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SĖKMINGAS SEIMAS

VLIKO SEIMAS DETROITE 1971 m. GRUODŽIO 4-5 d.d.
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komite

to metinis Seimas šiais metais įvyko 
Detroit mieste, Mičigano valst., gruo
džio 4 ir 5 dienomis, Lietuvių Namuo
se.

Seimą atidarė Vliko pirmininkas dr. 
Juozas Kęstutis Valiūnas. Prel. J. 
Balkūnas, Vliko Tautos Fondo pirmi
ninkas, sukalbėjo maldą. Dr. Valiūnui 
pasiūlius, vienos minutės tyla ir atsi
stojimu pagerbtas lygiai prieš metus, 
1970 m. gruodžio 4 d., miręs ilgametis 
Vliko pirmininkas, žymus lietuvis val
stybininkas prel. M. Krupavičius, taip 
pat ir neseniai miręs buvęs nepr. Lie
tuvos min. pirmininkas dr. L. Bistras 
ir Lietuvos gen. konsulas Čikagoje dr. 
P. Daužvardis.

Prezidiumas, Seimo Komisijos
Vliko Valdybai pasiūlius, į Seimo 

Prezidiumą pakviesti — pirmininku 
detroitiškis prof. Adolfas Damušis, 
buvęs 1941 m. Laikinosios Vyriausy
bės narys, vicepirmininku — Kazys 
Veikutis, taip pat iš Detroito, žymiai 
prisidėjęs prie Seimo ruošos Detroite, 
sekretoriais Detroito lietuviai Alb. Mi
siūnas ir Jonas Urbonas.
Nutarimų (rezoliucijų) komisiją sudarė 
šie pakviestieji Vliko Seimo atstovai: 
B. Bieliukas, T. Blinstrubas, J. Daugė
la, dr. Č. Kuras, J. Skorubskąs ir dr. K. 
Šidlauskas, Mandatų komisijos nariais 
buvo dr. V. Šimaitis (pirm.), M. Mac
kevičius ir J. Pažemėnas.

Seimo nariai
Seime dalyvavo šie Vliko atstovai, 

atstovaują grupėms, partijoms, bei są
jūdžiams Vlike: Liet. Fronto Bičiu
liams prof. A. Damušis, dr. česius Ku
ras ir Jonas Urbonas, Rytų Lietuvos 
Rezistenciniam Sąjūdžiui Albertas Mi
siūnas, Viktoras Permonas ir Kazys 
Veikutis, L. Krikščionių Demokratų 
Sąjungai Bernardas Brizgys, dr. Kazys 
Šidlauskas ir Jonas Tamulionis, Liet. 
Rezistencijos Santarvei Bronius Bieliu
kas, Pranas Stanionis ir Vincas Tamo
šiūnas ,L. Valstiečių Liaudininkų Są
jungai Jonas Daugėla, dr. Kazys Kar
velis ir Mečys Mackevičius, Liet. Ūki
ninkų Sąjungai kun. Adolfas Stašys, 
dr. Juozas Kęstutis Valiūnas ir prof. 
Balys Vitkus, Liet. Tautiniam Sąjū
džiui Teodoras Blinstrubas, Jonas

Gaižutis ir Vincas šarka, Liet. Vie
nybės Sąjūdžiui Zenonas Jurys, Juo
zas Pažemėnas ir Antanas Skirius, 
Liet. Atgimimo Sąjūdžiui dr. Vincas 
Misiulis ir Alfonsas Žiedas, Liet. Lais
vės kovotojų Sąjungai Matas Naujo
kas, Vladas Pauža ir Justinas Preibys, 
Liet. Darbo Federacijai Vytautas Ci- 
žauskas, Vladas Bublys ir dr. Vladas 
Šimaitis, Liet. Krikščionių Darbinin
kų Sąjungai Balys Baleišis ir Vyt. 
Petrulis, Liet. Socialdemokratų Są
jungai Juozas Skorubskąs ir Jurgis Va
laitis. Vliko Seime dalyvavo 36 atsto
vai.

Seimas pradėtas A. Damušio žodžiu
Seimo pirmininko pareigas pradėjęs 

eiti prof. A. Damušis pažymėjo, jog 
Vliko uždaviniai, prisiminus ir ligšioli
nius metus, nėra pasikeitę. Jis priminė 
buvusią Vliko veiklą, taip pat išryški
no ir sukilimo Lietuvoje 30 m. sukaktį. 
Damušis pakvietė pagerbti prel. Joną 
Balkūną, neseniai šv. Sosto pakeltą į 
pronotarus.

Pirmininkui perskaičius, Seimas pri
ėmė V-bos numatytą darbotvarkę.

Gausūs sveikinimai Vliko Seimui
Raštu Vliko Seimą Detroite pasvei

kino vysk. Vincentas Brizgys, Lietu
vos Diplomatijos šefas Stasys Lozorai
tis, Lietuvos atstovas Vašingtone Juo
zas Rajeckas, Lietuvos Pasiuntinybės 
Vašingtone patarėjas dr. Stasys Bač- 
kis, Lietuvos Atstovai Londone — 
Vincas Balickas, prie šv. Sosto — St. 
Lozoraitis jr., Paryžiuje —■ prof. Jur
gis Baltrušaitis, Uragvajuje — Anato
lius Grišonas, Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke Anicetas Simu
tis, Lietuvos Gen. Konsulas Kanadoje 
Jonas Žmuidzinas, Lietuvos Garbės 
Gen. Konsule Čikagoje Juzė Daužvar- 
dienė, JAV Liet. Tarybos Pirminin
kas Vytautas Kamantas, JAV Liet. 
Bendruomenės Vaidybos f jrmininkas 
Vytautas Volertas. Dar sveikino R. 
Kat. Susivienijimo Amerikoje vardu 
Leonardas šimutis, Palsaulio Lietuvių 
Krikščionių Dem. Sąjungos vardu 
Adolfas Venskus (Paryžiuje), Liet. 
Žurnalistų Sąjungos Detroito sk. var
du Vladas Selenis, L. Studentų Sąjun
gos Detroito sk. vardu Robertas Sele
nis. Seimą telegrama pasveikino Uk-

E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3E3S3E3E3E3E3E3E3I

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

proga visus geros valios lietuvius 
nuoširdžiai sveikina.

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d‘A£faires

rainiečių Tautinė Vyriausybė Išeivijo
je. Seimą taip pat sveikino (banketo 
metu) visa eilė Detroito lietuvių orga
nizacijų.

Žodžiu Vliko Seimą pasveikino Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
bos vardu jos vicepirmininkas dr. Hen
rikas Brazaitis. Jis perdavė PLB vado
vybės pageidavimus: Lietuvos diplo
matijos tęstinumui užtikrinti, siekti su
derintos veiklos Lietuvos laisvinimo 
bare. ALT-bos vardu sveikino vice
pirmininkas Teodoras Blinstrubas. Jis 
pasidžiaugė sėkmingu ALT-os ir Vli
ko bendradarbiavimu. Blinstrubas pa
žymėjo, jog ALT ištesėjo Vitkui duo
tus finansinius pažadus.

Prel. J. Balkūnas sveikino BATUN 
vardu, Vincas Tamošiūnas — Šaulių 
Sąjungos išeivijoje vardu (jis pabrėžė: 
šauliai remia Vliko veiklą).

Atskirai Seimą pasveikino nepr. 
Lietuvos buv. ministeris pirmininkas 
ats. gen. J. Černius ir iš Kanados atvy
kęs Jonas Simanavičius, Kanados 
Liet. Bendruomenės bei Kanados Bal
tų Federacijos atstovas.
V liko Tarybos ir Valdybos pranešimai

Vliko Tarybos pranešimą pateikė 
vietoje negalėjusio atvykti J. Vilgalio 
Juozas Pažemėnas. Jis pažymėjo: Vli
ko Taryba per vienerius metus turėjo 
šešis posėdžius. Taryba susirenka kas 
du mėnesiai ir nuosekliai seka Vliko 
Valdybos veiklą.

Vliko vicepirmininkas Juozas Au
dėnas pateikė išsamų Vliko Valdybos 
metų veiklos pranešimą.

Tautos Fondo lėšos, jų reikšmė 
Vliko veiklai

Tautos Fondo pirmininkas prel. J. 
Balkūnas pateikė Tautos Fondo pra* 
nešimą, o T. Fondo Kanados Atstovy
bės vardu kalbėjo jos pirmininkas Sta
sys Banelis.

Prel. J. Balkūnas pažymėjo, kad 
Tautos Fondo sėkmė nemaža dalimi 
priklauso nuo tų, kurie dirba T. Fon
dui, o paties Vliko sėkmė priklauso 
nuo Tautos Fondo.

Prel. Balkūnas teigė, kad Bendruo
menė — didelė talkininkė. Šiuo metu 
veikia 34 T. Fondo įgaliotiniai. Tau
tos Fondo Pirmininkas, išryškinęs 

(Fondo veiklą nuo 1971 m. sausio 1 d. 
iki š.m. lapkričio 30 d., nurodė: metai 
buvo pradėti su 24.482 dol. ir 94 et. 
suma. ALT-ba savo pažadus ištesėjo 
ir įmokėjo 15.000 dol. sumą, iš Kana
dos TF Atstovybės buvo gauta 8.074 
dol. suma, iš Australijos T. Fondo

Atstovybės — 2.242,64 dol., iš JAV 
lietuvių — 4.287,87 dol., Bražinskų 
bylai buvo gauta 2.237,73 dol., S. Ku
dirkos akcijai — 276 dol., iš viso iš 
JAV lietuvių T. Fondas buvo gavęs 
18.492,94 dol. Taigi su JAV ir kitų 
kontinentų lietuvių aukomis T. Fondo 
pajamos sudarė 45.851,27 dol. Tuo 
būdu T. Fondo apyvarta, įskaitant 
metų pradžioje turėtus 24.482,94 dol., 
per j 1 mėnesių (1971 m. sausio 1 d. — 
lapkričio 30 d.) sudarė 70.334,21 dol.

Išlaidos siekė 47.913,00 dol. Po 11 
mėnesių Tautos Fondo finansinė pa
dėtis buvo tokia: bankuose ir kitur jo 
lėšos siekė 22.421,15 dol. Vlikas savo 
piniginėje apyskaitoje pažymėjo: nuo 
1971 m. sausio I d. iki lapkričio 30 d.

išlaidos siekė 44.919,67 dol. (iš jų: 
spaudai — 17.518 dol., radijo valan
doms — 9.044.90 dol., P. ir A. Bra
žinskų bylos gynimui — 12.580,68 
dol., S. Kudirkos reikalui — 649,84 
dol.)

Kanados lietuvių auka — 10.000 dol.

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoj 
pirmininkas Stasys Banelis pažymėjo, 
kad Tautos Fondas Kanadoje pradėjo 
veikti 1948 m. pabaigoje. Jei pradžio
je metinis aukų vidurkis Tautos Fon
dui siekė 4.500 dol., tai dabar jis jau 
yra pasiekęs apie 8.500 dol.

St. Banelis nurodė: „Kanados lietu- 
(nukelta į 8 puslapį)

SEPTYNIOS dienos
Skatinamos opozicinės partijos

Meksikoje apie pusę šimtmečio didžiau
sią vaidmenį turėjo Institucinė revoliucinė 
partija.

Dabartinis prezidentas Ečevenrija ir jo 
vyriausybės nauai dabar skatina opozici
nes grupes organizuotis į partijas ir oficia
liai dalyvauti krašto gyvenime.

Kinija dar vienon institucijon
Tarptautinė atominės energijos agentū

ra nutarė pašalinti Taiwan© Kiniją (For- 
mozą) ir priimti komunistinę Kiniją.

Agentūros centras yra Austrijos sostinė
je Vienoje.

Iki gyvos galvos
Buvęs Egipto viceprezidentas Sabrys ir 

kiti 3 krašto politikai nuteisti kalėti iki gy
vos galvos už suokalbiavimą nuversti prez. 
Sadaito vyriausybę.

Eilė kitų nuteista trumpesnėmis kalėji
mo bausmėmis.

Dvigubas vaidmuo
„Pravda“ pakaltino Kiniją, kad Indijos- 

Pakistano reikalais ji vaidinanti dvigubą 
vaidmenį.

Tš vienos pusės ji per savo agentus Rytų 
Pakistane norinti sukelti pilietinį karą, iš 
kitos — remianti Vakarų Pakistano karinį 
režimą.

Šalin liberalus!
Laukiama, kad bus pašalinti iš Kroatijos 

komunistų partijos tie vadai, kuriuos Jugo
slavijos prez. Tito išvardijo kaip „supuvu
sius“ liberalus.

Rajoninės partijos organizacijos reika
lauja, kad būtų pašalinti ir jų vadovai!

Daugėja laivų
Prasidėjus Indiijos-Pakistano karui, In

dijos vandenyne daugėja sovietinių laivų.
Į tą vandenyną atvyko raketomis gink

luotas naikintuvas. Dar ir daugiau laivų ta 
kryptim plaukią iš Vladivostoko.

Indijos vandenyne Sov. Sąjunga laiko 
daugiau kaip tuziną laivų ir 10 atominiais 
ginklais aprūpintų povandeninių.

Demonstracijos Zagrebe
Zagrebe, Kroatijos sostinėje, įvyko de

monstracijos. 28 areštuoti.
Demonstracijos buvo protesto pareiški

mas, kad, prez. Tito patvarkymu, „išvaly
ta“ Kroatijos komunistų partijos vadovybė 
už „nacionailistiiiius nukrypimus“.

Slaptas priedas
Tvirtinama, kad Sov. Sąjungos užsienio 

reikalų ministeris Gromyka prie Valk. Vo- 
kietijos-Sov. Sąjungos sutarties pridėjęs 
slaptą dokuimentą-laišką, kuriame atsisa
koma minties, kad turi būti pripažintos Eu
ropos dabartinės sienos.

Dėl Vokietijos apsijungiimo kdef.tvier.iam 
kraštui paliekama spręsti, kaip tai galima 
būtų padaryti.

Baigtas streikas
V. Vokietijoje baigtas 19 dienų užtrukęs 

metalo įmonių darbininkų streikais.
Darbininkai sutiko priimti 7,5 procentų 

atlyginimo pakėlimą.

Nepraėjo ir antroji rezoliucija
Jungtinių Tautų Saugumo taryba iš nau

jo svarstė JAV pasiūlytą rezoliuciją, kad 
Indijcs-Palkistano ikaras turi būti sustabdy
tas, bet ir vėl nieko neišėjo.
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Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

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

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

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

..EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

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

LIETUVIŲ SODYBA

1PA S A UJL YJE
— Garsusis Brazilijos futbolininkas Pe

lė leidžia save naudoti kaip pavyzdį, kad 
Brazilijoje nėra rasinių nesusipratimų ir 
negrai gali iškilti į aukštybes.

— Pakistaniečiai tvirtina, kad Britanija 
tebesiunčia Indijai ginklus ir atsargines 
lėktuvų dalis.

— Grobikai reikalauja, kad būtų sumo
kėta 800 tūkst. svarų išpirkų už pagrobtąjį 
Theo Albrechtą, 600 parduotuvių savinin
ką V ...Vokietijoje ir Austrijoje.

— Ispanijoje laikinai uždarytas Bilbao 
universitetas, kurio studentai ilgesnį laiką 
'kėlė neramumus.

—■ Anglė šeimininkė, turėjusi 20 metų 
patyrimo kaip virėja, nuėjusi bazare var
žytis su vaikais,,kas geriau, iškeps pasipū
tusius blynus, pateko į antrąją vietą — pir
moji atiteko 9 m. amžiaus berniukui.

— Mirė JAV negras Ralph Bunche, dir
bęs Jungtinėse Tautose ir pelnęs Nobelio 
taikos premiją už pastangas pasiekti pa
liaubų arabų-žydų kare.

—- Vengrija davė Čilei 15 mil. dolerių 
paskolos mašinoms pirkti.

— Rumunija nori gauti teisę Kanados 
Saskačevano provincijoje pasistatyti trak
torių fabriką.

— Austrijos kancleris Kreiskis sako, kad 
reikėtų suorganizuoti vidurio Europos vals
tybių grupę, kurią sudarytų Austrijos, Va
karų Vokietija. Šveicarija ir Jugoslavija.

— Šveicarijos atstovybėms tarpininkau
jant, namon grįš Indijos ir Pakistano dip

lomatai iš New Delio ir Islamabado.

Karo sąskaita
Po savaitės karo Indijos biudžetas paro

dė 188 milijonus svarų nuostolių.

Pasikeitimai Lenkijoje
Lenkijos komunistų partijos suvažiavi

mas į naująjį politbiurą nebeišrinko kraš
tutinių patriotų dr antisemitų vado Mocza- 
ro, kuris savo metu buvo rimtas Gomulkos, 
o dabar Giereko varžovas į partijos vadus, 
daugiau kaip 20 metų ministeriu pirminin
ku išbuvusio Cyrankiewicziaus ir užsienio 
reikalų miniisterio Jędrychowskio.

Pasitraukė partijos vadovai
Saugumo policijos saugomame Kroatijos 

komunistų partijos centro komiteto posė
dyje atliko išpažintį ir pasitraukė visi tie 
prezidiumo nariai, kuriuos prez. Tito buvo 
pakaltinęs liberalizmu ar nacionalizmu.

Kai kurie pakaltintųjų atsistatydino dar 
prieš posėdį.

Nauja Erinio vyriausybė
Buvęs Turkijos ministeris pirmininkas 

Erimas sudarė naują vyriausybę, kurios 14 
narių yra parlamentarai, o 10 — valdinin
kai.

Vyriausybės pagrindinys uždavinys yra 
vykdyti reformas.

Buvusioji vyriausybė atsistatydino, ne
pajėgdama įvykdyti kariuomenės vadovy
bės reikalaujamų reformų.

jj Giliausią užuojautą reiškiame
I DBLS Coventrio skyr. pirm. J. Dimšai, 

netekusiam savo brangaus Tėvelio 
pavergtoje gimtinės žemėje.

A. Koncevičius,
J. Neverauskas

Britanija tieks ginklus
Britanija atmeta mintį, kad būtų sustab

dytas ginklų tiekimas Indijai ar Pakista- 
nui.

Vokietijos sutarė
Abiejų Vokietijų atstovai sutarė dėl są

lygų ir tvarkos susisiekti su Berlynu.
Tą nutarimą turi patvirtinti keturi di

dieji.

' Sį Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų jį 
Į proga nuoširdžiai sveikiname visus i

Londono Lietuvių bažnyčios ?
j lankytojus ir rėmėjus. į
Į Kun. Kaz. A. Matulaitis, M.I.C. p

Kun. Jonas Sakevičius, M.I.C. f
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VISADA PAPRASTAS, KUKLUS
Tefa Vaičiūnienė

Juozo Zikaro 90-osioms gimimo metinėms
Prisiminimus apie skulptorių Juozą Zi

karą pradėsiu citata i® J. Tumo-Vaižganto 
straipsnio („Lietuvių 'balsas“, 1916, Nr. 
88): „Vargiu (keliu skynęsis kelią Į aukštąjį 
mokslą, per trylika metų neatmindamas, 
kad dažnai nepavalgęs, o jau. visuomet tuš- 
čicmis (kišenėmis, tailkiindamasis trupučiais, 
liekančiais nuo turtingųjų stalo ir tuos Iru
čius mokėdamas kuo tikslingiau suvartoti 
— dailiniatias palieka ištikimas savo jaunų 
dienų svajonėms ir iko trokšta — gauna. Tai 
Kalvarijos kelias į dailę: jam apgalėti rei
kia didelio sie’co tamprumo“.

Tuo „sielos tamprumu“ Juozas Zikaras 
buvo gamtos didžiai apdovanotas. Praėjęs 
tą Kalvarijos kelią, jis nepalūžo, neišsižadė
jo savo svajonės tapti tikru menininku-kū- 
rėju, apie kurį L. Repinas, pamatęs jo kon
kursinį darbą „Motina“, 1916 m. pasakė: 
„Šiame dailininke slypi dieviška ugnis“.

Tos dievlOkos ugnies nei gyvenimo var
gai, nei negandai negalėjo 'užgesinti. O 
Skurdą ir vargo jo gyvenime pakako — vai
kystėje ganė svetimą bandą, bernavo pas 
buožes, dvarininkus bei klebonus, perėjo vi
sus priespaudos ir Skurdo universitetus.

Tai buvo nuostabus žmogus. Nežiūrint 
jo pasiektų kūrybinių aukštumų, jo, kaip 
Skulptoriaus, pripažinimo, didelio jo talento 
įvertinimo ir pagardės, jis visą gyvenimą 
liko paprastas, kulklus, visiems prieinamas.

Asmeniškai, artimai su svetinga Zikarų 
šeima susidraugavau 1929 m., kada jie iš 
Panevėžio persikėlė į Kauną.

Mano vyras, Petras Vaičiūnas, su Juozu 
Zikaru buvo pažįstami dar iš Peterburgo 
laikų.

Šiandien, mintyse peržvelgus visus žmo
nes, kurie tuo metu supo J. Zikarą, man at
rodo, kad artimesnio draugo ir sielos pati
kėtinio už Petrą Vaičiūną jis neturėjo. Ne
bent jaunystėje, kad jis Peterburge 1915- 
1916 m. -artimai draugavo su J. Tumu-Vaiž- 
gantu. „Aš bent jau didžiuojuos pelnęs jo 
palankumą ir valandas, praleistas jo dirb
tuvėje, laikau šviesiausiomis ir ramiausio
mis šiais karo, sielvarto, aimanų ir ašarų 
laikais“, — rašė J. Tumas-Vaižgantas „Lie
tuvių balse“ 1916 m.

Nežiūrint beveik dešimties metų amžiaus 
skirtumo, J. Zikaras su P. Vaičiūnu rado 
(bendrą kalbą. Jis atverdavo P. Vaičiūnui 
pačias slapčiausias savo sielos kerteles. Da
lindavosi su juo visais kūrybiniais ir bui
tiniais džiaugsmais, nusivylimais. Nežinau, 
gal ir P. Vaičiūnas jam atsilygindavo tuo 
pačiu. Ne veltui net dviejuose jo veikaluose 
pagrindiniai herojiai — skulptoriai.

.Prisikėlime“ skulptoriaus Alnos, kuris 
kenčia sielos tragediją, prototipas yra J. Zi
karas, — kaip tik tuo metu J. Zikarui ne
pavyko įgyvendinti savo -svajonės: papuoš
ti Panevėžį savo gražiausiu kūriniu — lais
vės statula.

Po premjeros J. Zikaras užėjo į užkuli
sius, apkabino P. Vaičiūną, prigludo prie 
jo krūtinės ir -pravirko kaip kūdikis. Po to 

' (keletą dienų jis niekur nėjo liš mamų ir nie
ko nenorėjo matyti.

Ištisą eilę metų, ilki persikėlimo į Vilnių, 
mūsų šeimos (artimai -bendravo. Nebuvo nei 
vienos šeiminiinės šventės, kad mes vieni 
pas kitus neviešėtume. Dažnai ir be jokių 
progų lankydavome vieni kitus arba eida
vom kartu į (restoraną, dažniiiausiai į „Ver
salį“.

Tiesą pasakius, į restoraną mūsų vyrai 
eidavo tik dėl mūsų, norėdami suteikti 
mums malonumą, nes mes su Zilkariene 
mėgdavom pasižmonėti. O be mūsų jie nu
eidavo į vadinamąją „božegraiką“. Šis res
toranėlis buvo Laisvės -alėjos kieme, netoli 
teatro. Kažkas juokaudamas pagadino jį 
„božegitiika“, taip ir prigijo. O šeimininkas 
tos „božegraikos“ buvo pavarde Tumias. 
Ten rinkdavosi: visas meno pasaulis: rašy
tojai, dailininkai, -artistai, bet daugiausia 
vyrija. Garsi buvo toji jbožegraika“ geru, 
nebrangiu maistu, na ir sava, visiems mie- 
-a -atmosfera.

Zikaras nepriklausė prie to meto triukš
mingos dailininkų bohemos. Tai buvo atski
ras individas. Visuomet rimtas, kažkuo su- 
s'iiūpin-ęs. Mėgdavo pabendrauti su papras
tais žmonėmis ir dažniai užeidavo į buvusį 
mažytį restoranėlį-valgyklą Lukšio -gatvėje, 
-kur rinkdavosi vežikai, malkų plovėjai ir 
('litą vargo liaudis. Prisėsdavo prie jų, pa
statydavo viena-m kitam bokalą alaus ir 
nuoširdžiai įsikalbėdavo. Paskui sakydavo: 
„Patinka man toji -atmosfera, pailsiu aš 
tarp -tų žmonių“.

