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KAS BUVO ALSEIKA?
„Tėviškės Žiburiai“ kartoja kai kurias 

„Dirvoje“ paskelbtąsias mintis apie VLIKe 
dirbusį dr Lietuvon išvažiavusį gyventi Vy
tautą Alseiką („Dirva“ Londone gaunama 
žymiai vėliau už „Tėviškės Žiburius“).

„Dirva“ ta V. Alseikos tema atsispausdi
no 1971 m. iš Lietuvos į JAV atvažiavusio 
solisto Vidimanto Valatkos laišką, kuriame 
rašoma:

„Maskva stengiasi visokiais būdais su
skaldyti Amerikos lietuvių tautinį nusitei
kimą ir stengiasi užverbuoti savo agentus 
lietuvių organizacijose. Tokiu Maskvos 
agentu buvo ir Vytautas Alseika. Savo pa
slaugas atliko dr buvo atšauktas, o gal bu
vo pavojus būti demaskuotam, todėl „sku
bėjo“ grįžti į „sovietinį rojų“. Gerai atsi
menu 1970 metus. Alseika tuo metu buvo 
atvykęs į Kauną. Gyveno pas savo motiną 
ir buvo laikomas kaip „savas“. Saugumas 
visai neorganizavo jo „sutikti“, t', y. mažai 
juo domėjosi ir leido laisvai lankyti pažįs
tamus ir draugus. Elgėsi su juo kaip su 
„savu“. Net nerinko ir medžiagos, kokia jo 
nuomonė ir ką jis galvoja apie Lietuvą, 
saugumo pranešėjai apie jį nerašė raportų, 
nes nebuvo reikalo, svečias buvo savas: 
priešingai daroma, kad atvyksta lietuviai 
iš Amerikos. Jie būna griežčiausiai sekami 
ir priždūrimi. Pasikalbėjimui siunčiami jų 
buvę draugai ir priedeliai — saugumo agen
tai, kurie iki detalių atraportuoja, ką sve
čias kalba ir ką galvoja. Jau tuomet V. Al
seikos giminės sakė, kad Vytautas neužil
go grįš į Lietuvą. Okupacinė valdžia ir jo 
motinos buto niekam neperdavė, o laikė jį 
Vytautui, kad turėtų kur grįžęs gyventi. 
Viskas buvo ruošiama jau iš anksto, ir be-
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina.

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d'Affaires

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 t 1
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

velk prieš 3 metus buvo aišku, kad Alsei
kos motinos butas yra laikomas jam, kai 
jis sugrįš į okupuotą Lietuvą...“

Toliau „Tėviškės Žiburiai“ dar rašo:
„V. Valatkos teigimu, V. Alseikos moti- 

(Nukelta į psl. 8)

PAŠA U L YJE
— Sveikinančią nusipelniusius visuome

nininkus, Filipinų prezidento žmoną Mar
kos užpuolė ir peiliu sužalojo teroristas, 
kuris ten pat buvo nušautas.

— Prancūzijos ministerių kabinetas nu
tarė įsteigti tokią įstaigą (ombudsman), į 
kurią žmonės galėtų kreiptis su skundais 
dėl valstybinių ar kitų viešųjų įstaigų 
veiksmų.

— Iš darbo „Literaturnaja gazeta" atleis
tasis žurnalistas žydas Viktoras Perelma- 
nas turi sumokėti 8.500 svarų, jeigu norėtų 
su žmona ir dukterim emigruoti.

— Kalėdų metui Britanijoje numatyta 
parduoti apie 7.400.000 kalakutų.

— Tolimas pasimatymas: Prancūzijos 
prez. Pompidou numato aplankyti Japoniją 
1974 m. sausio mėn.

— Britanijoje buvo iškirsta apie pusant
ro milijono vinkšnų, apsikrėtusių vadina
mąja olandiška liga, bet dabar numatyta 
sustabdyti visus kirtimus — tegu natūra
liai išsiserga.

— Indonezijoje šiais metais cholera mi
rė daugiau kaip 2.000.

— Kažkuriame Rytų Europos krašte ame
rikiečiui diplomatui batsiuvys buvo įtaisęs 
mažytį radijo siųstuvėlį į batą.

