI
tų Afrikai.
Šveicarijos radijo programos lietuvių
Britanija sakosi norinti duoti ginklų gin
klausytojai šiomis dienomis susilaukė ma tis nuo galimo sovietų pavojaus, kad nebū
lonios staigmenos: programos metu buvo tų užblokuoti jūros keliai.
padėkota Berne gyvenančiai Onai Linderienei (gim. Mintautiškaitei) už kaimynų Etiopija nepatenkinta arabais
ligonių slaugymą ir pastebėta, kad ji yra
Etiopijos užsienio reikalų ministeris ruo
gimusi lietuvaitė. Padėkai iš plokštelės bu šiasi apvažiuoti kai kuriuos arabų kraštus
vo pagrota lietuviška muzika.
ir pareikšti jiems protestą dėl to, kad jie
Linderienė buvo ištekėjusi už Lietuvoje remia šiaurės rytų provincijos, Eritrėjos,

„The Guardian“ dienraščio sovietinių
klausimų specialistas Victor Zorza tvirtina,
kad užsienio laikraščiuose ir žurnaluose
spausdintasis, o dabar ir knyga paleistasis
dorbas „Chruščiovas atsimena“ yra ne
Chruščiovo rašytas, bet sovietinio saugumo
to skyriaus, kuris rūpinasi maišatį daryti
užsieniuose, ir papildytas amerikiečių žval
gybos (ČIA).
Zorzai tokių išvadų prieiti pagrindo da
vęs ilgas tyrinėjimas ir atitinkamų asmenų
apklausinėjimas.

LIETUVOS SUKILIMAS, Istorinis vei pastatytosios laivų statyklos atidarymo iš
kilmes Aleksandrijoje sovietiniam prezi
kalas. Kaina 86/6.
dentui Podgomui Egipto prezidentas SadaKRITUSIEJI UŽ LAISVĘ, Ramojaus tas prižadėjo nebeatiduoti Izraeliui nė kiek
antroji dalis knygos jau yra pakeliui ir ga savo žemės. Norėdamas išlaikyti nepriklau
lima užsisakyti. Knygos kaina 36 ši. su per somybę ir garbę, Egiptas mokėsiąs bet ko
siuntimu.
kią kainą.
Podgornas jam pažadėjo paramą prieš
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew,
Izraelį,
be to. 75 mil. svarų krašto elektros
Surrey.
linkiui tiesti.

šįkart 621.404 balsais prieš 323.596 nutarta
leisti moterims balsuoti ir būti renkamoms.

Obotė pašalintas

Ugandos (Afrika) armija perėmė krašto
valdžią. Jos vadas gen. Idi Amin yra vy
riausybės galva.
išsilaisvinimo frontą, kovojantį dėl autono
Nuverstasis prezidentas dar ieško drau
mijos.
gų kaimyniniuose Afrikos kraštuose.
Ypač į Etiopijos reikalus esąs įsimaišęs
Jamenas, nors Etiopijoje gyvena apie 40 iš Latvijos
NAUJAUSIA IR... VERTINGIAUSIA
20.000 jameniečių, kurie galėsią būti grą
40 žydų šeimų iš Latvijos leidžiama iš
GRĮŽIMAS Į LAISVĘ, 526 psl„ 45 ši., žinti į savo kilmės kraštą.
važiuoti į Izraelį.
įskaitant persiuntimą. Tai St. Rūkienės
antroji dalis knygos „Vergijos Kryžkeliuo- Nė pėdos žemės
Teisės moterims
se", kurią taip pat dar galima gauti.
Atvažiavusiam į Sov. Sąjungos parama
Visuotiniu vyrų balsavimu Šveicarijoje

Gomulka pašalintas
Buvęs Lenkijos komunistų partijos va
das Gomulka pašalintas iš partijos centro
komiteto.
Iš komiteto pašalinti dar kiti du, o vie
nas pats pasitraukė.
Sėkmingai grįžo iš mėnulio

Amerikiečių erdvės laivas Apollo 14 sėk
mingai nukeliavo į mėnulį ir grįžo po 9 die
Gdanske (Dancige) trys tūkstančiai lai nų kelionės su astronautais Roosa, Sheparvų statyklos darbininkų sausio 18 d. turėjo du ir Mitcheliu, Du pastarieji ilgai vaikš
mitingą ir priėmė visą eilę reikalavimų čiojo mėnuliu.
naujajai partijos vadovybei. Jie nuėjo dirb
ti tik tada, kai statyklos vadovybė pažadė Žemės drebėjimas Kalifornijoje
Los Angeles miesto sritį Kalifornijoje
jo, kad jos ir darbininkų delegacija važiuos
palietė žemės drebėjimai, iš pradžių du, o
į Varšuvą ir ten išsikalbės.
Darbininkų pagrindiniai reikalavimai: vėliau keli pakartotiniai.
Žuvo keliasdešimt žmonių, ir pridaryta
pašalinti saugumo viršininką gen. Moczarą,
kad Gierekas aplankytų statyklą, kad daug nuostolių.
spaudoje būtų pranešta apie areštus ir kt.
Amalriko apeliacija atmesta