Vieną vasarą mes praleidome kartu Birš
tone. Tą vasarą J. Zikaras nulipdė mano ir 
vyro bareljefus, kurie dabar yra Vilniaus 
dailės muziejuje. Tai buvo 'be galo malo
nios dienos. P. Vaičiūnas turėjo daug 
džiaugsmo ir vėliau su jiam įprastu humo
ru visiems pasakodavo apie šios šeimos 
santykius.

Būdavo, eina J. Zikaras su žmona per 
mišką, o .iš paskos — trys sūnūs, apsigink
lavę suomiškais peiliais, -apsikarstę lankais, 
prisikaišę -strėlių, ir kuris nors nešasi fut
bolo kamuolį. Iš paskos -gi tipena mergytė 
su kaspinėliu trumpuose plaukuose ir mar
gu sviedinuku — tai Elytė Zikaraitė, dabar 
inžinierė mechanike ir tėvo -kūrybos globė
ja.

Susiradę suoliuką, -tėvas su motina atsi
sėda, vaikai pabyra po mišką. Žmona išsi
ima iš rankinuko kortais, -ir -prasideda azar
tiškais žaidimas “66“.

Jeigu J. Zikaras pralošia kartą antrą, jis 
pradeda įtarinėti žmoną -sukčiaujant ir 
griežtu tonu- pareiškia: „Anele, tu paėmei 
mano tūzą, -atiduok mano tūzą, aš tau sa
kau!“ Toji ginasi, dievagojasi, kad neėmė 
jo tūzo, — vis tiek netiki, ir gama. Meta 
kortas, atsikelia ir eina, žmona, pasiėmusi 
kortas, eina iš paskos. Priėję pirmą surastą 
suoliuką, vėl susėda. J. Zikaras rimtu tonu 
įspėja: „Anele, -aš tau rimtai sakiau, tu ne
sukčiauk, o tai aš daugiau su tavim, nelo
šiu“. P. Vaičiūnas, kuris ne tik nelošė, (bet 

ir kortų nepažinojo, leipdavo juokais — 
taip jam būdavo graži ši šeimyninė scena.

Jeigu -aš būdavau kartu, visuomet prisi- 
dėdiavau prie jų kompanijos, ir mes lošda- 
vom trise. Tą vasarą vienas iš sūnų, dabar 
žinomas skulptorius Teisutis, turėjo iš arit
metikos pataisą. Tėvas pasišovė prižiūrėti, 
kaip jis ruošia pamokas. Pasodina sūnų, 
nurodo uždavinį ir liepia -galvoti pačiam. 
Tas rimtai sprendžia uždavinį, sprendžia ir 
-po valandėlės praneša tėvui, kad uždavi
nys baigtas — išėjo pa-gal 'atsakymą. Tėvas 
pažiūri — iš tikrųjų atsakymas teisingas. 
Paglosto sūnų ir liepia bėgti pažaisti. Pra
ėjo keletas dienų, vaikas ir toliau puikiai 
sprendžia uždavinius. Tėvui kilo įtarimas: 
iš kur toji pataisa, jeigu vaikui taip gerai 
einasi. Nutarė rimtai -patikrinti jo darbus. 
Žiūri — prirašyta įvairių skaitmenų ir iš 
uždavinyno nurašytas -atsakymas. J. Zika
ras ir čia nepakėlė balso, (bet ramut ramu
tėliai, lyig ir nustebęs, kad vaikas jau suge
ba jį taip apgauti, sako: „Sūnau, sūnau, n-a, 
kaip tau negėda -apgaudinėti seną tėvą. 
Koks tu esi šeimis!“ O tas 'šelmis stovi gal
vą nuleidęs ir, tur būt, galvoja, kaip čia 
toliau- reikės kombinuoti.

Bet šį kartą įsikiša motina ir nutraukia 
visas kombinacijias. Jos -auklėjimo priemo
nės buvo nesudėtingos: plonais, šmaikštus 
diržiukas, kuris visuomet kabodavo jos 
kambaryje ant sienos — čia pat po ranka. 
Matyt, tą diržiuką ji -buvo atsivežusi ir į 
Birštoną, nes pataisa rudenį buvo išlaikyta.

Anelė Zikarienė (buvo vaišinga šeiminin
kė. Ji mokėjo praktiškai tvarkyti visus bui
tinius reikalus, buvo labai valinga ir griež
to būdo moteris. Jeigu jos atžalos išvesda
vo ją iiš kantrybės, būdavo, viską užrakina 
ir pati užsidaro savo kambaryje. Tėvui grį
žus, vaikai skundžiasi, kad mama neduoda 
jiems valgyti. Tas jiems prikaišioja, kam 
mamą taip -užrūstino, ir siunčia visus atsi
prašyti motiną, o pats kuria primusą ir 
verda jiems -ką nors...

J. Zikaras buvo pavyzdingas tėvas ir vy
ras. Dėl to nesvietiško sąžiningumo jam 
dažnai tekdavo -pergyventi vidinį konfliktą 
taip žmogaus ir kūrėjo — už jo nugaros 
buvo penkios burnos, kurias reikėjo paval
gydinti ir (aprengti, — kūrėjas turėjo daryti 
nuolaidą žmogaus naudai. Tą nuolaidą J. 
Zikaras skaudžiai pergyvendavo. J. Zika
ras begaliniai mylėjo savo vaikus ir, gal 
būt, prisimindamas savo Skurdžią vaikys
tę, stengėsi, kad jo vaikai turėtų šviesesnę 
kūdikystę ir -gražesnį, lengvesnį gyvenimą.

Bet ir šį kartą likimas buvo jam toks pat 
žiaurus, kaip ir jaunystėje. Karo viesulas 
atplėšė nuo jo sūnus ir išblaškė po sveti
mus kraštus. Netikėtas ir tragiškas išsisky
rimas su vaikais pakirto jo jėgas. Jis jau 
nebegalvojo apie savo kūrybą, tik blaškėsi, 
paskendęs sielvarte ir (rūpesčiuose, ieško
damas be žinios dingusių savo mylimų vai
kų kokių nors pėdsakų. Taip jam besiblaš
kant, nutrūko paskutinioji taurios ir kil
nios širdies styga, prislėgta nežinios ir 
skausmo.

Juozo Zikaro gyvenimas — tai gyvenimas 
su tragišku prologu ir epilogu.

(iš Pergalės žurnalo)

Ir vėl Kalėdos! Džiaugsmo ir vilties šven
tės! Tų švenčių turinį ir -prasmę štai kaip 
apsako šv. Paulius apaštalas: „Pasirodė 

| Dievo, mūsų Išganytojo, gerumas ir meilė 
žmonėms. Jis mus išgelbėjo ne dėl mūsų 
atliktų >gerų darbų, bet dėl savo gailestin
gumo; nuplovė mus atgimdančia ir atnau
jinančia Šventąja Dvasia. Jos gausiai ant 
mūsų išliejo per Jėzų Kristų, Išganytoją, 
kad, jo -malone išteisinti, paveldėtume, kaip 
viliamės, -amžinąjį gyvenimą (Tit. 3, 4-7).

Pasirodė Dievo gerumas ir meilė žmo
nėms! Tai tikroji Kalėdų šventės prasmė. 
Tai dienos, kada ir mūsų gerumas ir meilė 
Dievui ir artimui, ypač vargstančiam ir 
kenčiančiam, turi pasirodyti visoje savo di
dybėje.

Vaiširiamės patys, vaišiname draugus ir 
pažįstamus. Bet šv. Paulius sako, kad Die
vas mums savo gerumą ir meilę parodė ne 
dėl mūsų atliktų gerų darbų.

Tad ir mūsų gerumas ir meilė turi plisti 
daug plačiau: atleisti ir dovanoti visiems 
savo priešams, kad Dievo malone mes patys 
būtume išteisinti ir įsigytume tos Ramy
bės, kurią Kristui -gimus pažadėjo angelai.

***
Gerumas ir meilė — tai žmonijos svajo

nė. Ne -aukso milijonai, -ne dar nė į galvą 
niekam neatėję nauji -moksliniai laimėji
mai, ne visų pasaulio išminčių suvažiavi
mai, žadantys naujus idealus ir kelius, tik

KĄ KIEKVIENAS LIETUVIS TURĖTŲ 
ŽINOTI APIE LIETUVIŲ KALBĄ

Dažnai esame klausiami, klausinėjami 
apie lietuvių įkalbą: kas tai per kalba? su 
kuo ji gimininga? ir t. t. Trumpai peržvelg
sime šėlą „papunkčiui“:

Lietuvių kalba priklauso -baltų kalbų gru
pei. Baltų kalbų -grupė priklauso indoeuro
piečių kalbų šeimai.

Baltų kalbų grupę -sudaro (-gyvosios) lie
tuvių ir latvių kalbos ir (mirusios) prūsų, 
kuršių, žemgalių -ir sėlių kalbos.

Indoeuropiečių kalbų šeimą sudaro 15 
kalbų grupių (čila kalbininkai įvairuoja): 
1. Tocharų k., 2. Indo-Iranėnų k., 3. Armė
nų k., 4. Hititų k., 5. Anatolijos k., 6. F-riigų 
k., 7. Trakų k., 8. Graikų k., 9. Albanų k„ 
10. Ilyrų k., 11. Keltų lk„ 12. Germanų k., 
13. Slavų k., 14. Italikų (Romanų) k.

Taigi lietuvių ik. yra gimininga — dau
giau ar mažiau — su visomis indoeuropie
čių (kalbomis.

Lietuvių (ir baltų) k. yra atskirai ir sa- 
vaimihgai išsivysčiusi iš indoeuropiečių 
prokalbės. Tik, gyvenant kaimynystėje, 
baitų k. (taigi, ir lietuvių k.) prisiskolino 

gerumas ir meilė gali pakeisti dabartinį pa
saulio veidą ir kiekvieną žmogų padaryti 
laimingą.

Gerumu ir meile švitėjo Jėzus Kristus. 
Gerumu 'ir meile švitėjo visų laikų šventie
ji. Gerumu ir -meile šviečia visi tie, kurie ilr 
šaa-is laikais pridengia nuogą, pavalgydina 
alkaną, priglaudžia' benamį, aplanko ligo
nį, palaidoja mirusį. Tas, (kuris šviečia ge
rumu ir meile, spinduliuoja gailestingumo 
darbais.

Deja, pasaulis apie tokius tyli. Tai nėra 
sensacija, ir nepripila maišus pinigų. Rei
kia ne gerumo, bet neapykantos, kad kiltų 
karai ir klestėtų viską naikinanti pramonė. 
Reikia ne meilės, -bet žiaurumo, nes tik 
žiaurieji pralobsta. Taip! ir šv. Jonas pasa
kė, kad tamsa nepriėmė šviesos — gerumo 
ir meilės.

Tesaugo mus Dievas, kad ir mes būtume 
tokie tamsūs, kad nepriimtume ir nepersi- 
imtume Kristaus -atneštu gerumu ir meile.

To gerumo ir meilės reikia mums pa
tiems, reikia' jos ir mūsų (artimiesiems ir vi
sam mus supančiam pasauliui. Kaip galė
sime tos šviesos duoti, jei mes patys ne
šviesime gerumu ir meile?

Norime, kad mus žmonės gerbtų ir mylė
tų. Norime, kad mums mirus gražiai mus 
paminėtų. Būkime visuomet švitį Kalėdų 
prasme — gerumu ir meile, ir, kaip vilia
mės, gausime ne tik žmonių pagarbą, bet 
ir amžinąjį gyvenimą.

***
Ateikite, tautos, ir garbinkite Dievą, nes 

šiandie nužengė ant žemės didelė šviesa 
(Ps. 2).

Tiesos ir -meilės šiandien pasiilgę,
Mes laukiam Kristaus, laukiame Tavęs.
Vilties žvaigžde mums Tavo vardais

žvilga —
Ateik! — Ir vėl širdis Kalėdas švęs.

(Putinas)
A. J. S.

gama daug skolinių liš slavų (rusų, lenkų, 
gudų...) ir germanų (vokiečių) k.

Lietuvių kalba yra labai svarbi lygina
majai indoeuropiečių kalbotyrai, nes ji ligi 
šiol yra (išlaikiusi’ labai daug senų formų 
ir žodžių.

Kadangi lietuvių k. yra išlaikiusi daug 
senų formų ir žodžių, todėl galima rasti pa
našumų tarp (dabartinės) lietuvių k. ir to
kių senųjų kalbų kaip indo-iranėnų (sans
krito), graikų, (lotynų, tocharų kalbų. Šios 
kalbos yra senosios baltų (ir lietuvių) k. 
seserys.

Dr. Antanas Klimas
(„Draugas“)

ŽODĮ TARĖ VIEŠNIA

„Tėviškės Žiburiuose“ aprašydamas nu
sisekusią V. Kasiulio darbų parodą M. K. 
Čiurlionio galerijoje Chicagoje, laikraščio 
korespondentas VI. Ramojus nurodo, kad 
parodos -atidarymo metu žodį tarė iš Lietu
vos atvykusi M. K. Čiurlionio jaunesnioji 
sesuo Čiurlionytė-Karužienė.

VILKAVIŠKIS KARO UGNYJE
Maistą ir įvairius reikmenis mūsų kuo

pai atveždavo iš Kauno. Iš pradžių buvome 
sudėtyje įvairių (batalionų, kurie formavosi 
Kaune. 1942 m. mūsų kuopa kurį laiką bu
vo priskirta prie 251 bataliono. Tą batalio
ną sudarė Alytaus, Marijampolės ir Vilka
viškio kuopos. Tuo laiku bataliono centri
nė būstinė buvo Marij’ampoCėje. Bataliono 
vadu buvo kpt. P.Nazaras. Ilgiiausiai mūsų 
kuopa išbuvo 9 bataliono sudėtyje. Tai bu
vo ūkio batalionas, stovėjęs Šančiuose. Kai 
buvome to bataliono sudėtyje, mūsų kuopa 
gavo tokį pavadinimą: L. S. D. 4 Vilkaviš
kio kuopa.

Pradžioj gyvenome privačiai išsinuomuo- 
tuose butuose. Kiekvieną dieną po pusry
čių susirinkdavome į kuopos būstinę ir 
laukdavome paskirstymo į tarnybą. Po to 
eidavome pietų ir apie 1 vai. pradėdavome 
tarnybą, kuri tęsdavosi visą parą. Po to pa
keisdavo mus kita pamaina, ir baigusieji 
tarnybą eidavo pailsėti. Vėliau, kai kuopia 
buvo perkelta į mokyklos patalpas, pradė
ta įvesti kareivinių tvarka. Kai iš Alytaus 
atvežė apie 20 kareivių, tai juos visus (eili
nius ir puskarininkius) jau apgyvendino 
būstinėje. Tuoj buvo paskelbtas įsakymas, 
kad eiliniai, (grandiniai ir nevedusieji pus
karininkiai privalo gyventi (kuopos būstinė
je, o karininkai ir vedusieji puskarininkiai 
galėjo gyventi savo šeimose. Kuopos vadui 
leidus, dar privačiai' galėjo 'gyventi kai ku
rie nevedusieji puskarininkiai. Kuopos vy
rų sudėtis (buvo gana įvairi, čiia buvo vyrų, 
dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės ko
vose ir įvairių vėlesnių tarnybos metų. Pa
tys jauniausieji buvo paskutinės mobiliza
cijos vyrai, (kurie prasidėjus karui pabėgo 
iš rusų kariuomenės. Tai buvo įvairių gink
lo rūšių dalinys, kokių tik turėjome Lietu
vos kariuomenėje. Visai netarnavusių ka
riuomenėje turėjome tik du vyrus, kurie 
buvo išėję Šaulių Sąjungos karinį parengi
mą.

Iš pradžių kuopos vadu buvo paskirtas 
Itn. A. Malskaitis, (buvęs 2-jo ulonų pulko j 
karininkas. Vėliau jis buvo pakeltas į kapi

tonus ir išsiųstas į katą dalinį. Po kaino iš
vyko lį N. Zelandiją.

Kuopos vado pavaduotoju buvo paskir
tas Itn. Antanas Žitkus, buvęs pėstininkų 
karininkas. Tai (buvo ramaus (būdo dr su vi
sais gražiai sugyvenantis karininkas. Jį vi
sa kuopa tėviškai mylėjo ir labai gailėjosi, 
kai jo neteko. Po kiek laiko jas gavo įsaky-

V. VYTENIETIS

mą išvykti už Lietuvos teritorijos ribų. Bet 
vokiečių įsakymo jis nevykdė, pasišalino ir 
paskui slapstėsi. Po karo susitikome Vokie 
tijoje, Oldenburg i. O. mieste, kur jis buvo 
lietuvių stovyklos „Lituanica“ komendan
tu, po to išvyko į Ameriką ir prieš keletą 
metų mirė, sužeistas eismo nelaimėje.

Būrio vadu buvo (inžinerijos leitenantais 
J. Venbyla. Kartu su juo tarnavo ir jo bro
lis Antanas, buvęs 9 pėstininkų pulke vir
šila. Abu mėgo linksmai Misti laiką ir nesi
gilino į drausmės statuto paragrafus. Kai 
Verbylioms buvo duotas įsakymas vykti už 
Lietuvos teritorijos ribų, tai jiedu irgi ne
vyko ir visą laiką laimingai išsislapstė Lie
tuvoje. Jų tėvai ir giminės gyveno Vilka
viškyje. Jeigu Ikuris jų slapta atvykdavo 
aplankyti tėvų, taii sėkliai pranešdavo po
licijai, kad ėiltų 'suimti. Bet miesto policijo
je (buvo Vilkaviškyje nepriklausomos Lie
tuvos laikais tarnavusių 'policininkų. Vienį 
kitus gėriai pažinoję, pavojingu metu steng
davosi pagelbėti. Gavusi pranešimą, polici
ja pirmiausia į jų namus pasiųsdavo, pati
kimą asmenį, kiuris pranešdavo, kad gre
sia pavojus. Tik jau po to policija eidavo 
jų suimti, žinoima, namuose Verbylų jį nie
kuomet nerasdavo.

1944 m. vasaros vakarais susitikdavome 
Pajevonio valsčiuje, netoli tos vietos, kur 
jiedu slapstėsi. Tuo laiku prie Vilkaviškio 
jau vyko stiprios (kautynės. Vokiečių civili

nė valdžia jau buvo pairusi. Bet dienomis 
klaimuose dar siautė rudmarškiniai, kurie 
gaudė vyrus ir varė dirbti laukų. Stengtasi 
surinkti iš laukų ir iškulti nukirstuosius 
rugius. Grūdus vokiečiai vežė į Vokietiją, 
o ūkininkams palikdavo tik šiaudus ir pe
lus. Suprantama, kad visi vengė darbų ir 
dieniomis slapstėsi. Pagaliau visi pasitrau
kėme į Vokietiją, liir paskutinį kartą viršilą 
sutikau (Berlyne. Mano žiniomis, leitenan
tas J. Verbyla mirė Australijoje.

Mūsų kuopai buvo suskirstyta į 3 būrius. 
Vienas būrys saugojo geležinkelį, o kiti du 
gyveno Vilkaviškyje ir pasikeisdami vieto
je ėjo tarnybą. Būrys sudarydavo tris sar
gybas. Viena nuolatinė sargyba visą laiką 
saugojo kareivines. Jose po karo buvo likę 
daug sviedinių ir kitokių šaudmenų. Vėliau 
vokiečių įsakymu sviediniai buvo išvežti į 
Vilkaviškio dvaro laukus ir ten susprogdin
ti. Bet kareivinės dar ir po to buvo saugo
jamos, ilki vokiečiai jas susprogdino.

Kita nuolatinė sargyba saugojo Vilka
viškio kalėjimą. Kaip jau rašiau, Vilkaviš
kio kalėjimas ('arešto namai) pirmąją ka
ro dieną sudegė. Laikinas (kalėjimas buvo 
įrengtas Alinsko namo rūsyje. Jau pasto
vesnis kalėjimas po kiek laiko (buvo įreng
tas Vilniaus gatvėje, pagarsėjusių komu
nistų Sobolevičilų-Sobel šerių apdirbimo pa
talpose. Tuo laiku kalinių buvo maža, ir tie 
patys tik ladmiiniistraciiškai trumpomis baus
mėmis nubausti. Didesni nusikaltėliai bū
davo vežami į (kitus kalėjimus. Kalėjimo 
viršininkais tvarkė maitinimo reikalus ir re
gistraciją. Kareiviai saugojo kalėjimą ir 
prižiūrėjo, kad būtų laikomasi nustatytos 
tvarkos.

Tame (kalėjime buvo uždaryti ir paskuti
nieji Vilkaviškio žydai, surinktieji iš mies
to ir kaimų. Iš viso jų buvo apie 18 žmo
nių, daugiausia moterys, tik keletas vyrų. 
Maistą jie įgaudavo tokį pat, (kaip ir kiti ka
liniai, be to, pažįstamus dar išleisdavome į 
miestą parsinešti maisto.

Pajevonio vis., Užbalių km., netoli Ka
ralkrėslio, prie kelių sankryžos nuo senų 
laikų gyveno sulietuvėjęs žydas Zuzelis. 

Užėjus vcikiečiams, šio kaimo žydai (įbrolis 
ir dvi sesutės) taip pat buvo suimti ir iš
gabenti į Vilkaviškį. Brolį vokiečiai sušau
dė, o abi sesutes radau uždarytas kalėjime. 
Viena jų buvo ištekėjusi už lietuvio J. Ja- 
kubauško. Kai jli vargo kalėjime, jos vyras 
jau buvo miręs. Jų tėviškę aš labai gerai 
žinojlau: 'apylinkės jaunimas pas juos daž
niai susirinkdavo ir linksmai praleisdavo 
laiką. Jų vyriausiasis brolis domėjosi poli
tika, prenumeruodavo keletą lietuviškų ir 
žydiškų laikraščių ir susirinkusiems papa
sakodavo visokių žinių. Tos seserys manęs 
jau nepažinojo, nes jiau buvo praėję apie 
17 metų, kiai nesimatėme. Pats pasisakiau, 
kad jiais labai (genai pažįstu ir esu keletą 
kartų buvęs jų tėviškėje. Tai joms buvo 
didelė staigmena. Kaip artimi pažįstami, 
nuoširdžiai pasikalbėdavome. Vėliau girdė
jau kalbant, kad abi Zuzeliūtės ir keletas 
kitų žydaičių buvo paleistos.

Kalėjiman (uždarytieji žydai labai gerai 
pažinojo visus kuopos puskarininkius. Jie 
spėliodavo, kuris puskarininkis kada gali 
būti paskirtas kalėjimo sargybos viršinin
ku. Vakare jie juk norės nueiti į moterų ka
merą pas savo žmonas. Bet ne visi sargy
bos viršininkai juos leisdavo. Abi žydų ka
meros buvo prieš viena kitą, jas skyrė tik 
siauras ikcridoriius. Tai po vakarienės, kai 
jau viskas (aprimdavo, atrakindavome abi
dvi (kameras ir leisdavome vyrams nueiti į 
moterų kamerą. Jie buvo įspėti, kad, išgir
dę sutartinį ženklą, skubiai nertų į savo 
kamerą ir atsigultų. Tuo metu vartų sar
gybinis (atidžiai sekdavo aplinką. Pastebė
jęs ką nors įtartina, turėdavo tuoj praneš
ti. Pastebėjęs ateinant aukštesnį viršininką, 
skubiai duodavo ženklą. Tuomet žydus grei
tai atskirdavome ir užrakindavome jų ka
meras. Raktus į kišenę ir pili raportą: 
„Man kalėjime budint, niekas neatsitiko“. 
Jei k'artais telks viršininkas sugalvodavo 
patikrinti kameras, tai atrakini duris ir 
įėjęs randi vliisus skaniai „miegančius“. Ži
noma, sargybų viršininkai tai darydavo sa
vo rizika, gerai žinodami, kad už tokius 
veiksmus ir patys gali patekti į daboklę. 
Bet rizikuoji ir leidi. O žydai tokiais nak
tiniais vizitais buvo labai patenkinti.

Bet sakoma, k;id ylos maiše nepalslėpsi. 

Vienas mūsų viršininkas, ar žinodamas, ar 
gal tik nujausdamas, sugalvojo staigiai įsi
brauti į kalėjimą. Jis prislinko patvoriu iš 
priešingos pusės ir pradėjo jėga versti du
ris. Nepajėgdamas jis atsitraukė ir įsibė
gėjęs bandė peršokti apie 2 metrų aukštu
mo tvorą. Sargybinis pamatęs paleido šūvį, 
ilr viršininkas, (kaip perkūno trenktas, nu
krito. Paleistasis šūvis buvo ženklas, kad 
pavojus. Tuoj sargyba išbėgo į kiemą. At
rakinusi vartus, ji už tvoros rado sudribu
si viršininką. Laimė, viskas gerai baigėsi. 
Sargybinis juk lipantį per tvorą galėjo jį 
sužeisti iar nušauti. Dėl to įvykio niekas ne
siskundė ir nekėlė bylos, nes suprato, kad į 
kalėjimą įeiti yra durys, negalima šokti per 
tvorą.