— Jau ir Britanijoje prasidėjo nagų ir 
snukio liga (sunaikinta 200 kiaulių. 28 gal
vijai).

— Prancūzijos muziejuje jau prieš me
tus buvo pavogtas Rembrandto tapytas pa
veikslas „Šventosios šeimos bėgimas į Egip
tą“, galįs kainuoti apie 135.000 svarų, o da
bar Vakarų Berlyne policija sučiupo skulp
torių, kuris norėjo parduoti jį už 13.500 sv.

LAIŠKAS IŠ NOTTINGHAMO
Dar ir šiandien prisimenu gerai, kai, bū

damas dar vaiku, birželio ir liepos mėne
sių vakarais įbėgdavau į Burdiuko kalną 
ir iš ten grožėdavausi mėnuliu, kylančiu 
iš Jonaičių pelkių užmiškio. Ak, kas per 
kvapą užimantis reginys tai bUvo! Didelis 
aukso raudonumo degantis kamuolys kilo 
išpalengva ir išdidžiai; kildamas jis visuo
met šypsojosi man (kartais aš galvojau, 
kad tik man vienam...) taip draugiškai ir 
taip meiliai. Tokiais tyliais kvapiais kaimo 
vakarais aš sėdėjau ant kalno pats sau 
vienas mėnulio sukurtoj pasakoj — po 
žvaigždėta dangaus uždanga mėnulis ir aš, 
kvapi vasaros vakarų tyla, atokiau jau pa
mėlynavę miškai, mėnulio šviesos pabliz
gintas ežeras, o rasotose lankose — žioge
lių ir svirplių prieblandos ciipsėjimas.

Kiek kartų aš norėjau perbristi Jonaičių 
pelkes ir pažiūrėti į tą vietą, iŠ kur tas mė
nulis kildavo; bet pelkės man, vaikui, buvo 
per plačios, o vakarais jose vaidindavosi... 
Tuo būdu pilis, kurioj gyveno mėnulis, taip 
ir liko mano vaikiškos vaizduotės paslap
tis.

O kas liko iš tos vaizduotės šiandien? 
Ogi št'ai kas — jeigu Tu, mielas lietuvi, no
rėtum pamatyti visą ir tikrą mėnulio gro
žį, tai nevažiuok nei į Šveicariją, nei į 
Australiją, nei į Argentiną, bet tik į Jonai
čių užmiškį, ir aš važiuosiu su Tavim.

Dabar gi, kai jau žmogus pats įstengė už
sirioglinti ant mėnulio (tik, žinoma, ne ant' 
to Jonaičių užmišky — jis ypatingas, ant' jo 
niekas neišdrįs...), aš dažnai sau pagalvo
ju: įdomu, kaip atrodo mūsų žemė nuo mė
nulio kalnų? Ogi, sako, kaba kaip pablan- 
kęs kamuolys, kurio niekas nespardo, tik 
jo paties gyventojai. Toliau sako, kad bū
tų labai sveika pabuvoti mėnuly bet ku
riam išdidžiam politikui — jis taptų pro
tingesnis, saikingesnis ir pagarbesnis sau 
ir kitiems; jo didieji žygiai žemėje virstų 
nykštuko žingsniu Visagalio sukurtoj erd
vėje. Sakoma, kad kiekvienas astronautas, 
grįžęs žemėn, tampa mėnulio patriotu ir 
kankinasi ilgesiu dėl savo naujos tėvynės.

Gera būti tuo išrinktuoju astronautu — 
bent' turi kuo pasiguosti; mums gi visiems 
paprastiems belieka vien tik tas blankiai 
pablizgintas erdvėj kabantis kamuolys ir 
tie išdidūs politikai.

• ••
Prieš porą savaičių viename šio kamuo

lio taške, vardu Helsinki, susirinko keli 
šimtai delegatų Europos saugumo svarsty
ti. Tikriau tariant, t’ai yra savo rūšies tik 
įžanginis tarptautinis susiuostymas, norint 
patirti, kas kuo kvepia ir kas ko geidžia. 
Šis 32 valstybių atstovų subuvimo uždavi
nys labai kuklus — sutarti dėl dienotvar
kės ir gairių būsimajai tikrajai konferen
cijai, kuri prasidėtų už pusės metų; kitaip 
tariant, sutarti, apie ką busimojoj konfe
rencijoj turės būti kalbama.