Darbininkų reikalavimai

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.
Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.
Užsieniuose savo raštais „Ar išsilaikys
Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos Teisybė ar neteisybė?
Sovietų Sąjunga iki 1984 metų?“ ir kitais
ir rugpiūčio mėn.
„Washington Post“ bendradarbis Jack A. Amalrikas nuteistas 3 metams darbo

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI

OSHAVA
ALPINE ROAD
VENTNOR
ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

Anderson tvirtina, kad Amerikos ČIA
(žvalgybos organizacija) jau 6 kartus ban
dė nužudyti Kubos komunistų vadą dr.
Castro.
CIA tą tvirtinimą paneigia.

Susirūpinimas lėktuvų grobimais

Sov. Sąjunga yra tiek susirūpinusi lėktu
vų grobimais, kad net tariasi su atskirais
kraštais, siūlydama pasirašyti dvišales su
Kvedarui Broniui, kilusiam iš Marijam
tartis, kad grobikai bus grąžinti. Tokią su
polės ir ten gyvenusiam, yra skubi žinia iš
tartį pasirašyti pasiūlyta Japonijai.
motinos. Pats jis ar žinantieji apie jį pra IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
Sov. Sąjunga dėl grobimų buvo abejin
šom rašyti „Europos Lietuvio“ Administra
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ ga, iki nepabėgo Bražinskai.
cijai.
Artimieji nori gauti žinių, kada ir kur ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
100 po Sov. Sąjungą
žuvo ir kur palaidotas Lapašinskas. Žinan
Jei saviems padėti nori
Iš Romos į Sov. Sąjungą pasižvalgyti iš
tieji prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Ad
Padarysi tai tikrai,
važiavo 100 kunigų.
ministracijai.
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
Jie aplankysią antireliginiais muziejais
Ir neliks kišenė kiaura'
Kerevičius Alfonsas, pats ar žinantieji apie
paverstąsias bažnyčias, apžiūrėsią Raudo
jį, prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nąją aikštę ir pasižiūrėsią Didžiojo teatro
nistracijai.
pragramų.

išgarsėjęs A. Amalrikas nuteistas 3 me
tams darbo stovyklos.
Jo apeliacija atmesta, ir net advokatas
pareiškęs, kad Amalrikas žinojęs, kokie pa
vojingi jo veiksmai. O advokato draugai
tvirtiną, kad už Amalriko gynimą jis galįs
būti išmestas iš advokatų sąjungos.

PAIEŠKOJIMAI

3, ST. DUNSTAN’S GARDENS,
Skubiai reikalingi 2 lietuviai šoferiai rąs
LONDON, VV.3
tams gabenti į lentpjūvę.
Tel. ACO 4374
Rašyti
N.
P.
Timber
Co.
Ltd.,
Rodhwell
SKAUTŲ IŠKILMINGA SUEIGA IR
Rd., Somill, Kettering. Telefonu skambinti Atstovas Manchesteryje:
LAUŽAS
dienos metu: Kettering 5552, vakare: Bur
L. Pūras. 79.Victoria Cresc.. Eccles.
Jau kurį laiką skautiška veikla lyg' ir ton Latimer 2963.
Manchester
dingo iš Londono lietuviško gyvenimo. Ki
P. Požerskis

Parūpins daugiau maisto
Lenkijos vyriausybė pažadėjo šiais me
tais patiekti rinkai daugiau maisto — pa
pildomai 44 tūkstančius tonų mėsos ir 13
tūkst. tonų paukštienos, taip pat įvairių
pigesnių konservuotu maisto dalykų.
Tuo tarpu Gdanske (Dancige) susisieki
mo darbininkai pradėjo mitinguoti ir kelti
reikalavimus pagerinti gyvenimo sąlygas.

idos spaustuvė jau priiminėja spaus

N

dinti įvairių rūšių mažuosius darbus
— laiškams antgalvius, sąskaitas,
užsakymų blankus, biznio korteles, vokus
ir visa kita, kas tik reikalinga parduotu
vėms, raštinėms ir privatiems reikalams.

U

žsakymus prašom siųsti paštu arba

net perduoti telefonu, o kas arčiau
gyvena, prašom atsilankyti spaustu
vėje ir vietoje išsiaiškinti, kaip pageidau
jama užsakymą atlikti.

orima

priminti, kad užsakomųjų
spausdinti darbų tekstus reikia rašy
ti aiškiai. Taip pat visada prašom
nurodyti, kokios rūšies popieriuje reikia
spausdinti, kokia turi būti popieriaus spal
va, kokios spalvos dažais spausdinti, koks
popieriaus dydis.
-

N