Rašant 'apie Vilkaviškio kalėjimą, nega
lima nepaliesti ir to pastato savininko So- 
bolevičiiaius. Vilkaviškis jiau iš senų laikų 
buvo svarbus šerių prekybos centras Lietu
voje. Būdamas Vokietijos pasieny, jis tu
rėjo geras prekybos sąlygas, nes šerių eks
portas daugausiia ėjo į Vokietiją. Kiaulių 
šerius, arklių uodegas ir panašius dalykus 
kaimuose surinkdavo skudurų supirkinėto
jai žydai. Jie beveik veltui supirkinėdavo 
šerius ar išmainydavo į mažavertes prekes. 
Surinktieji šeriai būdavo pristatomi stam
besniems piridiiiaims, kurie iš jų padarydavo 
gerą biznį, nes išvalyti ir surūšiuoti šeriai 
jau būdavo vertinga prekė. Juos pirkdavo 
vidaus rinkai (šepečių gamintojiai ir užsie
nio pirkliai. Toks stambus pirklys Vilka
viškyje buvo Sobolevičiu'S, turėjęs ir šerių 
apdirbimo įmonę. Senasis Sobolevičius bu
vo susigyvenęs su Lietuvos sąlygomis, ma
žai tesidomėjo politika ir daugiausia rūpi
nosi tik prekybiniais reikalais. Jis stengėsi, 
kad jo vaikai baigtų aukštuosius mokslus, 
ir siuntė juos mokytis į užsienio universite
tus. Visit turėjo geras (gyvenimo sąlygas, 
nejautė skurdo nei vargo. Bet ar tas geras 
gyvenimas, ar kokia nors kita priežastis 
pateikė staigmenų. Trys broliai Sobolevi- 
čiai, to šerininko sūnūs, sugalvojo „su
griauti senąjį pasaulį“ ir pradėjo šnipinėti 
komunistinei Rusijai. Tą darbą jie pradėjo 
apie 1931 m. Iš pradžių šnipinėjo Europoje, 
o vėliau ir Amerikoje.

(Bus daugiau)
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Po Chicagos dangum
Jaunimas kurą šeimas. Kiekvieną savait

galį lietuviškose parapijose vyksta nemaža 
jungtuvių. Dalis to čia gimusio ir mokslus 
baigusio lietuviško jaunimo, žinoma, kuria 
mišrias šeimas. Jie jaučiasi, kad Amerika 
yra jų gimtinė, todėl nebepaiso tautybių. 
Svarbiausia, kad tas jaunimas nedingtų.

PaskuLntais laikais net mūsų spauda la
bai smerkė tokias mišrias šeimas. Štai iš 
Marquette Park parapijos neseniai Rimgai- 
lė Konkulevičiūtė ištekėjo už M. Komatino, 
.Padėkos Dieną įvyko jungtuvės Virginijos 
Koncės su Vitoliiu Vengriu ir Viktorijos 
Brazdžionytės su James Weise.

„Eglutės“ sukaktis. Chicagoje „Eglutės" 
20 metų sukaktis buvo ypač gerai atžymėta. 
Ta proga suvaidintas „Rudnosiuikas“. Da
lis žmonių turėjo grįžti namo, nes netilpo 
visi didžiulėje salėje.

Bet štai skaitome, kad „Eglutė“ teturi tik 
1500 prenumeratorių! Vien tik Chicagoje 
galėtų būti tiek, o kur visa Amerika, Kana
da ir kiti kraštai!

„Laisvosios Lietuvos“ sukaktis. Chicago
je kas antrą savaitę išeina LASo leidžia
moji „Laisvoji Lietuva“. Ją redaguoja 12 
narių redakcinė kolegija. Lapkir. 25 d. N r. 
24, kuris išėjo labiau iliustruotas, atžymėta 
25 metų sukaktis. Lapkr. 26 d. įvyko minė
jimas su paroda ir vaišėmis, o lapkr. 27 d. 
Balio Pakšto salėje su bankietu ir šokiais.

„LL“ turi aiškią antikomunistinę liniją.
Lietuvių Radijo Forumas lapkr. 21 d. pa

skyrė „LL“ visą valandą. Kalbėjo V. Šim
kus, J. Voldemaras, A. Smilgys, K. Oželis ir 
ved. V. Kasniūnias. Jie kėlė mintį, kad mū
sų spaudoje neturėtų būti pažeidžiami as
menys, kad būtų laikomasi etikos ir siekia
ma vienybės.

Talentai ir menininkai. Jaunutė Aušra 
Baronaitytė dalyvavo diainavimo varžybose 
5 valstijose. Vilija Kerelytė taip pat kartas 
nuo karto pasirodo. Rimantas Genčius ku
ris laikais talkininkauja radijo programoj, 
parašo Amerikos spaudoje spaudoje aktua
liais klausimais, Mikas Meškauskas-Masiot 
nuolatos dirba radijo stotyje pranešėju, Jū
ratė Jasaitytė veikli organizacijoje ir rašo 
lietuviškai straipsnius. Yra ir menininkų.

Simas Kudirka Chicagoje. čia lietuviai 
įvairiai paminėjo S. Kudirką. Visą va
landą Margutis perdavinėjo Kudirkos isto
riją, teismą ir jo likimą. Spauda atžymėjo 
sukakti lapkr. 21d. Jaunimo Centre įvyko 
gausus Liet. Kariuomenės ir Kudirkos mi
nėjimas. Lapkr. 27 d. miesto centre, prie 
Picaso paminklo, buvo demonstracijos, ku
riose kalbėjo žymūs amerikiečiai.

Derliaus šventė. Lapkr. 20 ir 21 d. d. Na
vy Pier Tarptautinėje parodoje pasirodė 
mūsų tautinių šokėjų grupė „Grandis“, va
dovaujama Braždienės. Lietuviai parodoje 
turėjo savo skyrių — įvairių medžio droži
nių, rankdarbių ir kitokių lietuviškų dir
binių. Surengė LB apygarda.

Nelaimės ir mirtys. Lapkričio mėn. pa
baigoje Marquette Parko kolonijoj užside
gė T. J. Norkų mamas. Namas pradėjo degti 
iš apačios, ir ugnis greitai užėmė visas du
ris, ir tėvui nepasisekė išgelbėti antrame 
aukšte miegojusių vaikų, 8 ir 5 metų. 
Gaisrininkai atvykę rado jau žuvusius. Mo
tina tuo metu dirbo.

Apylinkės gyventojai ir banko, kuriame 
Norkienė dirba, prezidentas sudarė aukų 
Norkų šeimai paremti fondą ir komitetą.

Marquette Parke rasta jaunuolio studen
to Edmundo G. Doveatt pusė kūno. Polici
ja rado prie jo revolverį, tik negali supras-

ti, kaip galėjo bomba sprogti ir išnešioti kū
no dalis. Spėjama, kad galėjo būti kieno 
nušautas ir susprogdintas.

Jis lankė Technologijos institutą. Jis yra 
lietuvis.

Parodos ir šokėjai. Gruodžio 4 d. Čiurlio; 
nio Galerijoj prasidėjo Broniaus Murino 
dailės paroda.

Chicagos bibliotekos rūmuose visą gruo
džio mėnesį bus lietuviškų kalėdinių puoš
menų paroda, kurią įruošė Eialzeko lietu
vių muziejus, žinoma, padedant pačiai bib
liotekai. Gruodžio 18 d. tuose rūmuose Lie
tuvos Vyčių šokių grupė duos visą kalėdinę 
programą, kon. J. Daužvardienės sudarytą.

Anapus Geležinės Uždangos. Tokia ant
rašte Chicagos Today gruodžio 3 d. išsi
spausdino straipsnį Romo Olšausko. 
Straipsnyje palyginama Padėkos diena čia 
ir anapus geležinės uždangos, kur žmonės 
beveik badą kenčia, kovoja dėl laisvės, o 
Simas Kudirka Sibire yra kankinamas už 
tai, kad perinai norėjo būti laisvas.

Lietuvių Radijo Forumas. Gruodžio 4 d. 
Marija ir Ant. Rudžiai beveik valandą kal
bėjo apie kelionę po Europą. Labai įdomių 
žinių mums suteikė ir apie Bražinskų pa
dėtį ir Turkijos laikyseną jų atžvilgiu. Dar 
jų byla neišspręsta, tačiau baimės nėra, 
kad jie bus išduoti.

Bražinskai gauna jiems skirtąsias aukas, 
laiškus. Jiems viską galima siųsti šiuo ad
resu: Mr. Pranas Bražinskas ir sūnus, In
ternational Catholic Migration Liaison, Ka- 
lepce, Sckaik, 146-2. Teesfvėkey, Istambul, 
Turkey.

Rudis dar sakė, kad Simokaičiai yra su
šaudyti, taip jiems pareiškęs vienas Sovie
tų Rusijos pareigūnas.

Prisiminė žurn. Valentiną Gustainį. Lie
tuvių žurnalistų cv buvo užprašiusi gruo
džio 5 d. Tėvų Jėzuitų koplyčioj šv. Mišias 
už Lietuvoje neseniai mirusį žymų laisvės 
metų spaudos darbininką V. Gustainį.

Bal. Brazdžionis

PIANISTAS VYTAUTAS SMETONA

Clevelando 'muzikos mokyklos koncerte 
debiutavo 16 m. amžiaus pianistas Vytautas 
Smetona.

V. Smetona yra buvusio Lietuvos prezi
dento vaikaitis ir brolis žymaus pianisto 
Antano Smetonos.

VAKARAS PRISIMINTI
J. BASANAVIČIUI

Klaipėdoje suruoštas vakaras J. Basana
vičiaus 120 metinėms paminėti.

J. Basanavičiaus kultūrinę ir mokslinę 
veiklą apibūdino pedagoginės mokyklos 
dėstytoja A. Vasiliauskienė. Atsiminimų 
apie J. Basanavičių papasakojo poetas S. 
Šemerys.

Koncertavo Klaipėdos muzikos fakulteto 
ir S. Šimkaus vardo aukštesniosios muzikos 
mokyklos atlikėjai.

DISERTACIJA APIE KANADOS
LIETUVIUS

Sociologė I. Lukoševičienė Montrealio 
universitete gavo magistro laipsnį.

Jos darbo tema — „Lietuvių jaunimo da
lyvavimas kanadiškų organizacijų veiklo
je“.
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NIDOS SPAUSTUVĖ
IR JOS TARNAUTOJAI

,vv. Kalėdų proga sveikina savo senus ir naujus 
klientus, linkėdami geriausios sėkmės 1972 metais, 
ir tikisi, kad ir toliau jūs mus paremsite savo, nors

ir mažais, darbeliais, spausdindami juos Nidos 
spaustuvėje.

NIDA
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| Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir
| Nidos Knygų Klubo rengiamas

SPAUDOS BALIUS
| ĮVYKS SAUSIO 29 d., ŠEŠTADIENĮ,

g Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU

g Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties
g Gros puiki muzika Veiks bufetas ir kt. |
| Staliukus patartina užsisakyti iš anksto. g

| Tel 01-727 2470 |
== = 
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EUROPOS LIETUVIS

VINCAS KAZOKAS

Mano tauta
Neklausk, ar upė nori tekėti— 

Ji teka!
Neklausk, ar tauta nori gyventi— 

Ji gyvena!
Mano tauta kaip upė:
Ji gyvena ir teka. ♦ ♦♦
Mano tauta kaip upė: 
Ji maištinga pavasariais. 
Kai pralaužia ledus
Ir, išėjus iš krantų, 
Plačiai išsilieja.
Ji drumzlina rudeniais
Ir pasiduoda prievartai žiemą...

**•
Mano tauta kaip upė— 
Ji teka ir teka ir teka
Plukdydama valtis, laivus ir šapus, 
Kurie sakosi rodo jai kryptį...
Bet ji teka ir teka. 
Ir jos kelrodžiai 
Nuosėdom grimsta 
Ir dingsta.

Mano tauta kaip upė—
Ji verčias verpetais, 
Ji krinta kriokliais, 
Banguoja lygumom ramiai, 
Užtikrintai ir išdidžiai.♦ ♦♦
Mano tauta kaip upė:
Kai teka per girias,
Jos vanduo tamsiai žalias, 
Kai skuba per molynus, 
Ji drumzlinai parausta, 
Kai lygumom banguoja, 
Jos veidas giedras kaip dangus.
Bet ji viena ir ištisa—
Toji pati nuo versmių iki žiočių, 
Toji pati per Ietiką ir kartas.♦ ♦♦
Neklausk, ar upė nori tekėti— 

Ji teka!
Neklausk, ar tauta nori gyventi— 

Ji gyvena!
Mano tauta kaip upė: 
Ji gyvena ir teka.

(iš Poezijos prozos lakštai, 4)

NORIMA IŠLEISTI NAUJAS 

LIETUVIŠKAS GIESMYNAS

Vakarų Europos Lietuvių Sielovada pasi- > 
ryžo išleisti Eetuvišką giesmyną pagal nau
josios mišių liturgijos reikalavimus. Tam 
tikslui atsiekti vysk. A. Deksnys, susitaręs 
su vysk. Brizgiu, pakvietė į Lietuvių Reli-1 
ginės Muzikos Komisiją prof. Juozą Žilevi
čių, prof. dr. Leonardą šimutį, jr„ kun. 
Kazimierą Senkų ir kun. Ladą Budrecką.

Giesmyno turinį visų pirma sudarys keli 
variantai giedotinių mišių nekintamų (or
dinarinių) dalių (Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus, Agnus Dei) giedojimas ir skaity
tinėse mišiose tas dalis atitinkančios para- 
frazinės lietuviškos giesmės. Ee to, giesmy
ne bus keletas grupių (kintamų mišių dalių 
(Įžangos, Aukojimo, Komunijos, Pabaigos) 
ii- pridedamųjų pamaldų giesmių. Visas mi
nėtų mišių dalių bei pridedamųjų pamaldų 
giedojimas bus pritaikytas vienbalsiai vi
siems giedoti.

Šiuo leidiniu siekiama tekstus ir melodi
jas jau turimų giesmių suvienodinti bei 
naudomis giesmėmis praturtinti.

Kompozitoriai yra prašomi giedotinių 
mišių nekintamų dalių tekstus imti iš Va
karų Europos Lietuvių Sielovados išleisto 
mišiolo „Mišių Eiga“, o parafrazin.ius ir 
giesmių žodžius imti arba iš Lietuvoje iš
leisto „Liturginio Maldyno“ (95-106 psl.), 
arba iš kitų naujai sukurtų aprobuotų teks
tų.

Naujam lietuviškam giesmynui paruošti 
yra kviečiami talkon visi Vargonininkų Są
jungos nariai ir visi muzikai. Sukūrusieji 
gerai skambančias vienbalses mišias ar 
giesmes, yra prašomi siųsti šiuo .adresu:

Vakarų Europos Lietuvių Sielovada, 8939 
Bad Woerishofen, Kirchenstr. 5 West 
Germany.

VAGIAMI JOKŪBO DAGIO DARBAI

„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad dali, skulp
toriaus Dagio darbus vagys ėmė vogti nuo 
1956 m. Rašoma, kad iš Lietuvių Namų bu
vo pavogti 3, iš liet, studentų patalpos 2, iš 
dviejų galerijų po vieną. Nuo dali. Dagio 
namų fronto vagys išsinešė 2 sunkaus ąžuo
lo gabalus, iš vasarnamio 'aikštės 3.

šiais metais vagys perplovė lango sietu- 
ką, išmušė stiklą, atsidarė langą, įlindę su
sirinko visas ten buvusias septynias skulp
tūras, susivyniojo į lovų užtiesalus, rank
šluosčius, atsidarė duris ir, palikę viską 
tvarkingai, laimingai išėjo.

Skulptorius nemano, kad tai būtų tautie
čių darbai.

PREMIJA UŽ „RAUDONĄJĮ 
AUTOMOBILĮ“

„Dirvos“ (Clevelandas) novelės 1971 m. 
konkurso 500 dol. premiją laimėjo Cleve- 
lande gyvenanti Aurelija Balašaitienė.

Novelės pavadinimas „Raudonasis auto
mobilis“.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MEISTRIŠKAI ATLIKTI DARBAI

Nigel Gosling 1971. XI. 28 „The Obser
ver“ numeryje, baigdamas savo įspūdžius 
apie Noel Forster parodą, šitaip rašo:

„Gera paroda, kaip besakytume, o toksai 
yra ir Antano Brazdžio nerūdijančio plieno 
skulptūrų rinkinys Anney Juda galerijoje 
Tottenham Mews. Dabar reta ’pamatyti taip 
meistriškai atliktą darbą, ir spindinčios jo 
konstrukcijos (kažkas tarp Brancusio ir 
Paolozzio, jeigu ieškotumėme giminystės) 
kyla iškilmingai iš monumentaliųjų ar ob- 
jet d’art rūšies darbų“.

II. RADAUSKO KŪRYBOS VAKARAS

Poeto Henriko Radausko kūrybos vakarą 
ir solistės Violetos Čižauskaitės-Balčiūnie- 
nės rečitalį lapkričio 20 d. Lietuvių Jauni
mo Centre Chicagoje suruošė Ateitininkų 
Meno Draugija „Šatrija".

VINCAS KAZOKAS POEZIJOS IR 
PROZOS LAKŠTUOSE

J. A. Jūragis (E<ox 28. Yaigoona, NSW 
2190) ir Jurgis Janavičius (104 Old Pros
pect Rd., Wentworthville, NSW 2145) savo 
Australijoje paleido į lietuviškąjį pasaulį 
savo „Poezijos ir prozos lakštų“ Nr. 4, atžy
mėtą jau 1972 m. data, Londoną pasiekusį, 
žinoma, oro paštu.

Tasai dailiai techniškai padarytasis 
„Lakštų" numeris skirtas Vincui Kazokui: 
spausdinama jo žodis apie Įmygą ir gražus 
pluoštas eilėraščių.

Šio „Lakštų“ numerio kaina yra 40 aust
rališkų centų.

MIRĖ J. ŠVABAITIS

Kanadoje, Hamiltone, mirė Juozas Šva- 
baitis (Švabauskas).

J. švabaitis savo metu yra gyvenęs Did. 
Britanijoje, o dalis tautiečių prisimena jį 
ir iš Vokietijos laikų, kaip Tolko lagerio 
komendantą.

Kanadoje J. Švabaitis bandė verstis ga
ražo ir vasarnamių bizniu, o 1966 m. buvo 
parsikvietęs žmoną iš Lietuvos.

J. švabaitis buvo susipratęs lietuvis ir 
tokiu liko iki savo mirties.

MOKYKLA SYDNĖJUJE

„Mūsų Pastogės“ žiniomis, Sydnėjaus lie
tuviška vargo mokykla .gruodžio mėn. už
baigė šių metų mokslo metus.

Mokyklos statistika rodo, kad 1968 m. 
joje mokėsi 40 mokinių, 1969 m. — 56, 1970 
m. — 45 ir 1971 m. — 46 mokiniai.

Rašoma, kad vyresniųjų klasių mokiniai 
per mokslo užbaigimo šventę deklamavo ir 
skaitė puikia lietuvių kalba, be jokio sve- 
timšalįško akcento.

Šiais metais mokyklos reikalais rūpinosi 
energingas tėvų komiteto pirm. E. Lapai
tis.

Lietuviškos mokyklos vedėja yra E. Eia- 
dauskienė.

LIETUVIS VYR. TEISĖJAS

Mar del Platoje, Argentinoje, kaip iš 
„Argentinos lietuvių balso“ matyti, vyriau
sias teisėjas yra lietuvis dr. Albertas Ra
džiūnas.

Dr. A. Radžiūnas baigė Buenos Aires ju
ridinį fakultetą ir visą eilę metų eina tei
sėjo pareigas Mar del Platoje.

10 TAURIŲ

Buenos Aires lietuvis Vladas Sikeris da
lyvauja vietinėse šachmatų pirmenybėse ir 
turi jau 10 laimėjimų taurių.

O KAIP PATYS KALBAME?

S. Pūtvytė-Mantautienė „Kario“ Nr. 7 
rašo:

„Sielojamės ir kaltiname jaunimą, kad 
nemyli lietuvių kalbos, o kaip patys kalba
me? Vyresnioji karta... mėgstame rusiškus 
ir lenkiškus -posakius ir anekdotus ir tuo 
dar labiau papiktiname jaunuosius“.

Rajah Automatics
BENDROVĖS FRED, JOHN IR 

BENDRADARBIAI

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

sveikina visus tuos, kurie jau yra išlošę džiakpotus, 
ir linki laimės visiems lietuviams.

BENDRUOMENĖS PIRM. E. CUPLINSKAS
Naujasis Kanados Lietuvių Bendruome

nės pirmininkas yra inž. Eugenijus Čup- 
linškas.

Gimęs 1928 m. Lietuvoje, gimnaziją bai
gė Luebecke, Vokietijoje. Inžineriją pradė
jo studijuoti Pabaltijo universitete Pinne- 
berge, Vokietijoje, ir baigė 1953 m. Toronto 
universitete mechaninės inžinerijos magist
ro laipsniu.

Inž. E. Čuplinsikias, kaip iš „Tėviškės Ži
burių" matyti, yra uolus lietuvių visuome
nės veikėjais.

PAGERBĖ A. W. NOVASTTĮ

Philadelphijoje (JAV) susirinkę 500 lie
tuvių pagerbė visuomenininką — respub
likonų partijos politiką Antaną W. Novasi- 
tį-

A. W. Novasitis yra JAV LB Centro val
dybos vicepirmininkas.

J. KAPOČIAUS VARDO BIBLIOTEKA

Montevideo (Uragvajus) mieste įsteigta 
Juozo Kapočiaus vardo lietuviškų knygų 
biblioteka.

J. Kapočius gyvena Bostone (JAV), yra 
Lietuvių Enciklopedijos leidėjas, bet kurį 
laiką yra gyvenęs Urugvajuje.

MIRĖ P. NORKELIŪNAS

Rochesteryje (JAV), sulaukęs 75 metų 
amžiaus, mirė senosios kartos ateivis Pet
ras Norkeliūnas.

„Dirva" rašo, (kad P. Norkeliūnas uoliai 
dirbo lietuvių visuomeninį darbą ir buvo 
Rochesterio lietuvių patriarchas.

MIRĖ V. SIDARAVIČIUS

Venezueloje spalio 8 d. mirė pulkininkas, 
ilgus metus buvęs Kauno -apskrities virši-v 
ninku. Vladas Sidaravičius.

MONTEVIDEO „AIDO“ SUKAKTIS

Montevideo mieste (Uragvajus) lietuvių 
choras „Aidas", vadovaujamas Vytauto Do
relio, paminėjo savo 20 m. sukaktį.

Savo lietuviška programa „Aidas“ daly
vavo teatrų ir televizijos tarptautinėse pro
gramose.
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„Europos Lietuvio“ skaitytojams
O. Ramonienė

J. Liobė

šv. Kalėdų ir Naujųjų 1972 metų proga 
sveikinu senus ir naujus, buvusius 

ir esančius pažįstamus.
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OI, TAS JAUNIMAS !
Medicinos draugijos susirinkime dr Gib

son savo pranešimą pradėjo keturiomis ci
tatomis.

Pirmoji citata:
„Mūsų jaunimas mėgsta prabangą, jis 

blogai išauklėtas, jis tyčiojasi iš valdžios ir 
‘visiškai negerbia senių. Dabartiniai mūsų 
vaikai tironai; jie neatsistoja, kada į kam
barį įeina pagyvenęs žmogus, jie priešta
rauja savo tėvams. Apskritai sakant, jie 
niekiam tikę“.

Antroji citata:
„Aš nuogąstauju dėl mūsų krašto atei

ties, jeigu dabartinis jaunimas paimtų į 
savo rankas krašto valdymą, nes tas jau
nimas nepakenčiamas, neištvermingas, pa
prastai pasibaisėtinas“.

Trečioji citata:
. „Pasaulis pasiekė 'kritišką stadiją. Vai
kiai nebeklauso savo tėvų. Matyt, kad pa
saulio galas jiau nebelabai toli“.

Ketvirtoji citata:
„Tas jaunimas ištvirkęs ilki sielos gel

mių. Jauni žmonės pikčiurnos ir tinginiai. 
. Niekados jie nebus panašūs į praeitų laikų 
jaunamą. Jaunoji karta nesugebės išsaugo
ti mūsų kultūros“.

Baigdamas paskaitą, dr. Gibson, paskel
bė, kieno tos citatos.

Pirmoji yra ilš Sokrato (470-399 m. prieš 
'Kristaus gimimą), 'antroji Hesiodo (720 me
tų prieš K. g.), trečioji Egipto žynio (gyve
nusio 2000 metų prieš K. g.), ketvirtoji ne
seniai rasta Babilonijos griuvėsiuose kli- 
naraščiu užrašyta molinėje lentelėje. Len
telės amžius daugiau kaip 3000 metų.