Ir vis dėlto, vos tik atstovams suvažia
vus. paaiškėjo, kad kiekvieno jų instrukci
jų lagaminai kitiems rodėsi skirtingi, įtar
tini ir net sunkiai pakeliami. Nekalbant 
jau apie vakarų atstovus, kurių tarpe kas 
žmogus vis kitoks, ir rytų Sovietų blokas 
pasirodė tolimas vienybei, bet labai arti
mas tarpusavio nepasitikėjimui ir net gi
liai paslėptai neapykantai. Mums jau ge
rai žinoma jugoslavų ir rumunų ,meilė“ 
sovietams, bet ko važinėjo Brežnevas į 
Vengriją prieš pat konferenciją Helsinkyje? 
Ar tik ne specialiai tam, kad įtikintų veng
rų komunistus, kad vien Maskva žino, kas 
yra tikrasis komunizmas, ir kad jame bet 
kurie tautiniai polėkiai neturi vietos. O žiū
rint į vakarus, ko Prancūzijos prezidentas 
Pompidou taip staiga, nei žodžio niekam 
nesakęs, išskubėjo kelioms dienoms į Mas
kvą? Argi tam. kad sukurtų vieną degoliš- 
ką Europą nuo Pirenejų iki Uralo? Nema
nyčiau.

Kaip ten bebūtų, šis tarptautinis sam
būvis Helsinkyje susidarė tik todėl, kad 
ilgas 27 metų šaltasis karas su vakarų Eu
ropa pasidarė sovietams nebepelningas — 
kas buvo pagrobtir.a — jau pagrobta, ir 
kas buvo išnaudotina — jau išnaudota. Be 
to. atsirado taip pat naujas realus ir dide
lis priešas — Kinija, o gal po kiek laiko 
prisidės dar ir Japonija. Sovietai tad su
galvojo užsitikrinti savo dabartines sienas 
vakaruose su pažadu iš savo pusės nieko 
nepulti ir nieko negrobti. Toks pažadas 
lengvai gali paskatinti Jungt. Amer. Vals
tybes pradėti atitraukti savo kariuomenę iš 
Europos. Sovietų militarinė persvara Va
karų Europoje tuomet pasidarytų visai aiš
ki su visom pasekmėm. Antra vertus, tiek 
šiaurės Amerika, tiek Vakarų Europa la
bai reikalingos žaliavų. Rusai turi jų aps
čiai, tik neturi priemonių joms išnaudoti. 
Čia vėl sovietai mėgins dėtis dideliais 
draugais — leis užsienio kapitalui atkeliau
ti į Rusiją ir pradėti kasti žemės turtus 
(žinoma, sovietų sąlygomis). Čia vėl. Krem
lius galvoja, žaliavas perkant iš Rusijos, 
tiek Amerika, tiek Vakarai darysis vis la
biau priklausomi nuo Sovietų. Nebūtų juk

ko stebėtis, jeigu Maskvai jau vaidintus! ir 
vėliava su užrašu: „Lai gyvuoja rusiškas 
Europos proletariato socializmas per koeg
zistenciją!“ Išvertus į bet kurią tikrąją eu- 
ropietišką kalbą, jis reikštų: „Lai gyvuoja 
rusiškas valstybinis kapitalizmas per prie
vartą ir eksploataciją“.

O kaip atrodo tas pats reikalas sėdin
tiems kitoje Helsinkio konferencijos stalo 
pusėje? Ten matome visų pirma, be dau
gelio kitų, du smarkiai užsiangažavusius 
Vakarų Vokietijos ir Amerikos atstovus.