T. V.

KITI APIE MUS
„Tėviškės Žiburiuose“ gruodžio 9 d. žur

nalistas A. Gustaitis raišo:
„Teisingai J. Lūža „T. Ž.“ 43 nr. rašo 

apie „Nidos“ Knygų Klubą, jo leidžiamas 
vertingas knygas, reikšmingas literatūrines 
„Pradalgių“ knygas. Prie to reikia pridėti 
jų leidžiamus kasdien nuplėšiamus kalen
dorius. Tai vieninteliai tokios rūšies leidi
niai lietuvių pasaulyje. Kai -anais metais 
parodžiau juos iš okupuotos Lietuvos atvy- 
kuisiems lietuviams, sutiktiems Europoje, 
jie stebėjosi, džiaugėsi tokiu gražiu užsie
nio lietuvių 'darbu ir -sakė, okup. Lietuvoje 
panašių kasdien nuplėšiamų kalendorių nė
ra, o jei būtų, vyrautų komunistinė propa
ganda“.

„Mūsų Pastogė“ (Australija), be kita ko, 
rašo:

„Pradalgėse talpinami ne vien tik rašy
tojai ir poetai su savo kūryba, bet ir kriti- 

. kai bei esaistali.
„Neskaitant tai vienur, tai kitur prie 

periodinės spaudos pridėtinių kelių pusla
pių literatūrai, šis metraštinis literatūros 
žurnalas yra bene vienintelis laisvajame 
pasaulyje, skirtas išimtinai vien lietuvių li
teratūrai. Tikimės ir linkime, kad tų lite
ratūrinių pradalgių bus išvaryta daug ir 
-gana svarių“.

Simas Kudirka Nobelio taikos premijai
Kai 1970 m. lapkričio 23 d. Simas Kudirka iš 

bolševikų kontroliuojamo laivo „Sovietskaja Litva“ 
pabėgo į JAV karinį pakraščių sargybos laivą „Vi
gilant“ ir iš ten amerikiečių buvo begėdiškai atiduo
tas tiems patiems rusams, prieš tai ant amerikiečių 
laivo rusų jūrininkų baisiai sumuštas, laisvai galvo
ti nesibijantieji žmonės pasipiktino. Įvykį plačiai 
aprašė ne tik lietuvių, bet net amerikiečių ir kitų 
kraštų spauda, tylint rusų-komunistų spaudai.

Maniau, kad Simas Kudirka dėl tokio žygio 
vertas Nobelio taikos premijos. Visuomenei verta ži
noti, kas tuo reikalu buvo bandyta ir kodėl sumany
mas buvo uždusintas.

Kaip žinome, šiemet Nobelio taikos premija 
paskirta vokiečiui Willy Brandt, pataikaujamai 
bendravusiam Vokietijos vyriausybės vardu su bol- 
ševikija. Matyt, taip jau rieda pasaulio reikalai, ar 
mes norime ar ne, sutinkame ar ne.

Laiškas Nobelio Taikos Komitetui

Kilusią idėją pradėjau taip judinti.
Reikėjo sužinoti Nobelio Taikos komisijos ad

resą. Faskambinau Švedijos atstovybei Los Ange
les, Calif. Maloni tarnautoja, perjungusi kitur, pa
klausinėjo, kodėl reikia to adreso. Pasikalbėjome, 
pasakiau sumanymą, klausiau jos nuomonės. At
sakė, kad visko gali būti. Pavyzdžiui, pernai Nobe
lio Taikos premiją gavo asmuo, išradęs pagerintą 
javų veislę, nes kažkas pakišo mintį, jog tai padės 
pasauliui lengviau prasimaitinti... Klausinėjo, kaip 
motyvuosiu, kuo tas lietuvio žygis gali būti reikš
mingas pasaulio taikai. Atsakiau, kad tai šauks
mas laisvajam patsauliui, perspėjimas dėl atplūs
tančio komunistinio prievartavimo, neleidžiančio 
net gyvenimui vietos pasirinkti, o bandymą ištrūkti 
iš komunistinės vergovės laikant dideliu nusikalti
mu net žmoniškumui, kas yra aiškiai nežmogiška. 
Kas žino, gal tai ryškiausias ir geriausiai nuskambė
jęs laisvajam pasauliui perspėjimas, kuris taiką ir 
laisvę mylinčių turėtų būti geriau suprastas, o toks 
supratimas įsigytų didesnio svorio, atžymėjus Nobe
lio Taikos premija.

Švedijos atstovybės tarnautojai mano motyvai 
patiko, ji mielai davė adresą, palinkėjo geriausios 
sėkmės.

Pasirodo, Nobelio Taikos premijos Komisija 
yra ne Švedijoje, bet Norvegijoje ir pasiekiama to
kiu adresu: Nobel Committee for Peace Prize, 
Drammensveien 19, Oslo, Norway. 1971 sausio 7 d. 
jiems parašiau tokį laišką:

Dedr Sirs:
1 am sugesting Mr. Simas Kudirka for 1970 Nobel 
Peace Prize for the following reasons:

I. While he was living in Lithuania under So

viet occupation, he was planning a peaceful 
escape to the free world.

2. November 23rd, 1970 he jumped from the 
Russian ship „Sovietskaja Litva" to the U. 
S. Coast Guard ship „Vigilant".

3. He not only was refused freedom in the 
U.S.A., but he was also brutally beaten by 
Russian sailors on the U.S. Coast Guard 
ship „Vigilant" in view of many witnesses.

4. While beaten by the Russians, he was crying 
out God and human help, but nobody helped 
him.

5. He was delivered back to the Russian ship 
and since then nobody has heard any further 
of him.

Algirdas Gustaitis

This incident was not only a tragedy of huma
nity, but it was also a peace voice from the athe
istic-communistic world calling out to all people of 
the free world. This was a very unusual way to show 
his fight for peace to all the people in the world. 
Regardless of this effort, he was tortured and pro
bably is dead by now.

1 think, thcit during 1970 no other person in the 
world fought and suffered more for peace, than Si
mas Kudirka.

I hope, the Honourable Nobel Committee 
would agree with me and will select him for Nobel 
Peace Prize of 1970.

Very sincerely yours,
(pasirašė) Algirdas Gustaitis

(Daugeliui skaitytojų anglų k. tekstas gali būti ne
suprantamas. Todėl anglų kalba rašytus laiškus lais
vai išverčiau į lietuvių kalbą).

Gerbiamieji:
Aš siūlau p. Simą Kudirką 1970 m. Nobelio Tai

kos premijai šiais pagrindais:
1. Jis, gyvendamas sovietų okupuotoje Lietu

voje, planavo taikingai pabėgti į laisvą pa
saulį.

2. 1970 m. lapkričio 23 d. jis nušoko nuo rusų 
laivo „Sovietinė Lietuva" ant Jungtinių Vals
tybių Pakraščių Sargybos laivo „Vigilant".

3. Jungtinės Amerikos Valstybės ne tik atsisa
kė jam suteikti laisvę, bet jis taip pat buvo 
brutaliai rusų jūrininkų sumuštas ant Jungti
nių Valstybių Pakraščių Sargybos laivo „Vi
gilant", daugeliui asmenų matant.

4. Rusų mušamas jis šaukėsi Dievo ir žmonių 
pagalbos, bet niekas jam nepadėjo.

5. Jis buvo nugabentas atgal į rusų laivą, ir nuo 

to laiko niekas apie jį nieko daugiau negir
dėjo.

Šis atsitikimas yra ne tik tragedija žmoniškumui, 
bet taip pat buvo taikos šauksmas iš ateistiškai ko
munistinio pasaulio viso laisvo pasaulio žmonėms. 
Tai buvo jo visiškai skirtingas būdas parodyti pa
sauliui jo kovą dėl laisvės. Nežiūrint to, jis buvo 
kankintas ir dabar gal jau yra negyvas.

Aš manau, kad per 1970 metus joks kitas asmuo 
pasaulyje taip nekovojo dėl taikos ir dėl to įtiek 
daug nekentėjo, kaip Simas Kudirka.

Aš tikiu, kad Garbingasis Nobelio Komitetas su
tiks su manimi ir parinks jį Nobelio Taikos Premi
jai 1970 metams.

Su tikra pagarba
(pasirašė) Algirdas Gustaitis

Nobelio Taikos Komitetas atsiuntė taisykles

1971 sausio 22 d. Nobelio Taikos Komitetas iš 
Oslo, Norvegijoje, atsiuntė taisykles anglų kalba. 
Ten dviejuose puslapiuose duoti paaiškinimai apie 
Komitetą. Gal svarbiausias trečiasis paragrafas, nu
sakantis, kas gali pasiūlyti kandidatus Nobelio Tai
kos Komitetui. Jis taip skamba:

„Proposals of candidates for Nobel Peace Pri
ze must, in order to be taken into consideration at 
the annual distribution of the prize, be handled to 
the Nobel Committee of the Norvegian Parliament 
in Oslo before the 1st of February of the same year.

Any one of the following persons are held to be 
duly qualified to present candidates for the Nobel 
Peace Prize:

1. Member and late member of the Nobel Com
mittee of the Norvegian Parliament, as well 
as the advisers appointed at the the Norve
gian Nobel Institute.

2. Members of Parliament and Members of 
Government of the different states, as well 
as Members of the Interparliamentary Uni
on.

3. Members of the International Arbitration 
Court at the Hague.

4. Members of the Commission of the Perma
nent International Peace Bureau.

5. Members add Associates of the Institute of 
International Law.

6. University professors holding chairs of Po
litical Science and Law, of History and Phi
losophy.

7. Persons who have received the Nobel Prize.

Pasiūlymai Nobelio taikos Premijai kandida
tams privalo, jei norima, kad jie būtų svarstomi me
tinei premijai, Nobelio Komitetui prie Norvegijos 
Parlamento Osle įteikti prieš tų metų vdsario I d.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškos knygos 
skaitytojus nuoširdžiai sveikina ir 

praneša, kad 1971 m. Biblioteka įsigijo 
daug naujų įdomių lietuviškų 

knygų.

D.B.L.S. Centrinio Skyriaus 
Bibliotekos Vedėjas

I Lietuvių Moterų Klubų Federacija ) 
j Vokietijoje į

j visiems M. Klubams
I ir Klubų narėms j
į linki džiaugsmingų Šv. Kalėdų i 
! ir laimingų Naujųjų Metų. J

į LMKF Vokietijoje Valdyba j
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•i Šv. Kalėdų proga visus savo klientus ! 
1 sveikina ir linki laimingų 1972 metų t

j Baltic Savings & į

i Investment Co., s s
į Head office: 421 Hackney Road., » 
į London, E.2. England. K
j Tel. 01-739 8734 |

| ŽYDRASIS ŠOKIS |
Jonas Gailius

Norėjo užmiršti trumpą atsisveikinimo epizo
dą ir įnikęs skaitė novelę apie vandens lašą mergai
tės lūpų kamputyje. Ir apie siaubo apimtas mylimo
jo akis. Ir apie sutrūkusią plokštelę. Ir apie muzikos 
besiklausančią mergaitę.

Tą dieną Guodos lūpos buvo sausos ir tartum 
susiaurėjusios. Ant jų kraštelių nesisupo nei trošku
lys, nei džiaugsmas. Nesusvyravo paveikslai ant sie
nos, kai jų prisilietė. Iš įniršio jas spaudė, mąstyda
mas, kad vistiek tau jau paskutinis kartas. Ir jautė 
svetimas lūpas, — ne jos, ne išsiblaškiusios Guo
dos, bet kažin kokio jos pažįstamo. Galėjo susila- 
žyti, kad ne mylimojo, — jose nebuvo nei spūdžio, 
nei vežlumo.

Jurgis, jaunas studentas, pažiūrėjo pro trauki
nio langą.

Bėgo kauburiuoti laukai. Skubėjo, tarsi šilto
mis skaromis apsigaubusios pušys. Tolo pakrypu
sios trobelkšės. Tik tamsūs debesys nejudėjo ir tvys- 
kėjo saulės pasidabruotais kraštais.

Ritmingai dundėjo plieno žirgas.
Kažin kas pradėjo sausai kosėti ir negalėjo nu

stoti.
Nepakėlė galvos, nors jautė, kad į jį žiūri nepa

žįstamos akys. Jos galėjo būti labai arti — prie to 
paties stalelio, ant kurio gulėjo atversta knyga. Skai
tė toliau, kaip mergaitė norėjo užeiti pasiklausyti 
plokštelės, bet šis šaižiu balsu šūktelėjo: ne!

Vėl kostelėjo moterišku balsu, ir tas kosėjimas 
buvo panašus į nedrąsų pakalbinimą. Tačiau jis nie
ko nepažino šiame vagone ir vistiek akių nepakėlė.

Mintyse lygino novelės mergaitę su Guoda...
Ne, ji nebuvo tokia švelni, nebuvo tokia jautri 

nė muzikai ir nemėgo plokštelių. Niekad nebūtų pa
sisiūliusi užeiti pasiklausyti muzikos, —ją magino 
šokiai ir pobūviai.

„Muzikos ir dainų aš tik viena klausausi!“ — 
kartą pasakė ir net nepasiprašė paskolinti.

Kartą su keliais draugais nudzengė į žalią pa
upį, Visi klegėjo, stumdėsi ir juokavo. Jis pamažėle 
kropė stačia pakriauše, vildamasis, kad Guoda kops 
paskui jį ir juodu galės dviese pasikalbėti. Bet ne, — 
jis tolokai nužingsniavo, triukšmingai traiškinda- 
mas sausas šakeles, bet ji jo nesivijo. Ir, kai po gero 
pusvalandžio susidūrė su visu būreliu, Guoda nieko 
nepasakė. Tarsi nebūtų jo pasigedusi. Tur būt, nė 
nepasigedo.

Novelės mergaitė buvo kitokia. Ji nepatenkinta 
dzengė viena į priekį, kai vaikinas prašė ją eiti, kad 
galėtų pastovėti ir vėliau eiti iš paskos. Kaip ji džiau
gėsi, kai, ją pasivijęs, palietė petį, ir jai buvo gera.

Norėjo pažvelgti pro langą, bet jo žvilgsnį su
stabdė mergaitės veidas. Sėdėjo prie pat lango ir, 
matyt, žiūrėjo į jį, nes staiga pasuko galvą į šalį. 
Dabar ji žiūrėjo pro langą, bet, tur būt, nieko ne
matė. Buvo tikras, kad ji apie jį mąstė. Bet ką?

Veidas buvo baltas ir skaistus, kaip jaunystė. 
Palaidi, lygiai sušukuoti pelenų spalvos plaukai lei
dosi ant pečių ir lengvai suposi ant jaunos krūtinės. 
Lanku išlenkti antakiai ir tamsios blakstienos ryš
kino jos dideles, svajingas akis. Lygi, baltutė kakta, 
neilga, tiesi nosis ir truputį pračiauptos lūpos pri
minė jam Leonardo da Vinci angelą.

Buvo apsisiautusi kavinės spalvos apsiaustu. 
Smulkučiai pirštai, suspausti į kumštuką, virpėdami 
glaustėsi prie užversto moterų žurnalo.

Staiga atsisuko, ir jos akių žvilgsnis įsmigo į jo 
knygą. Be abejo, negalėjo perskaityti lietuviškos ant
raštės. Jos veidą nuplieskė nuostaba, bet tučtuojau 
rausvos lūputės virptelėjo ir nusišypsojo.

Tačiau į jį nepažiūrėjo. Mergaitė jautė jo 
žvilgsnį ir atrodė patenkinta. Jos rankų pirštai atsi
gniaužė. Dešine ranka nubraukė nuo kaktos plau
kus, o kairiosios delną prispaudė prie prieširdžio.

„Aš važiuoju į svečius Kalėdų atšvęsti“, galvo
jo, nudelbęs akis į savo knygą. „O kur ji važiuoja? 
Pas tėvus? Į savo namus? Bet ji neturėjo jokio laga
mino, išskyrus stambų rankinuką. Gal grįžta ką 
nors aplankiusi. Bet ką? Draugę? O gal mylimąjį, 
nes ji dar tokia jauna ir ant jos pirštų vos vienas žie

das — ne sužieduotuvių ir ne vedybų. Ant kaklo 
kuklūs karoliai. Bet ji atrodė labai rūpestingai ap- 
sidarbsčiusi. Tartum į svečius važiuotų“...

Traukinys stabtelėjo. Ligi jo miesto buvo dar 
apie dvidešimt mylių, bet ir ji nesirengė išlipti. Pa
kėlė akis ir labai labai pamažu, kad būtų proga pa
stebėti jos veidą, nukreipė akis į duris, pro kurias 
grūdosi keli keleiviai.

„Ji atrodo ne tik graži, bet ir labai gera“, nu
sprendė. „Taip gera priešais ją sėdėti ir jausti ne tik 
jos žvilgsnį, bet ir mintį. Ji vėl pažiūrėjo į mano 
knygą. Ką ji galvoja: kokios aš tautybės? Lietuvių 
kalbos ji, be abejo, nė negirdėjo. Bet kodėl, kai tik 
jos žvilgsnis susiduria su lietuviška antrašte, ji nu
sišypso? Galvą dedu, kad ji ne lietuvaitė... Į kurią 
ji panaši: į G uodą ar novelės mergaitę? Ne, Guoda 
taip nesėdėtų. Ji arba skaitytų knygą, arba užsimer
kusi snaustų. Ši panaši į novelės mergaitę, kuri pa
upy pažvelgė vaikinui į akis ir juto visą pasaulį, ku
ris jai buvo geras, o šiam pasirodė, kad be jos nega
lėtų gyventi... Ir ši pažvilgoja į mane, kai jaučia, 
jog mano žvilgsnis nukreiptas kitur, ir junta naują 
pasaulį, kuris jai geras, nes jos veidas smagus ir lai- 
mingas.Tačiau aš turėsiu be jos gyventi, nes mudu 
neprakalbinsime vienas antro“...

Jis vėl atsiminė Guodą ir žiūrėjo pro langą į 
bėgančius rudens laukus, į avių kaimenę, širmus 
arklius, kadugių krūmokšnius.

Guoda garsiai skaitė novelę, nes jis labai norė
jo klausytis jos balso ir jo niuansų, kai rašytojas ra
šė apie meilės nepastovumą. Guoda neįdėjo širdies 
į novelę. Skaitė automatiškai, be jokio pergyvenimo. 
Staiga ji užvertė knygą ir pasakė:

— Aš čia skaitau, o atsiminiau, kad būtinai 
turiu pas draugę užeiti.

— Neskubėk, dar nevėlu, — nepatenkintas at
sakė.

— Aš ir taip ilgai užtrukau, o mudvi susitarė
me kaip tik šią valandą susitikti...

Nebuvo patenkintas, bet jos nestabdė. Žinojo, 
kad pasišovė kažin kokių mažmožių nusipirkti. Ži
nojo, gal nujautė ir daugiau: jai panūdo anksčiau jį 
palikti.

Bet nepaprašė jos pasilikti. Guoda prišoko, pa*
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Šie asmenys yra kvalifikuoti pasiūlyti Nobelio 
Taikos Premijai kandidatus:

L Nariai ir buvę nariai Nobelio Komiteto prie 
Norvegijos Parlamento, taip pat patarėjai, 
paskirti Norvegijos Nobelio Instituto.

2. Parlamentų nariai ir įvairių vyriausybių at
stovai, taip pat Parlamentarinės unijos na
riai.

3. Nariai Tarptautinio Hagos Teismo.
4. Pastovios Tarptautinės T(tikos Biuro komi

sijos nariai.
5. Nariai ir bendradarbiai Tarptautinės Teisės 

Instituto.
6. Universitetų profesoriai, užiman tieji Politi

nių mokslų, Teisės, Istorijos ar Filosofijos 
katedras.

7. Asmenys, gavusieji Nobelio Premiją.
Įsiskaitęs pamačiau, kad aš netinku Nobelio Tai

kos premijai pasiūlyti.
Ko prašyti, kad paremtų mano sumanymą? Rei

kia paprašyti tokį asmenį, kad tikrai paremtų, nes 
kiek pavilkinęs su atsakymu, gali viską numarinti.

Nobelio Taikos Komitetui siunčiu duomenų, ti
kėdamas, kad padės į jų biblioteką, ko gera ir prieš 
tai kuris narių perskaitys.

Jiems pasiunčiau anglų kalba leidinį Attempted 
Defection by Lithuanian Seaman Simas Kudirka. 
Hearings before the Subcommittee on State Depart
ment Organization and Foreign Affairs House of 
Representatives. 91st Congress, Second Session, 
December 3, 7, 8, 9, 14, 17, 18 and 29, 1970. U. S. 
Government Printing Office, Washington: 1971.

Laiškas Vyriausiam Lietuvos Išlaivinimo Komitetui 
ir jo atsakymas

Paskutinę datą buvau „nugalėjęs“. Jei kas norės 
rašyti, galės tęsti pasiūlymą ar juo remtis, naudo
damiesi mano 1971 sausio 7 d. datuotu laišku, nes 
paskutinė data buvo vasario 1 d.

Neturėjau jokių įgaliojimų veikti visos tautos ar 
bent jos užsienyje gyvenančių vardu. Laisvųjų lie
tuvių vardu gali kalbėti Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (Vlikas). Todėl jiems 1971 m. 
vasario 22 d. parašiau tokį laišką:

„Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui 
29 West 57th St.
New York, N. Y. 10019
Didi. Gerbiamieji,
manau, Simas Kudirka yra daug pasitarnavęs 

ne tik Lietuvos vardo ir vargo priminimui pasauly
je, bet taip pat ir viso pasaulio taikai, nes jo žygis 
buvo taikos žygis, buvo noras laisvam pasauliui pra
nešti, kokia brangi yra laisvė ir kaip bloga jos nu
stojus.

1971 m. sausio 7 d. pasiūliau jį Nobelio Taikos 
premijai, pasiuntęs atitinkamą laišką Nobelio Tai- 
kos Komitetui, kuris yra Norvegijoje, Drammens- 
veien 19, Oslo. Iš jų šiandien gavau atsakymą, kad 
kandidatai turi būti pasiūlyti iki vasario 1 d. Betgi 

jų taisyklių trečiasis paragrafas nustato, kas gali pa
siūlyti kandidatus Nobelio Taikos Premijai, ir, de
ja, tam mano dabartinė padėtis netinka.

Manau, svarbu lietuvių tautai turėti bent vieną 
Nobelio Taikos Medaliui kandidatą, o tokiu šiuo 
kartu, manau, nepamainomas yra Simas Kudirka 
Siūlau, kad V LIK as tuoj imtųsi iniciatyvos surasti 
kvalifikuotą asmenį ar organizaciją tokiam pasiū
lymui paremti. Gal tektų remtis mano laišku, kurio 
data jiems yra priimtina.

Lauksiu Jūsų atsakymo. Jei nenorite veikti kaip 
organizacija, praneškite, aš bandyčiau surdsti jiems 
kvalifikuotą asmenį“.

Pridėjau reikalingų kopijų.
Pasirašiau.
Iš VLIKo atsakymą gavau parašytą kovo 8 d. 

Laišką pradėjo:
„Tamsta iškėlėte įdomų klausimą — Simui Ku

dirkai Taikos Premijos ieškojimo“. Bet jie negavo 
visų priedų, prašė atsiųsti papildomai.

Kovo 10 d. išsiunčiau, kas pageidauta.
1971 kovo 18 d. VLIKas man parašė:

„Vakar VLIKo Valdyba susipažino su Tams
tos kovo 10 d. laišku ir prie jo pridėtomis Nobelio 
Taikos Premijos taisyklėmis. V liko Valdyba mano, 
kdd geriausia būtų surasti amerikietį senatorių ar 
kongresmaną ir tartis su juo. Energingas parlamen
taras, jei jis imtųsi akcijos Simo Kudirkos vardu 
taikos premijai gauti, jis tą dalyką sugebėtų ir pla
čiai išreklamuoti, nors jo pastangos ir nebūtų sėk
mingos.

V liko Valdyba mano, kad Tamstai tenka šitą 
klausimą tęsti toliau, nes jį esate tinkamu laiku iš
kėlę. Todėl tikrai Tamstai tenka savo state susiras
ti senatorių ar kongresmaną ir angažuoti jį pradėti 
veikli. Tamstos niekas nevaržo susisiekti ir tartis bet 
su kuriuo kitu ir toliau gyvenančiu parlamentaru.

Dėkodamas už. gražią iniciatyvą, linkiu geriau
sios sėkmės ją pravesti iki galo.