Prisiminkime, kad jau šių metų pradžio
je Nixonas pasirašė bene šešetą įvairių su
tarčių Kremliuje, o Vokietijos kancleris 
Vili Erandt pradėjo savo išgarsintą žygį į 
Maskvą ir į rytus aplamai, vadovaudama
sis šūkiu: „Pasikeitimai rytuose per susiar
tinimą". Vili Brandt'o mintis didžia dali
mi atitinka rusiškąją: „Sovietuose daug ža
liavų, kurios vakarams reikalingos. Sovie
tai reikalingi kapitalų ir modernios indust
rijos, Sovietai — milžiniška tuščia rinka 
prekėms, tad eikime, veržkimės, plūskime į 
Rusiją, padėkime jai būti pažangiu, turtin
gu kraštu; tai pasiekę, Sovietai pasikeis, iš
nyks skirtumai, ir Sovietai pasidarys tokie 
kaip ir mes“.

Štai kaip tik šito brandtiško ir taip pat 
iš dalies amerikoniško „eikime, važiuoki
me, plūskime į Rusiją“ Kremlius ir nenori 
ir nenorės; jeigu gi 'kas nors būtų per en
tuziastiškas ėjime ar bėgime į Rusiją, tai 
tokiems Kremlius turi gerai organizuotus 
kalėjimus ir bepročių namus. Kai dėl Rusi
jos gyventojų neturtingumo, tai jau dau-

SEPTYNIOS dienos
Suiminėjami šnipai

Izraelyje suiminėjami arabų šnipai, ku
rie stengęsi nužudyti krašto apsaugos mi- 
nisterį Dajaną.

Haifoje, Nazarete ir kitose vietose areš
tuoti 38 šnipai, tarp jų ir keli žydai.

Paprašė Sov. Sąjungą išaiškinti
Britanija paprašė Sov. Sąjungą padėti iš

aiškinti, iš kur šiaurės Airijos teroristai 
yra gavę raketoms leisti sovietinės gamy
bos priemones.

Atsakymo nesitikima.

Taupyti po kąsnį!
Kinijos „Raudonoji vėliava“ ragina gy

ventojus taupyti bent po kąsnį kasdien.
Kaip jau žinoma, dėl sausrų Kinijos der

lius buvo menkas šiais metais.

Austrija — Rytų Vokietija
Austrija ir Rytų Vokietija- nutarė už

megzti diplomatinius santykius, greičiau
sia, gruodžio 21 d.

Uždaromas žurnalas
Nebegaudamas pakankamai skelbimų ir 

nebegalėdamas išsiversti, nustoja ėjęs ame
rikiečių populiarus žurnalas „Life“ (pradė
tas leisti 1936 m.).

Prieš dvejetą metų jo tiražas buvo 8J 
mil. egzempliorių. Sumažinta iki 5Ą mil., 
bet vistiek nuostolinga leisti.

Susirūpino išvažiuojančiu jaunimu
Jugoslavijos prez. Tito pareiškė susirū

pinimą svetur dirbti išvažiuojančiu jauni
mu. Tokių išvažiavusių yra daugiau kaip 
300 tūkst., ir daugiausia t'ai vis jaunimas.

Kraštas netenkąs žmonių kariuomenei, 
be to. tas jaunimas galįs patekti „Jugosla
vijos priešų ir užsienio žvalgybų“ įtakon.

Žemės drebėjimas gąsdina
12 mil. gyventojų turįs Tokio, Japonijos 

sostinė, apimtas baimės, nes vien praeitą 
savaitę tris kartus ten drebėjo žemė, o spe
cialistai tvirtina, kad gali būti dar lemtin
gas smūgis.

1923 m. dėl žemės drebėjimo žuvo 90 
tūkst. žmonių.

Bus viešai sušaudyti
Zanzibar© valdančioji partija nutarė, 

kad krašto valdovą Karumę praeitais me
tais nužudžiusieji turi būti viešai sušaudy
ti.

Kalėjime sėdi 65 asmenys, kurie yra įpai
nioti į nužudymą, o kiti 92 dar tardomi.

Peronas grįšiąs Madridan
Peronas nutaręs vėl grįžti iš Argentinos 

į Ispaniją, nes įstatymas jam neleidžia 
kandidatuoti į prezidentus.

Susišaudymas tarp Kazachstano ir 
Sinkiango

Kazachstano ir Sinkiango pasienyje įvy
kęs susišaudymas tarp Sov. Sąjungos ir Ki
nijos pajėgų.