Su pagarba
(pasirašė) J. Audėnas

V icepirmininkas“

Per daug nepasitikėjau Kalifornijos atstovais. Be 
to, spauda mirgėte mirgėjo pagarbos, padėkos, gar
binimo rašiniais, nuotraukomis apie kongresmaną 
iš Illinois Romain C. Pucinski, kuris daug ir teigia
mai gynęs Simo Kudirkos reikalą JAV Kongrese. 
Jis buvo įnešęs gražių sumanymų, netgi JAV karinį 
pakraščių sargybos laivą „Vigilant“, kuriame buvo 
įvykdytas baisusis žmoniškumui nusikaltimas, pa
keisti į „Simas Kudirka“. Simo Kudirkos reikalu 
aš jam buvau parašęs porą laiškų, į kuriuos gavau 
labai teigiamus atsakymus, parašytus 1971 m. sau
sio 5 d. ir 1971 m. vasario 16 d. Maniau, kad geres
nio asmens negali būti, nes jis, atrodė, taip nuošir
džiai ir tikrai gina Simo Kudirkos reikalus.

Todėl tuoj parašiau sekantį laišką 1971 m. kovo 
21 d.:

„Hon. Roman C. Pucinski

Member of Congress
Washington, D.C. 20515

Dear Mr. Pucinski:
You are known to all the free Lithuanians, as 

their sincere and real friend. They know also, thatt 
you are still fighting strongly on various aspects for 
Simas Kudirka.

Now I, one of these Lithuanians, asking you to 
do one more and probably most important job for 
Simas Kudirka:

As you see from the enclosed Xerox copy, on 
January 7 th, 1971 I recommended Simas Kudirka 
for the Nobel Peace Prize. Special Regulations, 
concerning the Distribution of the Nobel Peace Pri
ze, say: „Proposals of candidates for the Nobel Pea
ce Prize must, in order to be taken into considera
tion at the annual distribution of the prize, be han
ded to the Nobel Committee of Norwegian Parla
ment in Oslo before the 1st of February of the same 
year“.

We are alright in regards to the date, but, un- 
fortunatly, the presentation for the Nobel Peace 
Prize should be made by the „Members of Parlia
ment and Members of Government of the different 
stdtes, as well as Members of the Interparliamenta
ry Union“.

With this I am asking you to do this proposal: 
recomend Mr. Simas Kudirka for 1970 Nobel Peace 
Prize.

With hope I am waiting for your letter, in 
which will be enclosed a copy of the letter, which 
you kindly mailed to the Nobel Peace Prize Com
mittee in Oslo, Norway.

Very sincerely yours,
Algirdas Gustaitis

Gerb. p. Pucinski:
Visiems laisviems lietuviams Jūs esate žinomas, 

kaip jų nuoširdus ir tikras draugas. Jie taip pat žino, 
kad Jūs įvairiais būdais kovojate dėl Simo Kudir
kos.

Dabar aš, vienas tų lietuvių, prašau Jūsų dar vie
no ir gal svarbiausio dalyko dėl Simo Kudirkos:

Kaip matote iš čia pridedamosios kopijos, 1971 
m. sausio 7 d. aš pasiūliau Simą Kudirką Nobelio 
Taikos Premijdį. Jų specialios taisyklės, susijusios 
su Nobelio Taikos Premijos paskyrimu, sako: „Pa
siūlymai Nobelio Taikos Premijos kandidatams turi 
būti, jei norima, kad jie būtų svarstomi metiniame 
premijų paskirstyme, įteikti Nobelio Komitetui prie 
Norvegijos Pdrlamento Osle prieš tų metų vasario 
1 d.“

Kai dėl datos, mes esame tvarkoje, bet, nelaimei, 
pasiūlymas Nobelio Taikos Premijai turi būti atlik
tas „Parlamento narių ar vyriausybės atstovų skir
tingų valstybių, ar Parlamentarinės unijos narių“.

Šiuo aš prašau Jus: pasiūlykite Simą Kudirką No
belio Taikos Premijai už 1970 metus.

(nukelta į 6 pusi.)

GATVIŲ PUOŠMENOS
„Literatūra ir rnenias“ rašo:
„Sostinės Daiufcamto gatvėje kelintas ry

tas praeivius sutinka tir palydu estrados dlad- 
nininko J. Kobzono šypsena. Šypsena gera 
ir miela, bet..., niuo jos darosi nejauku. Ar
tisto portretas aifišoje tarytum juokiasi iš 
mūsų nevalyvumo.

„Iš tiesų, kasHne-kas, o skelbimų stendai, 
vitrinos vilniečiams garbės nedaro. Skel
biame ant sienų, skylėtų tvorų. Tos infor
macijos inventorius grubaus, netašyto dar
bo. Gremėzdas karo minėtoje Daukanto 
gatvėje. Ne įspūdingesnis vaizdas ir Tilto 
gatvėje. Universiteto medicinos ir gamtos 
fakultetų studentai skelbimus apie šokių 
vakarus ar kitus renginius slepia lyg re
likviją vitrinoje už vielos tinklo. Betrūksta 
pūdinės spynos su devyniais užraktais...

„Pastabos šia tema — ne naujos. Apie tai 
šnekėta ir rašyta jau ne sykį. Prisiminėme 
todėl, kad reklamos šeimininkai į nesibai
giančius priėkailštus reaguoja labai vangiai. 
Ir ne tik Vilniuje. Panašios gatvių „puoš
menos“ tebegadiima nuotaiką ir kituose res
publikos miestuose ir miesteliuose“.

MELE KA UI — 
LINKSMŲ KALĖDŲ

Kaip pasakyti „linksmų Kalėdų“ havajie- 
tilškai iarba -kita kalba?

Štai keli pavyzdžiai:
vokiškai — Froehliche Weiniachten, 
prancūziškai. — Joyeux Noel, 
ispaniškai — Feliz Navidad, 
italilškiai — Buon Natale, 
lenkiškai — Wesolych Swiąt, 
uikrainietiškai — Chrystos Baždaetsia, 
čekiškai — Vesele Vianoce, 
norvegų ir denių —Glaedeldg Jul, 
Švedų —Glad Jul, 
latvių — Priecigus Žiemas Sveikus, 
suomių — Hiauskaia Joulua, 
vengrų — Boldgo Karacsony, 
japonų — Christmas Omedeto, 
kiniečių — Kung šok Yesy seng tan, 
ailrių — Nodlaig Nait Ougat, 
graikų — Kala Christougenia, 
kroatų —- Sretan Bozie, 
havaj iečių — Mele Ka Li K i Maka.

(iš Mūsų Pastogės)

GIRA PARODOSE IR MUGĖSE
„Ragučio“ Kaune gaminamoji „Rusiška 

gira“ buvo gabenama į Poznanės, Leipcigo 
ir Limos muges. Sekančiais metais būsianti 
gabenama j prekybos parodą Amsterdame 
ir į tarptautinę mugę Milane.

Neblogai buvusi vertinama „Lietuviška 
gira“.

TOLMINKIEMYJE

Tolminkiemyje, kuriame klebonavo „Me
tų“ autorius poetas Kristijonas Donelaitis 
ir kuris dabar vadinamas Čistyje prudy, 
restauruojiama bažnyčia.

Toje rašytojo gyventoje (apylinkėje esą 
statomi ir kultūros mamai.

bučiavo į skruostą ir išdundėjo į gatvę.
Jam atrodė, kad ši mergaitė, kuri laikas nuo 

laiko pažviigoja į jo knygą, taip nepadarytų. Ji skai
tytų pamažu, pergyvendama ir sektų jo akių žvilgs
nį. Arba paprašytų, kad jis pats garsiai skaitytų. 
Tada galėtų žiūrėti į jo veidą ir jausti, kaip gera 
drauge mąstyti.

„O gal ją užkalbinti?!“ toptelėjo mintis. „Tegu 
žino, kad ji man įdomi, kad atkreipiau į ją dėmesį. 
Bet gal ne. Juk juodu niekuomet nesusitiks, ir bus 
daug geriau, kai ją atsimins kaip saulės spindulį — 
šviesų, malonų ir šiltą. Ji gi jaučia, kad jis apie ją 
galvoja. Juk juodu kalbasi! Tik ne žodžiais, — min
timis. Juk ir ji, be abejo, mąsto, kas jis, kur važiuo
ja, ar turi mylimąją, koks jis. Jai, atrodo, labai gera 
drauge prie vieno staliuko sėdėti ir jausti“...

Vėl pakėlė akis į mergaitę.
Jos veidas ir akys šypsojosi. Labai labai pama

žėle pasuko galvą į langą, viena ranka pastumdama 
žurnalą. Smulkučiai pirštai buvo atgniaužti ir at
kreipti į eilėraštį:

... ateisiu tavęs aplankyti,
kai, gal būt, tu jau nieko nelauksi,
ir pašviesiu tau vienišu žiburiu, 
ir pašoksiu tau žydrąjį šokį.

Nežinojo, ką begalvoti. O norėjo tikėti, kad šie 
žodžiai buvo jam skirti kaip Kalėdų sveikinimas.

Džiaugsmas suplūdo į jo širdį. Vėl prisiminė 
Guodą. Kai paskutinį kartą su ja atsisveikino. Ne
bejudėjo klevo šakos. Tylėjo tuščia gatvė. Ant chri
zantemos žiedo virpėjo peteliškės sparnai. Saulė už
lindo už garbanoto debesėlio.

„Tur būt, paskutinį kartą bučiuoju tavo lū
pas“, mąstė ir išgirdo:

— Tai jau aš eisiu!
— Paskutinį kartą! — pusbalsiu pasakė, ir jo 

balsas buvo neskardus, prikimęs.
Pažiūrėjo jam į akis. Blankiai nusišypsojo. Ta

čiau nieko neatsakė. Ir palengvėle nukaukšėjo šali
gatviu, pasukusi į miestą.

Jo viduje buvo tuščia, tačiau nejautė skausmo. 
Nuėjo. Išnyko iš akių ir gyvenimo.

Tebežiūrėjo į vienišą žiburį ir susimąstė: atsi
sveikinimas ir grįžimas; turėjimas ir netekimas; gy

vybė ir mirtis; praeitis ir ateitis, — viena ir tas pats.
Trumpu ketureiliu jam kalbėjo nepažįstamoji. 

Tačiau vengė jo akių žvilgsnio. Jei būtų Dostojevs
kio Myškinas, pabertų jai sakinių virtinę ir labai pa
prastai atvertų vidų. Ką nors ir ji pasakytų. Bet argi 
nepasitaiko, kad, ką nors brangų sutikęs, tartum ne
tenki nuovokos ir neištari nė žodžio? Tik stipriai su- 
spaudi ranką ir priglaudi.

Traukinio greitis ėmė mažėti. Artėjo stotis, ku
rioje reikėjo išlipti. Užvertė knygą ir įsidėjo į port
felį. Mergaitė tebežiūrėjo pro langą, tačiau buvo tik
ras, kad jautė kiekvieną jo judesį. Matyt, važiuos 
toliau.

Atsistojo. Pažvelgė į mergaitę. Ji, rodos, krūp
telėjo. Iš viršaus atrodė nepaprastai trapi kaip por
celianas. Krūtinė bangavo, lyg įsiaudrinęs ežero pa
viršius. Jam pasirodė, kad girdėjo jos širdies dūžius-

Šalia jos, prie pat lango, stovėjo plona lazdelė. 
Viršuje išlenktu tartum paukščio snapu.

Dar kartą atidžiai pažiūrėjo į lazdelę, kurią 
spaudė smulkučiai pirštai, į nukakusį veidą, vėl į 
lazdelę, atverstą žurnalą ir pasisuko į duris. Jam at
rodė, kad jį palydėjo dvi didelės, sudrėkusios akys 
ir graudus žvilgsnis.

„Kam ta lazdelė?“ galvojo. „Ar ji susižeidė, ar 
kas dar blogiau? Nejau ji negalės pašokti žydriojo 
šokio? Nejau jos niekad nesutiksiu? Nejau dar ne
pasisveikinęs turiu atsisveikinti?“

Ėjo sunkiu žingsniu, o jo vidų maudė kažkoks 
gailesys. Perone dar atsisuko, bet apie traukinį vil
nijo gyva žmonių banga, kuri uždengė paliktą vago
ną.

Daugiau nebeskubėjo. Jam nebuvo prasmės 
skubėti. Įkaitusioje galvoje narstė neišsprendžiami 
rebusai. Mįslė buvo ir ta mergaitė su žvaliomis aku
tėmis, švelnučiais pečiais, trapiais pirštais ir lazdele 
su išlenkta paukščio galva.

Apsuko didelę aikštę, ėjo šalinėmis gatvėmis. 
Neskubėjo. Turėjo laiko marias.

Kūčių vakaras mirgėjo eglaičių žvakelėmis ir 
papuošalais languose, skambėjo jaunimo juoku ir 
šūksniais, šventinė nuotaika nurinko beskubančius 
žmones nuo gatvių ir pasodino prie vaišių stalų. 

Į Kaip ir jis, niekas, rodos, neskubėjo šį vakarą.

Kai po gero pusvalandžio atsidūrė prie bičiu
lio namų, nuo durų skubėdama nušvilpė juoda ma
šina. Dar lauke prie durų stovėdamas, girdėjo pa
žįstamų balsų klyksmą, šūkius, gerą nuotaiką. Pro 
langus krito šviesos kaskados, mirguliavo eglaitės 
degančios žvakutės.

Atidarė duris į priebutį. Pasibeldė. Tačiau nie
kas jo neišgirdo.

Pastūmė duris.
— O, pagaliau ir Jurgis atsirado! — šūktelėjo 

bičiulis.
— Ir pačiu laiku! — tarė, spausdama ranką, jo 

žmona.
— Mes seniai jau laukiame! — prišokusi džiau

gėsi duktė Danguolė. — Ir ne tik mes, — ir mūsų 
viešnia!

Jurgis nerojo, ką pasakyti: kambario pasieny
je, prie mirguliuojančios eglaitės, stovėjo nepažįsta
moji mergaitė, o jos akys švytėjo dideliu džiaugsmu 
ir laime.

— Čia mano draugė Karolina! — pristatė Dan
guolė. — Atvažiavo švenčių praleisti. Ir su jumis 
susipažinti. Aš jai labai daug pasakojau apie jus. 
Ji labai domėjosi. Sakė, bus malonu apie daug ką 
pasikalbėti...

Kai žengė artyn, Karolė pasisuko į Jurgį. Jos 
rankoje tebebuvo lazdelė, kuria buvo pasirėmusi. 
Didelės akys švytėjo, kaip šio vakaro žvaigždės. Il
gi plaukai dengė melsvos suknelės apdengtus pečius. 
Nusišypsojo, tartum pratęsdama aną lauksmo nuo
taiką traukinyje, ir anglų kalba pasakė:

— Jurgi, kodėl manęs nepalaukėte? Aš jus iš kar
to pažinau, nes buvau nuotraukoje mačiusi. Jeigu 
norėsite, aš jums pašoksiu žydrąjį šokį, —ir iš jos 
veido tryško džiaugsmas, vidinė šiluma ir kažkoks 
vos juntamas graudesys.

Jurgis pastebėjo, kad jos viena koja buvo plo
nesnė ir trumpesnė.

— O aš jums pabūsiu vienišu žiburiu, Karole, 
atspėjęs jūsų mįslę, — atsakė. —Aš nepaprastai 
džiaugiuosi.

1971. XII. 6.

| Savo draugus, bičiulius, senus ir naujus J 
č klientus sveikina ir linki jiems (

laimingų Naujųjų 1972 metų jj 
Į JUOZAS TARUUIS j 
| Centrinio apšildymo, šilto ir šalto ' 
' vandentiekio tiekimo rangovas |
v ** s j* s /Mr, jrs

£*******.***<<.*<.».»*44MMMMMMMMMMy 

i Normandy Stores Ltd. | 
J (Valentinas Ribokas) f 
$243 Portobello Rd., London, W.ll«
* Ž* sveikina draugus ir pažįstamus su g
* Kalėdų šventėmis ir linki laimingų f
* 1972 metų. f* S
g'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllĮU  

f Šventų Kalėdų proga sveikina savo f 
| pažįstamus ir klientus ir linki f 
| laimingų 1972 metų. | 
| BULAITIS PETER & SONS |
| 80 Highbury Park, London N.5 | 

Tel. CAN 5164 |
ir 1

| BULAITIS BROS. | 
| 225 Seven Sisters Rd., London, N.4 3 
| Tel. ARC 0449 |
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij^

2 Savo draugus, bičiulius ir klientus į 
C sveikina ir linki laimingų Naujųjų k 
B 1972 metų. £

j TAURAS j 
§ (A. Briedis) £
2 3 St. Dunstan’s Gardens, |
2 London, W.3 £
į Tel. ACO 4374

5



EUROPOS LIETUVIS Nr. 45 (1190)

SIAUBAS UKRAINOJE
G. I. RIMUTIS

Kai Ukrainoje Ibadu mirė masės žmonių, 
'kai 'kraštas paskendo kraujuose, kai ukrai
niečių tautos kančios taurė išsiliejo per 
kraštus, kai sielvartai ir pagalbos šauks
mas prasiveržė pro NKVD durtuvus ir ka
lėjimų sienas ir pasiekė užsienį, tada tėvas 
Stalinas paskelbė, kad į NKVD eiles pakliu
vo liaudies priešų ir jie sujaukė gerą ko
munistų partijos vardą. Jis atleido NKVD 
viršininką iš tarnybos ir paskyrė jam pen
siją, o draugą Nikitą pasiėmė į Maskvą.

Kita didelė žudynių banga persirito per 
Ukrainą, kai 1934 m. buvo nužudytas ko
munistų veikėjas Kirovas. Tada daugiau
sia kliuvo partiečiams. Užmirškme juos, 
nes mauras atliko savo darbą ir...

Pasalkoj'ama, kiad kai 1937 metais Stali
nas Nikitą paklausė, kur jis dabar iš Mask
vos norėtų vykti, tai Nikita šaltai ir nesvy
ruodamas atsakė:

— Siųskite mane namo į Ukrainą, kad ga
lėčiau paskutinį ūkininką nuvaryti į kol
chozą.

Stalinas sutiko, ir Nikita išvyko į Ukrai
ną.

Daugumas ūkininkų tuo laiku jau buvo 
išvaryti iš ūkių, suvaryti į kolchozus. Jie 
bandė prisitaikyti prie kolchozinės siste
mos. Kiti, kaip jiau anksčiau minėjau, mirė 
badu, buvo išsiųsti į Sibirą, kad ten žūtų 
nuo ligų ir sunkių gyvenimo sąlygų, dar ki
ti pabėgo į lenkų okupuotąją Ukrainos da
lį. Nedaug jau ten buvo likusių ūkininkų, 
ir Nikita atkreipė į juos alkis, nes, atsisvei
kindamas su Stalinu, jis buvo gavęs įsaky
mą galutinai išvalyti kraštą nuo liaudies 
priešų ir baigti įvesti komunistinę kolcho
zų sistemą žemės ūkyje. Nikita prižadėjo ir 
savo žodį stengėsi ištesėti. Kad darbas ge
riau sektųsi, jis su savim pasiėmė du talki
ninkus: Molotovą ir slaptosios milicijos — 
NKVD generolą Ježovą. Šita trijulė Ukrai
noje buvo visagalė. Žmonės jų įsakymu bu
vo areštuojami, tremiami į Sibirą, kankina
mi, kad prisipažintų NKVD numatytąją 
kaltę padalrę, be atodairos šaudomi ar ka
riami. Jie patys .ar jų sudarytosios komu
nistinės gaujos ėjo iš kaimo >į kaimą, iš 
miesto į miestą, visus įtarinėjo ir visus tar
dė. Jie žiūrėjo ne tik j žmonių dabartį, bet 
ir į praeitį, nes, pagal Nikitos ir jo kompa
nijos pažiūrą, jei tėvas buvo pasiturįs ūki
ninkas, atseit, liaudies priešas, tai kaltė 
krinta ir ant jo vaikų. Nikitai buvo maža 
aukų likusiuose kaimuose, miestuose ir 
fabrikuose, tiai jis įsisuko ir į kolchozus. 
Nikita užuodė, kad ir ten gali būti kapita
listinių liekanų, vadinamosios penktosios 
kolonos. Ir tik per vienerius metus Nikita 
su savo bendrais Ukrainoje išvalė apie mi
lijoną žmonių: transportas po transporto su 

' žmonėmis važiavo j Sibirą, buvo prigrūsti 
pilni kalėjimai, Šaudyta tiek, kiek tik su
spėta palaidoti, ir apie 220.000 pakarta.

Taip Nikitai besidarbuojant, prasidėjo II 
pasaulinis karas. O kai Hitleris užpuolė sa

SIMAS KUDIRKA NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAI

Viltingai Idukiu Jūsų laiško su kopija laiško, kurį 
malonėsite pasiųsti Nobelio Taikos Komitetui Os
lo, Norvegijoje.

Nuoširdžiai Jūsų
(pasirašė) Algirdas Gustaitis

Laiškas buvo parašytas, manau, pakankamai ma
loniai. Tada maniau, kongresmanas Pucinski yra 
lietuvių bičiulis.

Veltui nekantriai laukiau iš jo atsakymo.
1971 m. balandžio 2 d. pasiunčiau tam pačiam 

kongresmanui R. C. Pucinski tuo pačiu adresu, ku
ris neabejotinai teisingas, tokį laiškutį:

Dear Mr. Pucinski:
1 am very much waiting for your reply to my 

letter ddted March 21st, 1971. Hoping, you will re- 
comend Mr. Simas Kudirka for the Nobel Peace 
Prize.

If not, I shall ask another person to do so.
Please reply to me as soon as possible.
Very sincerely yours,

į (pasirašė) Algirdas Gustaitis“
Gerbiamasis p. Pucinski:
Aš labai laukiu Jūsų atsakymo į mano laiškų, ra

šytų 1971 m. kovo 21 d. Tikiu, Jūs pasiūlysite Simų 
Kudirkų Nobelio Taikos Premijai.

Jei ne, paprašysiu kitų asmenį tai padaryti.
Malonėkite atsakyti kiek galima greičiau.
Su pagarba Jūsų

(pasirašė) Algirdas Gustaitis

Tyla. Jokio atsakymo.
Lietuvių spaudos išgarbintas kongresmanas iš 

Illinois Roman C. Pucinski visiškai boikotavo pas
tangas Simą Kudirką pasiūlyti Nobelio Taikos pre
mijai. O tai jam nebūtų kainavę nieko, būtų ne tik 
lietuvių, bet ir svetimųjų atžvilgiu pelnęs tikros 
garbės taikos priemone, dideliu humanišku pareiš
kimu.

Bet ne.
Parodė savo tikrąjį nusistatymą?

Svarbesniu, didesnės reikšmės įvykiu tariami

vo bendradarbį Staliną ir vokiškosios divi
zijos peržengė sovietų Rusijos sieną, tai 
raudonoji armija, gavusi pirmąjį smūgį, vi
su frontu traukėsi ir įbėgo į Rusijos gilumą. 
Komunistai nenorėjo vokiečiams palikti gy
vų Ukrainos kančios ir teroro liudininkų. 
Dėl to visus kalinius bandė evakuoti. Dau
gelis kalinių buvo labai nusilpę ir negalėjo 
paeiti. Jie šaudyti vietoje ir palikti gulėti 
pakelėse. Kurie nespėti evakuoti, tie šau
dyti kalėjimų kiemuose ir, jei tik suspėta, 
ten ir palaidoti. Kai vėliau tie kapai buvo 
atkasti ir lavonus pradėjo tyrinėti daktarų 
komisijos, tai surasta ir kankinimo įrody
mų: vieni turėjo nudeginimo žymių, kitiems 
buvo nulupta nugaros oda, dar kitiems bu
vo išluptos akys ir vinių prikalta į kojas ir 
rankas, daugeliui nuplauta nosys, ausys, 
liežuviai ar net lyties organai. Bemaž visų 
kalinių rankos buvo viela surištos užpaka
lyje.

Tarnavau raudonojoje armijoje, pasakoja 
kitas liudininkas, kai 1941 metų rudenį ma
no dalinys bėgo į Rusijos gilumą. Netoli 
Chartsysko priėjome gilią daubą ir ten pa
matėme baisų vaizdą. Visa dauba buvo už
versta netvarkingai sumestais vaikų lavo
nais. Jų amžius galėjo būti 14-16 metų. Jie 
buvo apsivilkę juodos spalvos uniformo
mis. Pasirodė, kad čia buvo žinomosios 
F. S. U. mokyklos mokiniai. Mes bandėme 
Skaityti, kiek ten tų nelaimingųjų yra. Su
skaitėme iki 370, ir mūsų skaičiai susimai
šė. Kai pasižiūrėjome iš arčiau, tai pamatė
me, kad jie buvo sušaudyti automatiniais 
ginklais. Vėliau vietos gyventojai pasakojo, 
kad kai vokiečių kariuomenė artėjo prie 
miesto, kur buvo ta mokykla, NKVD įsakė 
mokinius evakuoti. Jie pėsti ėjo apie 60 my
lių, o kai daugelio mokinių kojos sutino ir 
jie negalėjo toliau paeiti, tai paprašė savo 
vadovus, kad duotų transporto priemonių. 
Vadovai pažadėjo, ir vaikai susėdę ramiai 
laiukė. Bet kaip vaikai nustebo, kai pama
tė, kad vietoj transporto priemonių atvyko 
NKVD dalinys, .ginkluotas automatais. Jie 
vaikus sušaudė ir jų dar pusgyvius lavonus 
netvarkingai sumetė į daubą.

Kitas liudininkas pasakoja, kad NKVD 
ėmėsi evakuoti kalinius, kai vokiečių divi
zijos jau buvo netoli Krasnodar©. Kalinius 
sukrovė į sunkvežimius ir vežė į geležinke
lio stotį. Tačiau kelias buvo užverstas, ir 
jie negalėjo pravažiuoti. Tada NKVD paly
dovai sunkvežimius su kaliniais apipylė 
benzinu ir sudegino.

Kai vokiečiai užėmė Krasnodarą ir ap
žiūrėjo rajoninę NKVD būstinę, jie rūsyje 
rado sveiko žmogaus protu sunkiai įsivaiz
duojamą kankinimo ir žmonių žudymo po
žemį. Į rūsį buvo tik vienas tamsus įėjimas. 
Ten tarp kitų kankinimo ir žudymo priemo
nių rastas įtaisas, kuris savo forma labai 
panašus į šiaudams kapoti mašiną. Jos pei
liai buvo stambūs ir ilgi. NKVD ta mašina 
kapojo savo aukas. Kaulų ar raumenų ga

lietuvių tautos draugai JAV vyriausybėje mums at
suka nugarą, žinokitės. Jūs mums reikalingi bal
suojant. Su jumis, maži lietuviukai, mes žaidžiame, 
bet nesitikėkite nieko daugiau. Pakalbame ne tik 
jums, bet ir daugeliui kitų. Nebūkite naivėliai.

Laiškas kitam įtakingam amerikiečiui, Ir vėl 
ignorantiška tyla

Na, reikia dar pabandyti. Atrodė, humanišku
mui ir lietuviams palankus Wayne L. Hays iš Ohio, 
kurio pavardė atspausdinta didžiosiomis raidėmis 
minėtoje dokumentinėje knygoje apie Simą Kudir
ką. Gal JAV nėra priešiškos Simo Kudirkos laisvės 
žygiui, išdrįs jį plačiau iškelti?

1971 m. balandžio 17 d. parašiau:
„Hon. Wayne L. Hays
Subcommittee on State Department Organi
zation and Foreign Operations
Washington, D.C.
Dear Sir:
On November 23rd, 1970 a Lithuanian sailor 

Simas Kudirka made a most dramatic escape to 
freedom, which he was refused. 1 think, that act 
for freedom was most impressive to the people of 
the world in 1970.

Therefore I am sugesting and asking you to 
recommend Mr. Simas Kudirka for Nobel Peace 
Prize. This recommendation must be made by an 
official government personality.

Awaiting your favourable reply.
Very sincerely yours,

(pasirašė) Algirdas Gustaitis“

Gerbiamas pone:
1970 m. lapkričio 23 d. lietuvis jūrininkas Si

ne buvo suteikta. Aš manau, kad tas jo laisvės veiks
mas Kudirka dramatiškai pabėgo į laisvę, kuri jam

Todėl aš siūlau ir prašau, kad Jūs pasiūlytumėt 
mas buvo 1970 metais pasauliui įspūdingiausias.
Simų Kudirkų Nobelio Taikos Premijai. Toks pasiū
lymas privalo būti atliktas oficialaus vyrčausybes 
asmens.

Laukiu Jūsų teigiamo atsakymo.
Nuoširdžiai Jūsų

(pasirašė) Algirdas Gustaitis

balėliai (krito čia pat į vandens srovę. Vo
kiečių administracija visiems leido apžiū
rėti šį sovietinį išradimą.

Tūkstančiai žmonių ėjo pasižiūrėti, pasa
koja liudininkas, ėjau ir aš. Baigdamas liu
dijimą, jis dar priduria, kad kai laisvos tau
tos savo talentus naudoja geresniems išra
dimams, tai Kremlius savo talentus naudo
ja, kad išrastų naujas ir dar baisesnes pa
vergtosioms tautoms kankinti ir žudyti 
priemones.

Kiekvieną dieną, kai tik vokiečių divizi
jos pasistūmėdavo pirmyn, būdavo vis su
randama, kas nors nauja, ir baisaus. Tokia 
baisi paslaptis paaiškėjo, kai 1941 metais 
vokiečiai užėmė Ukrainos vienos apygar
dos administracinį centrą Vinicą.

Vinica yra senas Ukrainos miestas, žino
mas jau XIV šimtmetyje. O šiandien, kaip 
liudininkas pasakoja, Vinica yra simbolis 
žiaurumo ir masinės žmogžudystės, kokios 
pasaulio istorija dar nežinojo. Tai vyko ta
da, kai sovietai statė taiką mylinčią socia
listinę valstybę. Ir tai vyko ne kokios nors 
revoliucijos ar karo, bet taikos metu.

Jau 1921-22 metais sovietai ten išžudė 
apie 10.000 ukrainiečių karių, kurie kovojo 
dėl laisvos ir nepriklausomos Ukrainos. Iš 
ten buvo išvežta į Sibirą apie 8.000 laisvės 
kovotojų. Apie 20.000 ūkininkų .buvo išžu
dyta, kai jie atsisakė eiti į kolchozus 1932- 
33 metais. Apie 15.000 Ukrainiečių NKVD 
nužudė savo rūsyje 1937-38 metais, o badu 
mirė apie 150.000 žmonių.

1943 metais vietos žmonės, vokiečių ad
ministracijai leidus, sudarė tarptautinę ko
misiją šiems žudymams tyrinėti. Į komisi
ją pakvietė prof. Soenen iš Belgijos, prof. 
Pesonen iš Suomijos, prof. Duvoir iš Pran
cūzijos, prof. Kazzanigą ilš Italijos, prof. 
Gegquist iš Švedijos, prof. Poorten iš Olan
dijos, dr. Wagner, prof. Shrader ir dr. Ken
ti iš Vokietijos.

Komisija atkasė masinius kapus ir ten 
rado nužudytųjų kūnus, dokumentų, nužu
dymo būdų ir kankinimo žymių. Komisi
ja taip pat konstatavo, kad prieš revoliuci
ją čia buvo vienas kalėjimas, kuriame ga
lėjo tilpti ne daugiau ikaip 2.000 žmonių. O 
komunistai ten nuolatos laikė apie 18.000 
žmonių, ir 1937-39 metais ten nuolatos bū
davo apie 30.000 suimtųjų. Komisija taip 
pat rado ir pastatą, kuriame buvo žmonės 
kankinami ir žudomi. Kai kurie kaliniai bu
vo žudomi ir kalėjimo rūsyje. Rūsyje buvo 
ir specialus kanalas kankinių kraujui nute
kėti, o ant grindų buvo pribarstyta palaidų 
durpių, kad sugertų nelaimingųjų kraują. 
Ta komisija vien tik Vinicos mieste rado 40 
masinių kapų. Tyrimai parodė, kad didelė 
dalis nužudytųjų buvo ūkininkai, kiti — 
fabrikų darbininkai ir įstaigų tarnautojai. 
Bemaž visi buvo nušauti mažo kalibro pis
toletu į pakaušį iš labai .arti. Auka papras
tai turėdavo atsiklaupti, jo rankos viela bū
davo surišamos užpakalyje, jis turėdavo 
palenkti galvą prieš .sovietinį budelį.

Kitas liudininkas pasakoja, (kas vyko Ey- 
kownia miške. Vietos gyventojai pastebėjo, 
kad jau 1937 metais tame miške pradėti 
kažkokie darbai. Pirmiausia didelis miško

NAUJASIS KARAS
Dar vienas naujas karas su žudymais ir 

naikinamu! Taip, dar vienas naujas karas 
— Indija moko Pakistaną. Gal ne moko, gal 
baudžia, o gal tik naudojasi susidariusio
mis galimybėmis.

Jau mūsų skaitytojai, kurie paima į ran
kas didesnį svetima kalba laikraštį, be abe
jo, yra matę žemėlapį su Vakarų ir Rytų 
Pakistanu. Vienas tų Pakistanu yra viena
me Indijos pakraštyje, o kitas visiškai ki
tame. lyg .kokia tolima kolonija iš imperia
listinių laikų. Bet juk Indijos ir Pakistano 
valstybės buvo sukurtos tada, kai pradėjo 
staiga byrėti Britų imperija. Taipgi tos 
valstybės yra, galima sakyti, šių dienų pa
daras. Dar daugiau: jos yra Britų gaminys. 
Britai davė toms buvusioms kolonijoms ne
priklausomybę ir perdaug nesiskaitė su rea- 

plotas aptvertas aukšta lentų tvora, kad 
niekas negalėtų matyti, kokie darbeliai ten 
dirbami. Prie tvoros stovėjo ginkluota 
NKVD sargyba ir įspėjinėjo vietinius gy
ventojus, kad nedrįstų artintis. Jei kas ty
čia ar netyčia prisiartins, tai bus šaunama 
be įspėjimo ir be pasigailėjimo. Tada kiek
vieną dieną ištisus ketverius metus anksti 
rytą ar vėlai naktį ginkluotų sargybinių ly
dimi sunkvežimiai atgabendavo paslaptin
gą krovinį. Niekas nežinojo, kas ten. per 
kroviniai. Tik kai 1941 metais tą vietovę 
užėmė vokiečių kariuomenė, vietos gyven
tojai nuėjo ir pamatė, kokius paslaptingus 
darbelius ten dirbo ir ką slėpė NKVD tame 
aptvertame miško plote. Ten buvo pasta
tas, kurio viename (kampe buvo daug bute
lių su kažin kokiais skysčiais, o ant grindų 
primėtyta vyriškų ir moteriškų rūbų, batų, 
uniformų ir kita. Kai žmonės tame aptver
tame plote pradėjo kasinėti žemę, tai rado 
milžiniško didumo kapą su nužudytų žmo
nių lavonais.

Niekas nesuskaitė, ir niekas nežino, kiek 
Kremliaus budeliai ten palaidojo Ukrainos 
kankinių, nes jokiu būdu nebuvo galima jų 
suskaityti. Dokumentus NKVD spėjo pasi
imti, išsivežti ar sunaikinti.

Pilna Ukraina tokių masinių kapų, vie
nas už kitą didesnių, ir jie liudija, kiek 
kentėjo to krašto žmonės anais baisiais Sta
lino ir Nikitos viešpatavimo laikais.

Tali buvo Ukrainoje. Tačiau NKVD ran
ka bandė pasiekti ir tuos ukrainiečius, ku
rie spėjo pasitraukti į užsienį ir įsijungė į 
antikomunistinę veiklą. Kremliaus patikė
tinis ir Stalino bendradarbis Aleksandras 
Šelepinas Siuntė budelius į užsienį, kad ir 
ten jie žudytų ukrainiečius, nes jiems Uk
rainos kankinių kraujo dar buvo maža. Si
moną Petliūrą nužudė komunistų agentas 
Paryžiuje 1926 metais, E. Konovalecas nu
žudytas Olandijoje 1938 metais, Stepanas 
Bandera nužudytas Vokietijoje 1959 me
tais.

Tai tik nuotrupos tos kančios, kurią iš
kentėjo sovietų okupuotoji Ukraina, ir nuo
trupos tų skerdynių, kurias įvykdė NKVD 
budeliai. 

Taip pat negavau jokio atsakymo. Tyla. Sąmoks
las prieš laisvės siekusį lietuvį Simą Kudirką buvo 
padarytas ne tk J. A. Valstybių karinės pakraščių 
sargybos, ne tik JAV Užsienio Reikalų Ministeri
jos (State Dept.), bet net ir garsiausiai barškėjusių 
draugiškus žodžius lietuviams, kalbėjusių apie lais
vę ir humaniškumą.

Ignoravo ir lietuvių spauda J A Valstybėse
Pranešimą apie bandymą Simą Kudirką pasiūlyti 

Nobelio Taikos Premijai daviau dviem lietuvių laik
raščiams Čikagoje. Vienas visiškai nutylėjo, net ne
atsakė pakartotinai užklausus. Antro laikinai dir
bęs redaktorius grąžino su sarkastišku prierašu, 
kad, esą, nėra jokio reikalo stengtis Simą Kudirką 
siūlyti Nobelio Taikos premijai...

Vienam dienraščiui ir kitai spaudai, leidžiamai 
Clevelande, parašiau, kad kongresmanas Pucinski 
prašytas talkos, gal kas galėtų su juo tuo reikalu 
pasikalbėti, gal jo sekretoriai jam neįteikia tokios 
korespondencijos, ir pan. Nespausdino, neatsakė.

Tada prie progos tuo reikalu pasikalbėjau su ži
nomu mūsų rašytoju. Jisai palaikė mano mintį, la
bai nustebo, pats jiems parašė, bet ir jo straipsnio 
nespausdino.

Manau, kad tokia lietuvių spaudos elgsena 
JAV-se yra neteisinga. Nereikia pataikauti tūliems 
amerikiečių valdžios žmonėms. Reikia apie juos ra
šyti ne vien panegirikas, bet nebijoti paskelbti ir ki
tokių faktų. O toji spauda dažnai didžiuojasi esanti 
laisva ir ginanti lietuviškus reikalus. Simo Kudirkos 
reikalu jie tokiais neturėjo drąsos pasirodyti.

Protestuoju prieš tokios rūšies cenzūrą. Aš nesu
tinku ir nesutiksiu baimingam pataikavimui lietu
vių tautos nenaudai. Tie redaktoriai pasikeis, o Si
mo Kudirkos istorija liks lietuvių tautoje.

Prierašas: šį raštą parašiau ir 1971 spalio 31d. 
išsiunčiau vienam lietuvių savaitraščiui į Kanadą, 
bet šiandien jį man redaktorius grąžino...

Pagarbiai

Algirdas Gustaitis

Los Angeles, Calif.

lybe. Kur tirščiausiai susitelkę muzulmo- 
nai, ten sudaryta Pakistano valstybė. Eiet 
už tūkstanties mylių, kitapus Indijos, Ben
galijoje, buvo kitas muzulmoinų telkinys, 
ir Pairistano nepriklausomos valstybės kū
rėjai paprašė Britus, kaip toj pasakoj: pri
dėkite dar mums tuos muziunonus! Britai 
nesivaržydami pridėjo. Dalis Bengalijos ati- 
teKO Indijai.

Tie muzuilmoniškieji 'bengalai, gavę Ry
tų Pakistano vardą, niekada nebuvo paten
kinti savo likimu. Jie visada jautėsi kaip 
Vakarų Pakistano kolonija. Jeigu Pakista
no valstybė ką nors statė, kėlė ūkinę gero
vę, švietimą, tai tik toje vakarinėje dalyje, 
kur įsikūrusi centrinė valdžia. O ten, toje 
vakarinėje dalyje, į .bengalus visada buvo 
žiūrima su panieka, jų reikalais nesirūpin
ta, nors Rytų Pakistanas turi daugiau gy
ventojų kaip Vakarų.

Suprantama, kad dėl to negalėjo būti ra
mybės. Kraštas negalėjo išsiversti be dik
tatūros. Kai dabartinis prezidentas Jahija 
Chanas nutarė leisti rinkti parlamentą, rin
kimus laimėjo nepriklausomo ar bent au
tonomiško Rytų Pakistano norinti partija. 
Dėl to .parlamentui nebuvo leista susirinkti. 
Tada Rytų Pakistano vadai paskelbė savo 
krašto nepriklausomybę. Vakarų Pakistano 
kariuomenė pradėjo malšinti sukilimą. Tos 
kariuomenės Rytų Pakistane buvo ribotas 
kiekis. Papildyti tuos kiekius sunkiai sekė
si, nes kėlias tolimas, o Indija .per savo te
ritoriją .atsisakė praleidinėti lėktuvus. Ne
turėdama .pakankamai kariuomenės visur 
susitvarkyti su keliančiais galvą bengalais, 
Pakistano vyriausybė leido savo tiems ka
riniams daliniams sauvaliauti. Koks tero
ras vyko krašte, liudija pabėgėliai. Kad jų 
liudijimas yra teisingas, rodo pabėgėlių 
skaičiai: apie 10 milijonų pasistengė Indi
joje ieškoti prieglobsčio.

Indijai, kuri nėra ūkiškai pažangus kraš
tas, toks .pabėgėlių antplūdis sudarė rimtų 
ūkinių problemų. Tiesa, kad .pabėgėliams 
išlaikyti davė ir kiai kurie turtingesnieji 
pasaulio kraštai tiesiogiai .ar per tarptauti
nes institucijas. Duonos kąsnio buvo reika
lingi ir milijonai tų ibengaliečių, kurie liko 
savo krašte, .bet Pakistano vyriausybė tarp
tautinių organizacijų prie jų neprileido: ji 
pati pažadėjo sušelpti, kas bus reikalingas 
paramos. Apie kokį nors atoslūgį Rytų Pa
kistane nebuvo jokių viešų kalbų — ten 
reikalus vis tebetvarkė kariuomenė, dažnai 
panaudodama .kulkas bet kokiam įtarimui 
išspręsti ar gaisrus.

įtempimas tarp Indijos ir Pakistano di
dėjo. Abu kraštai sutraukė kariuomenę į 
pasienį. Abu kraštai susirado po didelį glo
bėją — Indija Sov. Sąjungą, Pakistanas — 
Kiniją. Tie globėjai 'abu norėtų įsistiprinti 
globojamuose kraštuose ir vienas kitą da
bar kaltina. Tuo tarpu Indijos kariuomenė 
žygiuoja per Rytų Pakistaną nesivaržyda
ma. Ko nesunaikino paties Pakistano ka
riuomenė, ibemalšindama sukilusius benga
lus, ten dabar pagelbsti savo bombomis ir 
artilerijos sviediniais Indija. Ji pasiskubi
no pripažinti nepriklausomą Bengaliją ir 
remia sukilusius bengalus. Ginklus abi pu
sės naudoja svetimus — .amerikiečių, sovie
tų, kinų pristatytuosius. Amerikiečiai ir ki
ti Vakarų kraštai davė ginklų abiems kraš
tams, aišku, ne tam, kad jie dabar būtų 
naudojami šitam karui, bet ne pirmas ir ne 
paskutinis toks .atsitikimas, kai parama gy
nybos reikalui išvirsta į brolžudiškus ka
rus.

Karas vyksta, ir niekas nesugeba jo su
stabdyti. Jungtinių Tautų balso Indija ne
nori nė girdėti. Dabar jau aiškėja, kad Pa
kistano prezidentas buvęs linkęs atitraukti 
iš pasienio kariuomenę, kraštą perduoti 
koalicinei vyriausybei, amnestuoti pabėgė
lius, šaipos darbą perleisti tarptautinėms 
organizacijoms. Indijos min. pirm. Gandi 
žinojusi tokį prez. Chano nusistatymą, bet 
vis dėlto leidusi pradėti karą ir dabar ne
norinti jo sustabdyti.

Kuo karas baigsis, dar pamatysime. Pa
kistanas yra mažesnis už Indiją, mažiau tu
ri žmonių ir ginklų. Pakistaną remianti Ki
nija, jeigu kanas išsivystytų į didesnes ga
lingųjų grumtynes, negalėtų atsverti Sov. 
Sąjungos pajėgumo. Bet kas gi ir ką lai
mės? Sakykime, kad bus nepriklausoma 
Bengalija, kuri gal panorės prisijungti prie 
Indijos. Ar Pakistanas po to visiškai nu
rims ir nebereikš jokių teisių į tą tolimą te
ritoriją? Kaip Indija .atsidėkos Sov. Sąjun
gai už moralinę ir materialinę panamą? Jau 
dabar Kinijos propaganda tvirtina, kad In
dijai greit .atsirūgs jos draugystė su social- 
imperialistine Sov. Sąjungai Jeigu Indijos 
ir Pakistano teritorij.a yra varžybų laukas 
tarp Sov. Sąjungos ir Kinijos, tai abiejų 
pusių veikla ten gali tik stiprėti, o ne silp
nėti. Sov. Sąjunga savo ruožtu juk kaitina 
Kiniją, .kad ji, oficialiai remdama Pakista
ną, per savo agentus Rytų Pakistane revo
liuciną bengalus. Taigi jei karas ir netru
kus baigtųsi, ramybės vis tiek sunku lauk
ti.

LIETUVIAI TARP KATYNO AUKŲ
Louis Fitz Gibon, buvęs britų laivyno ka

rininkas, parašė knygą .apie Katyno žudy
nes.

Toje 'knygoje tarp nužudytųjų minimos 
ir aiškiai lietuviškos pavardės: A. Gaida, 
T. Dubas, A. Gabrys, M. Kardas, A. Polu- 
kiaitis, D. Bajoriūnas, M. Klinga, J. šova, 
R. Raižys ir kt.
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KALĖDINIS TAKELIS PASAKŲ PARADOKSAI
Marytė sudrebėjo ir patraukė pečiais. Ar 

kambaryje šalta? Ne, (kambaryje pakanka
mai šilta. Tai nerviškumas verčia ją pajus
ti šaltį. Marytė visuomet šiek tiek nerami 
ir susijaudinusi atidarinėdavo tą nedidelę 
skrynią, atsivežtą dar iš Lietuvos, ir išimi- 
nėdavo ryšulį, kuris gulėdavo skrynios dug
ne. šiandien ji* irgi atsargiai atrišo ir išvy
niojo tą ryšulį ir ištraukė gražų takelį.

— Kalėdinis mano takelis! Mūsų takelis, 
— kalbėjo Marytė kaip su. gyvu žmogum. 
Ji paglostė ir pabučiavo pirmiau vidurinius 
raštus, paskiau tolimesnius, o per paskuti
niuosius tiktai lengvai .perbėgo pirštais ir 
šyptelėjo.

—. Su kuo tu čia kalbi? — paklausė stai
ga įbėgusi į kambarį jos duktė Dalia.

— Su mūsų kalėdiniu takeliu, — rimtai 
atsakė jai Marytė. Dailia nusijuokė ir atsi
sėdo šalia motinos.

— Matau, kad jiau Kalėdos, jeigu išėmei 
šį takelį. Tai kūčių vakarui ant stalo, tiesa? 
Kaip visuomet? O gal šįmet kaip nors ki
taip, moderniškai paruošim stalą?

— Modemiškai? Iš kur čia kokia nors 
mada? Šis takelis turi gi savo istoriją.

— O, mamyte, istoriją? Tai jis modemus, 
nes dabar seni daiktai ir dar su istorija la
bai madingi, ;— tarė Dalytė.

— Šio takelio istorija — tad tiktai dalis 
mūsų šeimos istorijos.

Marytė atsargiai ir 'rūpestingai ištiesė ta
kelį ant stalo. Platus, mangas takelis suži
bėjo visais savo lietuviškais raštais. Mary
tė ir net Dalia gėrėjosi spalvomis.

— Žiūrėk, Dalyte, — salikė Marytė, — tą 
drobę dar mano prosenelė išaudė, o čia, 
matai, per vidurį eina visa eilė didelių tam
siai raudonų iškaišiotų tulpių žaliais lapu
kais. Tai mano bobutės, tavo prosenelės 
darbas. Nelengva buvo mano senelei tas tul
pes kaišioti, nes ji jau buvo sena. Kad pra
dėjo šį darbą, ir alkis nepengeriausais jau 
turėjo. Vasaros metu ji sėdėdavo darželyje 
prie namo, saulėje šildydavosi, prižiūrėda
vo dar visai mažytę mane ir mano broliu
ką, p rankose laikydavo šį takelį ir pama
žu kaišiodavo tulpę po tulpės, lapuką po 
lapuko. Kai mes prie.jos prilbėgdavcm, tai 
ja mūsų gindavosi, Qpad tik to rankdarbio 
nepaliestume Savo nešvariomis rankomis.

S&aityto-ju Cai&kai
PENSININKAI IR UŽMIRŠTIEJI

J. Vikis Europos Lietuvio Nr. 42 ir kiek 
anksčiau A. G. iškėlė labai opų ir aktualų 
šių dienų klausimą. Tai mūsų pensininkų, 
ligonių ir gal net pamirštųjų reikalas. Pa
aiškėjo, kad neturime net suregistravę vi
sų, kuriems vienokia ar kitokia pagalba 
reikalinga. O Šaltinis Nr. 5 paskelbė net 
tokią žinutę, kad J. Petronis daugiau kaip 
10 metų serga ir .guli St. Edward's Hospital, 
arti Leek, Staff., dr jo niekas iš lietuvių ne
aplanko. Gaila, kad taip yra.

Ilki šiol ligoniais ir į nelaimę papuolu
siais rūpinosi bemaž tik DBLS ir LNB. 
Bradfordo lietuviai turi savo savišalpos ka
są. Kiek anksčiau DBLS pirmininkas J. Vil
činskas rinko žindąs apie 'asmenis, kuriems 
pagalba reikalinga, ir stengėsi visiems pa
dėti. Deja, jo jėgos ir laikas buvo per maži, 
kad būtų galėjęs atlikti tokį didelį dambą.

Tikrai, prieš 16 metų lietuviai patys pir
mieji pradėjo rūpintis savo seneliais, ir 
Lietuvių Namų B-vė nupirko Sodybą. Į ją 
lietuviai tada dėjo labai daug valčių, ir, jei 
ne visai, tai 'bent dalinai, Sodyba tas viltis 
pateisino.

Šiandien padėtis pasikeitė, ir, man rodos, 
visiems susitarus, (būtų galima tą senelių 
padėtį pagerinti. Juk anais laikais mes tu
rėjome vieną organizaciją — DBLS su jos 
atžala — Lietuvių Namų B-ve. Šiandien, 
be DBLS ir LNB, turime Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Krašto valdybą, Katalikų 
Bendruomenę su jos fondo užuomazga ir 
tartis klubus, neskaitant mažesnių organiza
cijų.

Dovanos Kalėdoms

GERAS PASIRINKIMAS DOVANŲ 
KALĖDOMS

Gintaro karoliai, sagės, žiedai, segtukai.
Įvairūs medžio drožiniai; tautiniai mote

rų drabužiai, juostos, kaklaryšiai.
Ir, žinoma, naujausios ir senesnės lietu

viškos knygos ir ilgo grojimo lietuviškos 
plokštelės.

Pats laikas pasirūpinti tinkamomis dova
nomis.

Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 
Surrey.

O rudenį, kai atšaldavo oras, senelė dau
giausia prisilaikydavo lovoje. Broliukas ir 
aš mėgdavome sėdėti šalia jos lovos. Ji mus 
pavaišindavo, kuo turėdama — riešutu, sal
dainiu, raudonu obuoliuku. Pasakų ji mums 
nepasakodavo, daugiausia tik savo prisimi
nimus. Pasakodavo apie senelį, apie katiną, 
kuris buvo susibičiuliavęs su mūsų pikčiau
siu gaidžiu. Rodydavo ji mums savo žole
les, kurių būdavo prisirinkusi mišlke ir pri- 
sidžiovinuisi ligos atvejui. Pasakodavo, kuri 
žolelė nuo ko gydo. O pasakodama vis kai
šiodavo takelį. Ji skubėjo 'baigti Kalėdoms 
ir suspėjo. Nors čia, matai, Dalyte, pasku
tiniosios 2-3 tulpės jau klaidingos. Kūčių 
vakarą pradėjo mano mamytė ruošti stalą. 
Padėjo šieno po balta staltiese, 'ant tos stal
tiesės ištiesė šį takelį. Čia, pačiam viduryje, 
'kur ta dviguba tulpė, buvo pastatyta lėkš
tutė su plotkelėmis. šitam gale atsisėsda
vo prie stalo senelis, o šitam senelė, apkam
šyta, kad jai patogiau būtų. Abiejose take
lio pusėse buvo pastatyti valgiai, iš viso 
dvylika — dvylikai apaštalų prisiminti. At
skubėjo, kaip prisimenu, tėvas, kuris priėš 
valgydamas dar pašėrė gyvulius.

Visi susėdom, nulenkėm galvas ir visi 
kartu sukalbėjom poterį. Po to senelis atsi
stojo, paėmė plotkelę ir padavė senelei.1 
Drebančia ranka atsilaužė senelė ir pasakė:

1— Jaučiu, ikad tai paskutinis man kūčių 
vakaras, kurį praleidžiu su savo šeima. Die
vas greit pašauks mane. O jums noriu pa
likti šį kalėdinį takelį. Kaip man miela bū- 

| tų, jeigu jūs kas kūčių vakarą visi rinktu
mėtės prie bendro stalo, ant kurio būtų šis 
takelis. Čiia dar yra nemaža vietos toliau 
kaišyti.

Man taida labai patiko, kad ji kalbėjo 
taip iškilmingai, ir aš buvau.nustebusi, kad 
mano mamytė 'ašaroja. Tos Kalėdos, tas kū
čių vakaras buvo mano pirmas, kurį aš su
tikau ir pergyvenau sąmoningai, ir tas kū
čių vakaras buvo paskutinis maino senelei.

Marytė liūdnai nusišypso.
. — O čia, Dalyte, matai, iš abiejų pusių 
kokie puikūs įvairiaspalviai raštai ir kaip 
gražiai jie derinasi su tulpėmis.

Marytė paglostė tuos raštus.
— O kas čia? -— sušuko Dalytė. — Kodėl 

šio rašto galas nebaigtas?

— Čia? Tai bomba palietė.
— Bo — omba? — nustebo Dalytė.
— Taip. Matai, visi šitie raštai mano ma

mytės, tavo senelės, iškaišyti. Ji buvo la
bai energinga ir rūpestinga onoteris. Visi 
darbai jai sekdavosi, visur ji spėdavo ir 
linksma buvo. Mes, vaikai, ją labai mylė
jom ir jos klausėme. Kasmet kūčių vakarą 
ji palikdavo šį takelį ant stalo ar rodydavo 
mums, kiek ji per paskutinius metus dar 
spėjo nukaišioti. Tėvelis juokdavosi klaus
damas, ar tas takelis bus kada nors baigtas. 
O kam skubėti? atsakydavo motina. Jis au
ga ir gyvena su mumis. Tėvas su tuo sutik
davo. Taip mes visi pripratome šį takelį 
kas kūčių vakarą ant stalo matyti, kad net 
dainelę apie jį sukūrėme. Kai mamytė išim
davo jį iš skrynos, tai ji ir mes visi kartų 
užtraukdavom:

Kūčių vakaras atėjo.
Visi ruoštis jam pradėjo.
Mama ima ryšuliuką 
Ir išvynioja takeliuką. 
Tas takelis ypatingas 
Iškaišiotas rūpestioigai. 
Drėbė irgi neprastas 
Bet namuose išausta. 
Prosenelė jį pradėjo, 
Visos kitos siuvinėjo 
Ilgus metus po met ų 
Iki mūsų šių dienų, 
šis takelis toks gražus, 
Ilgas, margas ir platus. 
Stalo vidury jį dėsdm 
Ir kūčiom aplink sėdėsim!

Manyčiau, kad prosenelė džiaugiasi da
bar, jeigu ji gali mus matyti, pridurdavo 
motina. Prasidėjo karas, Dalyte, sunku gy
venti buvo, labai sunku. Broliuką į kariuo
menę paėmė, o tėvai ir aš turėjome apleisti 
savo tėvynę Lietuvą. Žiaurūs laikai buvo, 
bet išgyvenom. Paskutiniu laiku, dar karo 
metu, motina eidavo pas ūkininką bulvių 
kasti, kad šiek tiek maisto uždirbtų. Ir štai 
vieną dieną, kai ji laukuose buvo, praskri
do priešo lėktuvas dr numetė bombą. Vie
na bomba krito netoli mano mamytės. Ne, 
ji nebuvo 'užmušta, tik sužeista. Ji atsigavo 
ir pasveiko, 'bet beveik nebegalėjo vartoti 
dešinės rankos. O kai pasibaigė karas ir 
atėjo (pirmas kūčių vakaras tremtyje, sveti
moje žemėje, vistidk šiek tiek džiaugsmin
gas, nes mano broliukas ne tik sveikas iš
liko ir mus surado, bet dar ir žmonelę su 
savim 'atvedė. Atidarė tada mano motina 
Skrynią, išėmė šį takelį. Kambaryje tiktai 
mes aibi taida buvome. I'štiesėm tą takelį, ir 
motina pasakė:

— Aš to rašto nebegalėsiu jau baigti, nes 
nevaldau rankos. Bet svarbiausia, kad mes 
dar nežuvom ir vėl galėsim visi kartu su
sėsti prie savo takelio.

— Mamyte! — sušukau aš tada, — aš ga
lėsiu toliau kaišioti už tave.

— Teisingai, Maryte, tu gali dabar perim
ti iš manęs. Mano raštus taip ir paliksim 
nebaigtus, o tu tęsk. Ar sugebėsi? Paaiškin
siu ir parodysiu tau. Ak, Maryte, kad tik
tai tu neužmirštum visko, kas buvo mūsų 
giminė, mūsų tėvynė, mūsų papročiai...

— Ne, 'aš nieko neužmiršau, Dalyte, ir ne
norėtume, kad ir tu užmirštum. Matai, čia 
aš jau iškaišiau tulpes ir lapukus. Dvi eilės 
baigtos. Toliau jau nebekaišiosiu. Mano 
prosenelė išaudė šią drobę, senelė pradėjo 
kaišioti, mano onotina tęsė, o vėliau aš. 
Keturios generacijos čia įaustos į šį kalėdi
nį takelį. Man šis takelis toks brangus, kaip 
koks airtamas.

Nutilo Marytė, nusigręžė nuo dukters, 
slėpdama ašaras. Ar Dalytė panorės toliau 
kaišioti? Dabar kiti laikai. Skubūs laikai. 
Be tradicijų.

Marytė pradėjo ruošti stalą kūčių vaka
rui. Šieno nebuvo. Iš kur jį imsi didmiesty
je! Bet ant 'baltos staltiesės ji ištiesė šį ta
kelį. Dalytė sėdėjo.

— Mamyte! — pagaliau tyliai atsiliepė 
ji, — kiek tau metų buvo, kai pradėjai ta
kelį kaišioti?

— Keturiolika.
— Tiek, kiek man dabar! Ar tu nepagal

voji, kad atėjo mano eilė toliau kaišioti? 
Ar leisi man?

— O kodėl tu to nori, Dalyte?
— Mamyt, tai gi mūsų takelis, ir aš se

kanti po tavim.
Marytės Širdis šokinėjo iš džiaugsmo. Ži

bančiomis akimis pasišaukė ji Dalytę.
— Eik čia, dukrele. Man labai malonu, 

kad tu nori tęsti. Reiškia, kad mūsų gimi
nė dar nežūsta. Takelis! Rodos, nedidelis 
daiktas, bet kokia didelė jo reikšmė!

Ir Marytė su Dalyte pilnu balsu užtrau
kė:

Kūčių vakaras atėjo.
Visi ruoštis jam pradėjo...

V. Čekauskienė

Reikia su J. Vikiu sutikti, kad Sodyba 
niekad nebuvo ideali vieta mūsų pensinin
kams ir seneliams gyventi. Be to, jie ten 
yra labai vieniši. Vasarą, kai suvažiuoja 
žmonės atostogauti, arba per šventes, tai ir 
ten gyvenantiems seneliams linksmesnės 
dienos ateina. Tačiau rudenį ir žiemą jie 
ten nuobodžiaujia. Iš tikrųjų jiems niekas 
nedraudžia ateiti į Sodybos barą, pasižiū
rėti televizijos programos ar susitikti su at
vykusiais tautiečiais, bet kad žiemą tiek 
mažai mūs tautiečių atvyksta į Sodybą...

Taigi mūsų pensininkus ir senelius rei
kėtų iš ten iškelti. Bet kur?

Yra tokia vieta. Tai Nottinghame Jauni- I 
mo Židinys. Židinys — namai, pirkta lietu
vių jaunimo reikalams, bet mūsų jaunimas, 
pabuvojęs ten vienerius metus, nebenori 
daugiau sugrįžti. Namai stovi apytušti.

Jei ten persikeltų seneliai ir pensininkai, 
tai didelė dalis sodybinių nepriteklių at- 
puitų: čia jau miestas, tai arti gydytoj as ir 
ligoninė; čia ir krautuvės jau netoli; čia di
doka lietuvių kolonija; čia kiėkvieną sek
madienį esti pamaldos ir dažnokai įvairūs 
minėjimai; tai (puiki (proga susitikti su savo 
giminėmis ir pažįstamais, ir čia gyvendami 
seneliai nesijaus visų apleisti ir vieniši. O, 
antra, aš tvirtai tikiu, kad Lietuvių Katali
kų Bendruomenės ir Židinio vadovai, globo
dami senelius, parodys tikrąją krikščioniš
ką meilę ir jų padėties supratimą, ko jiems 
trūko Sodyboje 'begyvenantiems. Pagaliau 
tiek Kanadoje, tiek Amerikoje senelių na
mai yra prisiglaudę prie parapijų ir katali
kiškųjų organizacijų.

Šiuo metu Jaunimo Židinio namai gal ir 
nelabai tinka seneliams (gyventi, bet juos 
galimia pataisyti — pritaikyti ir net prirei
kus praplėsti. Tik, žinoma, visi turi ateiti 
į talką ne tik žodžiais, ne patarimais ar pa
peikimais, bet ir darbais ir pinigine para
ma. O mūsuose, be organizacijų, bendruo
menių.ir klubų, yra ir geraširdžių žmonių. 
Paminėsiu ta proga tik Bakaičius: buvo 
pirkti Lietuvių Narnai — Bakaičiai aukojo, 
plakta Sodyba — Bakaičiai taip pat aukojo, 
pirkti Jaunimo Židiniui namai Nottingha
me — Bakaičių auka ir ten bu vo, o kai Ket- 
teringe buvo statoma anglų katalikų vai
kams mokykla — Bakaičiai davė net £ 1000. 
O kun. S. Matulis ar ne Bakaičių pirktu au
tomobiliu važinėja? Ir kai reikės lietuvių 
senelių namus pagerinti Nottinghame, ti
kiu, kad Bakaičiai ir čia išties pagalbos 
ranką, o ir mūsiškių daugelis paseks jų gra
žų pavyzdį.

Tad, man atrodo, viskas būtų gera, tik 
ar Lietuvių Katalikų Bendruomenės ir Jau
nimo Židinio vadovai turės noro tokį dide
lį darbą dirbti ir nelengvą naštą sau ant 
pečių užsikrauti. O būtų gera, kad jie pasi
imtų senelius globoti. Manau, kad lietuvių 
visuomenė ir seneliai būtų jiems labai dė
kingi.

Vik. Ignaitis

Septyngalvis slibinas
Apsišaukėlis, kuris apsimetė nugalėjęs 

slibiną ir bandė pasisavinti svetimus lau
rus. iš tikrųjų buvo vertas laurų. Jis gelbė
jo savo gimtosios šalies (prestižą — šalies, 
kurios gyventojai pasyviai, nekovodami bei 
neieškodami naujų kovos būdų, siuntė sli
binui į ryklę vis naujus savo žmones — tol, 
kol su plėšrūnu stojo į kovą iš svetur atkly
dęs jaunikaitis.

Savo ruožtu jaunikaitis pasirodė esąs ne
vertas nugalėtojo laurų: jis dėkingai pri
ėmė atlyginimą i'š ikeliaklupsčiautojų ir bai
lių, sutiko būti jų valdovo žentu. Jo aštrus 
kalavijas pasirodė esąs 'bejėgis prieš aštun
tąją slibino galvą — minkštą sosto kėdę...

Septynmyliai batai
Žmogėdra, kuriam nuo kojų Jonukas mo

vė septynmylius batus, tik dėjosi miegan
čiu.

Jis šypsojo į ūsą ir galvojo: „Tegu nu
mauna'. .. tegu apsiauna... Pažiūrėsim, kuo 
baigsis, kai kojos trumputėlaiitės, o žings
nis — septynmylis...“

Batuotas katinas
Kodėl katinas visų pirma pareikalavo 

batų, o tik paskui ėmėsi padėti šaržo šeimi
ninkui?

Iš tikrųjų, kodėl daryti apgavystes ir 
niekšybes jis ryžosi, tik avėdamas žmonių 
apavu?

Kaip ropę rovė
Kai pagaliau ropė buvo ištraukta, pely

tės vardas įėjo į istoriją: ją be paliovos 
linksniavo ir su lengvu humoru paliaupsin- 
davo.

Bet istorija nutyli tolesnį pelytės likimą. 
Nejaojgi manote, kad katinais, kuriam ji įsi
kibo į uodegą, nepasinaudojo puikia proga 
ir jos neprariijo? (Žinoma, po to, kai ropė 
buvo ištraukta.)

Tačiau kam rūpi tragiškais mažos peliu
kės likimas, kai- visų svarbausia — didžio
sios ropės akcija...

Nauji karaliaus drabužiai
Nuogas, naivus ir patiklus karalius ėjo 

per miestą, ir nė vienas iš minios nepasakė 
jam teisybės: „Jūs nuogas, karaliau,!“ At
virkščiai — visi tylėjo arba paslapčiomis 
kikeno.

Taip pati minia žudė demokratiją ir gim
dė tironą.

Biaurusls ančiukas
Šiaurusis ančiukas virsta puikia gulbe!
Jis girdi gėrėjimosi šūksnius, jam lenkia 

žiedus vandens lelijos, o išdidėlės gulbės 
kviečia į savo būrį...

Ką gi, pasaulyje bus viena gražia gulbe 
daugiau ir viena kenčiančia, jautria širdi
mi mažiau...

Eglė žalčių karalienė
— Egle, Egle, — šnibžda Žilvinas-Kraujo 

Puta, — tai tavo septyni broliai mane čia 
klasta atviliojo, tai tavo dvylika brolių dal
giais mane užkapojo... Tai tavo dvylika 
brolių mūsų vaikus žiauriai kankino ir iš

DOVANOS ARTIMIESIEMS

SMĖLYNAI KELIAUJA
Sacharos smėlynai kasmet paslenka 1 m 

į pietus. Šis dykumos puolimas vyksta 4000 
km pločio frantu.

Manoma, kad po 10-20 m. ši problema pa
sidarys labai aštri.

VANDUO BRANGESNIS
Kuvaite vanduo brangesnis už benziną, 

želdinių priežiūra taip pat labai brangi. Pa
statyti rūmus čia atsieina pigiau, negu už
veisti parką. Vienam medžiui palaistyti per 
mėnesį reikia išleisti keliasdešimt dolerių.

PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat visur 

kyla, musų kainos iki galo metų lieka tos pa
čios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar do
vanų savo artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (3)

3% jardo puikios vilnonės angliškos medžia
gos eilutei, 3 jardai vilnonės angliškos medžia
gos apsiaustui, V/2 jardo crimplene medžiagos 
suknelei, 1 vyriškas arba moteriškas megztu
kas, vyriškos arba moteriškos kojinės, vilnonė 
gėlėta ar su ornamentais skarelė, 20 angliškų 
cigarečių, 1 sv. dėžė šokoladinių saldainių.

Įskaitant muito ir persiuntimo išlaidas, siun
tinys kainuoja £40.00.
SIUNTINYS 1971 (4)

! Itališkas nailoninis lietpaltis, gali būti vyriš
kas ar moteriškas, vilnonė angliška medžiaga 

! eilutei, vilnonė medžiaga suknelei, medžiaga
[ sijonui, 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai,

bliuzelė, šilkinė skarelė, 1 sv. dėžė šokoladinių
i saldainių.

Siuntinio kaina £35.00.
Taip pat dar galime pridėti prie šių ar kitų 

siuntinių be jokių papildomų persiuntimo išlai- 
' dų daiktų, kurių klientas pageidauja.
i šie yra labai vertingi ir reikalingi dalykai:

Nailoninio kailio viršus moteriškam apsiaus
tui £12.00, vilnonė gėlėta skarelė £1.75, vyriški 
ar moteriški nertiniai už £4.50 ar £6.00, nailono 
marškiniai £2.75, bliuzelė £3.00, nailono lietpal
čiai £4.00, crimplene medžiaga suknelei £3.50, 
šilkinės ar nailoninės skarelės po £1.00, ilgi vil
noniai šaliai po £4.00, komplektas moteriškų 
nailoninių apatinių £2.50 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

Vytautė Žilinskaitė

davikais juos vertė... Tai kodėl tu užkeikei 
ne juos, savo dvylika brolių, o mūsų vai
kus?..

Auksinė žuvelė
Na ir auksinė žuvelė!
Kaip žiauriai ji atsilygino seniukui už tai, 

kad šis jai dovanojo gyvybę! Sužadino jo ir 
jo senės gobšumą, apsvaigino aukso žvilge
siu, o paskui viską atėmė — apkartindama 
paskutines jų senatvės dienas.

Netikėkite tais, kurie prašydami žada,!

Dangus griūva
Kai katinas, kuriam ant uodegos plump- 

terėjo kopūsto lapas, šoko įbėgti ir rėkti: 
„Dangus griūva!“ — 'kopūstlapis sukikeno. 
O paskui pasipurtė.

— Ei! — sušuko jis. —Girdėjote?! Mane 
pavadino dangumi! Dangus — tai aš!

Taip vieno nenuovokaus bailio dėka ko
pūstlapis pradėjo savo svaiginančią karje
rą iki pat dangaus.

Brėmų miesto muzikantai
Tik todėl, kad ’apačioje, vilkdamas sun

kiausią naštą, nemurmėdamas svirduliavo 
asilas, — tik todėl jam ir kitiems ant kup
ros galėjo staipytis ir pagyrūniškai plyšau
ti gaidys...

(iš „Literatūra ir menas“)
---------------- ' - k .»

CHICAGOS ANGLUOS LIETUVIŲ 
KLUBO VALDYBA

Metinitune klubo narių susirinkime niau- 
jon va'.dyban išrinktieji 'asmens pasiskirstė 
pareigomis taip: Anatolijus Lakas — pir
mininkas, Justinas Šidlauskas — vicepirm., 
Algirdas Dauginas — sekretorius, Jonias 
Jokubka — kasininkas.

Parengimų vadovai — Stefanija Šidlaus
kienė dr Vladas Paliulionis, tvirto globėjas 
— Bronius Kuras. Nariai kandidatai — V. 
Palubeckas, J. Šlajus, Z. Duseika.

Revizijos Komisijos pirm. — Stasys Juo
zapavičius, nariai Stefanija Kaulėnienė ir 
Stasys Vilutis. Rev. komisijon išrinktasis 
L. Venckus savo paties prašymu iš tų parei
gų pasitraukė, pasilieka redaguoti Angliko
ną.

ROMANAS PATRIOTINE TEMA
„Fratemitas Lituaniea“ lietuvių gydyto

jų korporacija JAV savo suvažiavime New 
Yorke nutarė skirti 1.000 dol. premiją kon
kursiniam meno veikalui patriotine tema.

O. PAŠKEVIČIENĖS PARODA
Erooklyno lietuvių Kultūros židinyje spa

lio 30-31 d. d. buvo atidaryta dail. Onos 
Paškevičienės 47 tapybos darbų paroda.

„Darbininkas“ 'apie dailininkę rašo:
„Ji turi grakščią teptuko techniką, jau

čia ritmą .ir pagauna linijų grakščius leng
vus judesius“.
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N. METŲ SUTIKIMAS

Gruodžio 31 d. (penktadienį) Mancheste
rio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose at
sargos karių sąjunga „RAMOVĖ“ rengia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Šeimininkės pavaišins skaniais sumušti

niais. Prašome nepraleisti progos gerai pa
silinksminti.

Pradžia 6 vai. vak., pabaiga 2 vai. nak
ties.

Sąjungos Valdyba

Kalėdų Eglutė

Sausio 8 d. (šeštadienį) Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo patalpose Tėvų 
komitetas rengia vaikams

EGLUTĘ.
Kalėdų senelis -apdovanos vaikučius. Po 

programos vaikučiai bus pavaišinti užkan
da ir kavute.

Prašome duoti vaikučiams progos pa
bendrauti.

Visas išlaidas padengia Klubas.
Pradžia 5 vai. vak.

Tėvų komitetas

NOTTINQHAMAS
KALĖDAIČIAI

Liet. Židinyje jau galima gouti kalėdai- 
čių-plotkelių. Jau pats laikas įsigyti, kurie 
nori toliau pasiųsti su kalėdiniais svei
kinimais.

Patrauklus, naudingas leidinys

Jau galima gauti naujai išleistą dailų, 
gausiai paveiksluotą mėnesinį sieninį „Šal
tinio“ kalendorių 1972 metams. Kaina tik 
30 penų arba 0.50 dolerio. Tinka dovanėlei 
švenčių ir kitomis progomis. Kalendorius 
gaunamas: šaltinis, 16 Hound Rd., West 
Bridgford, Nottingham NG2 6AH.

Tokio leidinio daugelis pageidavo.
Kalendorius siunčiamas tik jo prrašan- 

tierns.
BENDROS KŪČIOS

LAS Nottinghamo Skyrius gruodžio 24 
d. savo klube „Napoleonas“ ruošia bendras 

KŪČIAS.
Dalyvaujantieji vyrai moka £1,50, mote

rys nieko nemoka.
Pradžia 7,30 vai. vakare.

Valdyba
VAIKŲ EGLUTĖ

Gruodžio 27 d„ 5 vai. p. p., tai yra tre
čiąją Kalėdų dieną, pirmadienį, Ukrainie
čių 'klubo salėje (30, Bentinck Rd.) rengia
ma vaikams eglutė su gražia programa ma
žiesiems.

Pradžia punktualiai 5 vai. Pradėta bus 
vaišėmis — arbatėle. 6 vai. bus rodomi 
spalvoti garsiniai filmai: Woody Woodpec
ker, Donald Duck, Hercules, Dynamo Doc, 
Laurel & Hardi, Daredevil Draives ir kiti. 
Visa programa tęsis apie pusantros valan
dos. O po programos ateis Kalėdų senelis 
su dovanėlėmis.

Kviečiami visi vaikai. Kvietimai nebus 
siuntinėjami. Nedalyvaujantiems vaikams 
Kalėdų senelis nepaliks dovanėlių. Prašom

ŠOKIAI

Tą pat dieną vakare prasidės suaugusių 
programa — šokiai, kuriems -gros geras or
kestras. Baras veiks iki 11 vai., šokiai bus 
iki vidurnakčio.

Kviečiami visi šv. Kalėdų džiaugsme pra
leisti vakarą, tiek mūsų mažieji, tiek ir su
augusieji.

DBLS Skyr. Valdyba

BRADFORDAS
Kalėdų eglutė valkams
Gruodžio 27 d., pirmadienį, 5 v. p. p., ren

giama Kalėdų eglutė vaikiams. Bus arbatėlė, 
ir Kalėdų Senelis atvyks su dovanomis.

Šokiai

PASKUTINIS ŠIAIS METAIS
Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas

kutinis 1971 metais.
Kitas numeris išeis po N. Metų.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
P. namaitis £3, K. Savonis £2, M. S. 

Rimša ir K. Rimaitis po £1, A. Masiulionis 
ir B. Butrimas po £0,90.

Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Kiuco leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spaiusiintam žodžiui paremti: 1,80 sv. J. ! 
Bernotas, po 0,&0 sV. V. Leonas, J. Tamulai- 
tis ir J. Mastouakas, 0,50 sv. P. Gabrys, 0,45 
sv. J. Sasnys, po 0,40 sv. J. Jakimavičius, 
A. Pupėlis ir P. Vesis, 0,30 sv. A. K ūkia- 
niauškas, 0,20 sv. K. Savonis, po 0,15 sv. 
A. Mažeika ir P. Jusionis.

PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE

Gruodžio 26 d. bus pamaldos Lietuvių so
dyboje 12 vai.

'Ta proga norintieji galės atlikti išpažintį 
ir priimti šv. Komuniją.

LONDONAS
KALENDORIUS, KURIE JO NETURI
Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu

vio“ skaitytojų kasdien nuplėšiamas kalen
dorius su pasiskaitymais 1972 metams jau 
išsiuntinėtas į tolimuosius kraštus, baigia
mas siuntinėti ir Britanijoje gyvenantiems 
prenumeratoriams. Vadinas, kurie jį pre
numeruoja', gaus visi laiku.

Bet ne visi lietuviai jį prenumeruojasi. 
Dėl to būtų malonu, kad ir neprenumeruo- 
jiantiejd jį gautų ir turėtų ištisus metus vis 
po truputėlį šį tą lietuviškai pasiskaityti.

. Taigi pasirūpinkite, kad jį gautų jūsų bi
čiuliai ir pažįstami. Užsakykite jiems, pa
siųskite dovanų švenčių proga!

Kaina 75 penai.
Rašykite tuojau: Lithuanian House Ltd.,

I Ladbroke Gardens, London Wil 2PU, ir 
kalendorius jus ar jūsų bičiulius pasieks 
dar prieš Kalėdas.

PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Londono Lietuvių bažnyčioje (21, The 
Ovai, E 2) Bernelių Mišios bus 12 valandą 
Kalėdų naktį. Kalėdose šv. Mišios — 9 ir
II vai. Išpažinčių klausoma prieš Mišias.

MANCHESTERIS
ŠOKIŲ VAKARAS

Gruodžio 26 d. (antrąją Kalėdų dieną) 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo pa
talpose Jaunimo šokių grupė „AUŠRA“ 
rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ.
Pradžia 6 vai. vak.
Prašome brangius tautiečius paremti jau

nuomenę bent savo atsilankymu.
Grupės Vadovas

Vietoje kalėdinių sveikinimų Ona Ramo
nienė aukojo 2,40 svarų lietuviškai spau
dai paremti.

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kon
greso Komitetas Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga nuoširdžiai sveikina visų kraštų lie
tuvius, visiems dėkoja už Kongresui teikia
mą moralinę bei materialinę paramą ir lin
ki geriausios sėkmės.

n PLJK KOMITETAS 
IR

FINANSŲ KOMISIJA

Londono šeštadieninės mokyklos tėvų grupė

GRUODŽIO 31 d. Londono Lietuvių Sporto ir 
Socialinio Klubo patalpose, 345a Victoria Park Rd., 

London, E 9., ruošia grandiozinį

NAUJUJU METU
SUTIKIMO BALIU
Pradžia 8.30 vai. vakaro, pabaiga 3 vai. rytą.

Bilietų kaina £2.50, įskaitant šaltus užkandžius, 
šampaną (12 vai. nakties) ir pusryčius.

Bilietų skaičius ribotas, tad prašome kaip galima 
greičiau iš anksto juos įsigyti per V. Jurienę, tel. 
739 8734, F. Senkuvienę ar K. Makūną.

Reta proga!!!
Malonus vakaro pra'eiditnas užtikrintas!!!

Tą patį pirmadienio vakarą šokiai klube.
Naujų metų sutikimas
Laimingų niauju metų belaukiant, senuo

sius palydėsime gruodžio 31 d., penktadienį.
Sveikinimas ir dovana
Gerbiamuosius narius, rėmėjus, mielus 

prietelius Kalėdų švenčių proga sveikina ir 
maloniai kviečia visus atsilankyti savo lie
tuvių namuose.

Visi bus pavaišinti tradiciniu nemokamu 
„kaušeliu“.

Vyties Klubo Valdyba

MIRĖ PRANAS ŠNELIUS
Gautomis iš Australijos žiniomis, lapkri

čio 22 d. mirė Pranas Šnelius, gyvenęs 
Bayswater — Melbourne. Palaidotas lapkri
čio 25 d. vietos katalikų kapinėse.

Velionis gimė 1918 m. gruodžio 18 d. Ra
gainėje, prie Tilžės (Ragnit-Tilsit). Augo 
-bene 13 vaikų šeimoje ir savo jaunystės me
tus praleido Klaipėdoje. Nuo pat mokyklos 
dienų a. a. Pranas rikiavosi su lietuvišku 
jaunimu, kuris baidarėmis plaukiodavo po 
Kuršių mares, šoko tautinius šokius, dai
navo ir sportavo. Kaip Klaipėdos Darbinin
kų Susivienijimo (KDS) sparto klubo na
rys, ne kartą dalyvavo net bokso rungtynė
se. Jis visada būdavo pilnas energijos, verž
lumo ir dinamikos. Jo draugystėje niekuo
met netekdavo nuobodžiauti, nes buvo 
linksmo ir nuoširdaus, bet kartais ir karš
to būdo. Vedė, būdamas vos 18 metų, dar 
Klaipėdoje. Tarnavo laivininkystės bendro
vėse „Sandėlis“ ir United Baltic Corpora
tion. Vokiečiams atplėšus Klaipėdą, Pranas 
su tūkstančiais kitų pabėgėlių atsidūrė 
Kaune, vėliau tarnavo Dotnuvoje ir Kėdai
niuose, Miškų Urėdijoje. Prasidėjęs rusų- 
vokiečių karas daugelį pastūmė link vaka
rų, tad 1944 metais rudeniop Pranas su šei
ma atsidūrė Greifswald, Vokietijoje. Karui 
pasibaigus, vos tik per plauką išliko gyvas 
automobilio katastrofoje ir po to net 3 mė
nesius išgulėjo Giessen ligoninėje. 1947 m. 
pavasarį iš Spackenbergo stovyklos atvyko 
į Didž. Britaniją. Iš karto apsigyveno prie 
Manchesterio, dirbdamas Richard Howarth 
& Co. tekstilės fabrike. Vėliau persikėlė 
gyventi į Heywood, Lancs. Priklausė Man
chesterio Liet. Soc. Klubui, buvo jos vaidy
bos narys, dalyvavo lietuvių vyrų chore ir 
su mišriu choru giedodavo per lietuviškas 
pamaldas Eccles bei Manchesteryje.

Tėvynės netekimas, sunkūs karo pergy- 
veriamai ir jo asmeniško gyvenimo sukrėti
mai prisidėjo prie velionies ir taip nelabai 
stiprios sveikatos menkėjimo. Tačiau jis to 
neparodė ir nesiskundė. Jis turėjo vilties ir 
norėjo gyventi. Būdamas darbštus ir suma
nus, įsigijo savo darbdavių pasitikėjimą. Iš 
Anglijos kartu su kitu lietuviu Valucku, tanias Bunga (306), dr. 
buvo keliems mėnesiams iškomandiruotas į 
Melbourne, Australiją, 'kur, kaip patyręs 
mechanikas - specialistas, vykdė mašinų 
montavimą naujai statomame fabrike. Pra
nui Australija patiko. Grįžęs iŠ komandi-
ruotės, nutarė pradėti naują gyvenimą ir 
netrukus su Mianchesteriu atsisveikino. Jį 
pasekė jo senoji motina ir vyresnioji duktė 
Janina su šeima. Nors nelengvas buvo nau
jasis gyvenimas kengūrų žemėje, bet po ke
lelių metų įsikūrė nuosavuose namuose ir 
buvo bepradedąs apsiprasti.

Pirmasis rimtas širdies negalavimas po 
1969 m. Kalėdų Praną paguldė ligoninėn. 
Bet, ten kiek pabuvęs ir dar pailsėjęs na
muose, jis vėl pakėlė bures. Bet štai širdis 
sustojo, vėjelis nutilo, ir aprimo a. a. Pra
no audringo gyvenimo vandenynai.

L. Venckus

VOKIETIJA
MUENCHENO LIETUVIUOSE

Lapkričio 27 dieną pradėjome naujus 
Muencheno Apylinkės bendruomeninius 
metus. Net du kartus šauktuose visuoti
niuose susirinkimuose apžvelgėme praėju
sių metų darbus ir susodinome į Valdybos 
ir Revizijos komisijos postus naujus žmo
nes. Taigi atlikome nelengvą darbą, nes juo 
toliau, juo sunkiau darosi rasti, kas sutik
tų atiduoti duoklę bendram lietuviškam rei
kalui.

Tiems, kurie dalyvauja mūsų parengi
muose, kurie perskaito 'biuletenius, gal ir 
nebuvo nieko naujo Valdybos veiklos apy
skaitoj. Bet, kai išgirdome susumuotus vi
sus, kad ir mažesnius, įvykius ir darbus, 
pamatėme .gražią mozaiką mūsų tautiniame 
gyvenime.

Valdyba suruošė Nepriklausomybės šven
tės minėjimą, pareikalavusį nemaža pini
gų, bet tie pinigai buvo gauti iš vokiškų 
šaltinių ir Apylinkės kasos nepalietė. Su
ruoštas Tautos šventės minėjimas, bendros 
lietuviškos Kūčios su vargo mokyklos pro
gramėle, kas susilaukė labai palankių atsi
liepimų. Motinos Dienos minėjimą suruošė 
jaunimas ir vargo mokykla savo iniciaty
va ir jėgomis. Tautinių šokių grupė „Ratu
kas“ atstovavo ir reprezentavo mus ne vie
ną kartą metų bėgyje. Paskutinį kartą — 
spalio 20 d. — Pabaltiečių vakare Haus der 
Begegnung šokėjai buvo ypač šiltai sutikti. 
O 11. XI taut, šokių repeticiją filmavo tele
vizijos II programa ir turėjo pasikalbėjimą 
su šokėjais. Valdybos pirmininkas padėko
jo jauniesiems už lietuvių liaudies meno 
reprezentavimą.

Valdybai teko atstovauti mūsų apylinkei 
latvių ir estų tautinėse šventėse.

25 metų pabėgėlių veiklos Vokietijoje su
kakties proga Haus der Begegnung ruošto
je knygų parodoje buvo išstatytos ir lietu
viškos knygos, o literatūros vakare buvo 

charakterizuota lietuvių kalba, literatūra ir 
recituoti autoriai. •

Apylinkės biuletenio „Žinios“ išėjo 8 nu
meriai. Kad jie rado gerą atgarsį, parodo 
gausios aukos jam. Valdyba, turėjo 6 posė
džius, gavo ir išleido apie 70 įvairių raštų. 
Metų bėgyje turėjo 2.084,89 DM pajamų, 
1.635,33 DM išlaidų. Kasoje liko 449,56 DM.

Knygynėlio vedėja B. Jalinskienė prane
šė, kiad biblioteka papildyta 53 knygom (ir 
dalis a. a. J. Medušausko paliktų knygų dar 
nėra perimta). 5 skaitytojai per maždaug 
pusmetį perskaitė 30 knygų.

Vargo mokyklos vedėja A. Grinienė pa
informavo apie mokindus, finansus, mokslo 
priemones, parengimus ir darbą šeštadieni
nėje mokykloje.

Kontrolės komisijai pasiūlius, susirinki
mas priėmė Valdybos finansinę apyskaitą 
ir užgyrė visus pranešimus. Dėl mažo, da
lyvių skaičiaus — 13 — nutarta susirinki
mą tęsti kita artimiausia proga, kad galima 
būtų išsirinkti niaują valdybą. Tai susirin
kimas buvo tęsiamas XI. 27. Susirinkus po
rai žmonių daugiau, pirmiausia „iš dūšios“ 
'buvo išsikalbėta ir tik tada sudaryta vėl 
darbinga 5 asmenų Valdyba: pirmininkas 
Kipras Ausi ėjus, vicepirm. Antanas Bra- 
kauskas, sekretorė Alma Grinienė, iždinin
kė Olga Barasdenė, narys dr. med. Arūnas 
Laukaitis.

Taigi, naujon Valdybon įėjo trys nauji 
žmonės — Barasienė ir Brakauskas jau 
yra anksčiau buvę ne vienoj valdyboj, o 
Ausiejus, dažnai rinktas į Kontrolės komi
siją, pirmą kartą tapo Valdybos pirminin
ku.

Kontrolės komisija sudaryta i'š trijų: Pet
ro Česūno, Vandos Karužienės ir Petro. No
reikos.

išrinkus sėkmingai Valdybą ir Kontrolės 
komisiją, pasveikinta Marija Garunkštienė, 
kuriai gruodžio 1 d. sukako 80 metų am
žiaus.

Susirinkimui pirmininkavo S. Laukaitie
nė, sekretoriavo inž. E. Skeberdis ir K. Au
siejus.

NAUJOJI VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBA

1971 m. lapkričio 23 d. išrinkta niauja Vo
kietijos lietuvių bendruomenės taryba. Hal
sai buvo suskaičiuoti gruodžio 4 d. Rasta, 
kad rinkimų teise pasinaudojo 666 VLB na
riai, kas sudaro maždaug 80% visų turin
čiųjų teisę rinkti.

Pagal balsų daugumą į tarybą išrinkti 
šie 15 asmenų: kun. Vaclovas Šarka (440), 
dir. Vincas Natkevičius (385), kun. Bronius 
Liubinas (379), inž. Jonas K. Valiūnas 
(372), kun. Alfonsas Bernatonis (350), mo
kyt. Vincas Bartusevičus (326), kun. An-

Jonas Grinius
(300), Arvydas Lingė (299), dipl. teis. Jus
tinas Lukošius (285), Jurgis Barasas (282), 
mokyt. Ričardas Baltulis (280), gyd. Vytau
tas Bylaitis (276), mokyt. Fricas Skėrys 
(271) ir mokyt. Algirdas Palavinskas 
(270).

Naujosios tarybos marių amžiaus vidurkis 
yra 49 metai. Vyriausias amžiumi dr. Jo
nas Grinius yra 69, o jauniausiasis, mokyt. 
Ričardas Baltulis, 30 metų amžiaus. Tary
ba renkama trejiems metams. Savo pirmo-

SĖKMINGAS SEIMAS 

viai kasmetinėmis ir vis didėjančiomis 
aukomis įvertina Tautos Fondo svar
bą ir Vliko atliekamą laisvinimo dar
bą“. Pateikęs savo pranešimą, S. Ba- 
nelis įteikė Tautos Fondo Pirmininkui 
prel. J.Balkūnui 10.000 dol. čekį. Kar 
nados lietuvių parama Lietuvos lais
vinimui Seime buvo nuoširdžiai įver
tinta keliais atvejais. Pažymėtina, kad 
dr. K. Šidlauskas iš Čikagos įteikė 100 
dol. iš buv. Vliko pirmininko prel. M. 
Krupavičiaus palikimo, velionies tes
tamentą sekant.

Antrojo ir trečiojo posėdžio 
pranešimai
Vliko Seimo antrame posėdyje, 

gruodžio 4 d., buvo du pranešimai: 
Algirdo Kasulaičio apie „Dabartinį 
lietuvių tautos pasipriešinimą sovieti
nei okupacijai ir jo reikšmę Lietuvos 
suverenumui atstatyti“ ir Vliko pirmi
ninko dr. J.K. Valiūno „Lietuvos lais
vės byla dabartinėje tarptautinėje poli
tikoje“. Po abiejų pranešimų sekė gy
vos diskusijos. Vėliau dar įvyko Vliko 
Valdybos pravestas pasikalbėjimas su 
spaudos atstovais bei radijo veikėjais. 
Tos pačios dienos vakare Detroito lie
tuviai surengė įspūdingą banketą su 
meno dalimi. Dalyvavo S. Sližio vado
vaujamas jaunimo choras su soliste - 
deklamatore Zarankaite.

Antrą Seimo posėdžių dieną prane
šimai lietė Lietuvos vadavimo pastan
gų derinimą ir plėtimą, Vliko pagrin
dų praplatą ir jaunosios kartos dėmesį 
bei talką. Pranešimus pateikė Vliko 
Valdybos narys prof. Jonas Puzinas 
ir jaunimo atstovas Gintaras Karosas.

Pakviestas padaryti pranešimą ir 
Jaunimo Kongreso organizacinio ko
miteto pirmininkas Romas Sukadols- 
kis. Pranešimai sukėlė gyvą dalyvių dė
mesį. Seimui artėjant prie pabaijgos, 
priimti nutarimai.

Seimo sesija baigta pirmininko dr. 
J. K. Valiūno žodžiu. Jis pasidžiaugė 
puiįkiai pavykusiu Seimu ir pažymėjo: 

jo posėdžio susirinks kada nors sausio — 
kovo mėn„ nes nuostatai reikalauja, kad 
tad būtų atlikta pirmajame metų ketvirty
je. Kadangi taryboje yra 12 narių, priklau
siusių jai iki šiol, tai jokių nelauktų pasi
keitimų nebus.

Br. Liubinas

KALĖDŲ ATOSTOGOS
Vasario 16 gimnazijos mokiniai paleidžiia- 

mi atostogų gruodžio 21 d. popiet. Po Ka
lėdų ir Naujų Metų grįžta į 'bendrabutį sau
sio 9 d. Pamokos prasideda sausio 10 d.

NESUDERINAMA
Lietuvos diplomatijos šefo raštas Jung
tinių Tautų Gen. Asamblėjos pirminin
kui dėl tūlo Zenkevičiaus, vadinamojo 
„Lietuvos sovietinės respublikos užs. 
reik, miiniisterio pavaduotojo“, dalyva
vimo Asamblėjoje.

Sovietų Sąjungos delegacijos į Jungtinių 
Tautų Generalinę Asamblėją sąraše yra V. 
M. Zenkevičiaus pavardė su „Lietuvos so
vietų socialistinės respublikos užsienio rei
kalų ministerio pavaduotojo“ titulu.

Tai verčia mane pakartotinai konstatuoti 
visuotinai žinomą faktą, būtent, kad Lietu
va yra karo okupacijoje, kuri jau Sovietų 
Sąjungos smurtu primesta ir tebetęsiama 
prieš lietuvių tautos valią. „Lietuvos sovie
tų socialistinės respublikos“ pavadinimas 
yra sovietų vyriausybės vartojamas tikra
jai Lietuvos padėčiai užmaskuoti.

Tokiu būdu V. M. Zenkevičius tėra so
vietų okupacinės valdžios Lietuvoje tarnau
tojas, o jo įrašymas į delegacijų sąrašą ir 
dalyvavimas Asamblėjos darbuose aukščiau 
paminėtu titulu yra nesuderinamas su 
Jungtinių Tautų Statuto dėsniais ir mora
liniu autoritetu.

Šia proga negalima nutylėti kalbamo so
vietų tarnautojo pareiškimų padarytų at
sakant Jungtinių Amerikos Valstybių atsto
vui E. J. Derwinskiuii, kuris 3-joje Komisi
joje kilniai gynė teisingą Baltijos Valsty
bių ibylą.

Tie pareiškimai, kurių tikslas buvo pir
moje eilėje paneigti prievartingą Lietuvos, 
Estijos ir Latvijos nepriklausomybės pa
naikinimą, yra priešingi tiesai ir įžūliai nu
kreipti priėš Jungtinių Tautų orumą.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — gruodžio 25 d„ 12.30 v., iš

kilmingos kalėdinės pamaldos.
HALIFAX — gruodžio 26 d., 1 v. p. p.
MANCHESTER — Pirmąją Kalėdų dieną 

11 vai.
NOTTINGHAME — Kūčiose Bernelių Mi

šios 24 vai., Kalėdų I dr II d., 11.15 vai., 
Naujuose Metuose 8 vai. vakare ir sau
sio 2 d., 11.15 vai. Visos pamaldos bus 
Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I pirmo
sios Mišios 10.15 vai., po to išpažintys 
dr 11 vai. pagrindinės Mišios. Bus Con
vent of Mercy, St. John's Square.

STOKE-ON-TRENTE — Kalėdų II d„ gruo
džio 26 d., 12.15 val., Tunstall.

KETTERINGE — sausio 9 d„ 12 vai. Iš va
karo parapijiečių lankymas pagal 
atskirus pranešimus.

miela, kad visų kraštų lietuviai remia 
Vliko darbą, ir čia ypač išskirtini Ka
nados lietuviai. Juk, štai, 25.000 Kana
dos lietuvių Siame Seime įteikė 10.000 
dol. čekį. Valiūnas pareiškė, kad Ka
nados T. Fondo Atstovybės pirminin
kas St. Banelis paskirtas Tautos Fon
do vicepirmininku.

Dėl jaunimo dr. Valiūnas pabrėžė: 
mes dėsime pastangų, kad Jaunimo 
Kongresas 1972 m. būtų sėkmingas. 
Vliko pirmininkas mielai bendradar
biaus su Kongreso org. Komiteto pir
mininku Romu Sukadolskiu. Svarbu, 
kad Kongresas vyks lietuviškoje dva
sioje ir iškels Lietuvos laisvės bylą.

Dalyvavo trys lietuvių kartos
Dr. Valiūnas visus kvietė jungtis 

jnas buvo iš tikrųjų puikiai, įspūdingai 
suorganizuotas. Ypatinga padėka pri
klauso Kaziui Veikučiui (vilniečių 
atstovui), kuris į Seimo ruošos darbą 
buvo įdėjęs visą sielą. Valiūnas dėkojo 
ir prel. Balkonui, Tautos Fondo pir
mininkui, taip pat ir spaudos bei radi
jo valandų atstovams.

Dalyvavo trys letuvių kartos.
Dr Valiūnas visus kvietė jungtis 

į Lietuvos laisvinimo darbą. Esą, ne
gali likti nuošaly nė vienas lietuvis. Dr. 
Valiūnas teigė, kad Vliko Seime daly
vavo trys lietuvių 'kartos ir visos jos 
reiškė savo ryžtą dirbti Lietuvos lais
vinimui. Dėl jaunimo dalyvavimo Vli
ko pirmininkas patikino, kad Vlikas 
rems Jaunimo Kongresą, ir jis džiau
giasi, kad Kongresas vyks lietuviškoje, 
patriotinėje dvasioje. Valiūnas savo 
žodį baigė tardamas: „Atverkime šir
dį ir protą Lietuvai, nes mes juk esame 
viena tauta“.

Ypač sėkmingas, be jokių nesklan
dumų praėjęs Vliko Seimas baigtas 
visų dalyvių sugiedotu Tautos Himnu.

Vlikas šiuo Seimu (ir pernai įvyku
siu Čikagoje) liudijo: jis pasiryžęs ben
drauti su visais lietuviais ir išklausyti 
visų tautiečių balso. (ELTA)
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