Žuvę 5 sovietiniai pasieniečiai, keletas 
piemenų, užmušta nemaža avių.

giau kaip pusė šimtmečio rusas pasitenkino 
duonos plutą grauždamas, o jeigu reikės, 
tai pagal įsakymą pagrauš ir dar pusę 
šimtmečio. Tai gryna tiesa, ir prie jos ga
lima pridėti tik vieną žodį: „Amen“.

Ir štai kur šuo yra pakastas: ar vakarai 
apsvaigs, išgirdę Kremliaus pažadus dėl 
milžiniškų žaliavų kiekių, dėl galimybių in
vestuoti milžiniškus kapitalus ir gauti dar 
milžiniškesnius siūlomuosius pelnus ir So
vietų siūlymus piiims; ar siūlomosioms pa
gundoms priešinsis ir po Jaltos likusią 
Europį mėgins dar atlaikyti?

Tik labai trumpai apie Vietnamą. Pasta
ruoju laiku tarptautinė spauda prirašo 
daug apie derybas tarp Vietnamo ir Ame
rikos. Ar derybų sėkmė nuo šių dviejų ir 
priklaūso? Visai ne. Ar šiaurės Vietnamas 
yra rimtai pasiruošęs taikai ir kiek jis pri
artės prie Amerikos sąlygų, priklauso nuo 
Kremliaus. Būtų tad žymiai įdomiau, jeigu 
tarptautinė spauda informuotų pasaulį apie 
užkulliines derybas tarp Vašingtono ir 
Maskvos. Deja, ji nieko apie tai nežino.

Ar dėl Vietnamo taikos, jeigu tokia 
įvyks, Amerika nebus tik įvelta į konferen
ciją Helsinkyje kuriais nors pažadais So
vietams?

Štai klausimai, su kuriais Europa įžengs 
į 1973 metus ir mėgins spręsti juos metų 
būvyje.

Asmeniškai visiems mieliems lietuviams 
linkiu linksmai praleisti šventes ir geros 
sveikatos 1973 metams.

Iki pasimatymo

Stasys Kuzminskas

Skuųdas dėl jaunimo
Jugoslavijos komunistų partijos konfe

rencijoje jaunimo klausimams svarstyti bu
vo pasiskųsta, kad jaunimas gyvena ne so
cialistiniais idealais, bet muzikholais, ma
dingų drabužių parduotuvėmis ir kitais pa
našiais dalykais. Bet tokie dalykai įmano
mi tik daug pinigo turinčiam jaunimui.

Raginta pasistengti pakeisti jaunimo gal
vojimą.

Kaliniai streikavo
Daugiau kaip 40 sovietinėse stovyklose 

laikomų politinių kalinių 5 dienas badavo, 
protestuodami dėl nežmoniškų sąlygų.

Protesto pareiškime jie nurodė tų sąlygų 
auką — Jurį Golanskovą, kurį operavo ne 
chirurgas, bet kalinys ir kuris po operaci
jos mirė.

Kitų metų derlius neaiškus
Sov. Sąjungoje žiemkenčiais užsėta tik 

apie 80 procentų numatytojo ploto. Likusi 
dalis bus užsėta vasariniais javais.

Abejojama, ar ir 1973 m. nereikės pirkti 
užsieniuose grūdų, ypač pašarinių.

Laimėjo vyriausybė, bet ir kairė
Tanakos vadovaujama Japonijos vyriau

sybinė partija laimėjo parlamento rinki
mus, bet juose žymiai padidino savo atsto
vų skaičių komunistai ir socialistai.

Valdančioji partija naudojasi valdžia jau 
visą ketvirtį amžiaus.

Remiama anglies pramonė
Britanijos vyriausybė pateikė priimti 

įstatymą, kuris leistų nurašyti anglies pra
monės padarytus 475 mil. svarų nuostolių, 
sekantiems trejiems metams duoti 540 mil. 
svarų paramą, o tolimesniems dvejiems me
tams dar 155 mil. svarų.

Mėnuo atostogų
Helsinkyje posėdžiaujanti 34 kraštų pa

ruošiamoji konferencija Europos saugumo 
klausimams svarstyti nutarė duoti sau mė
nesį Kalėdų atostogų. Jei kai kurie kraštai 
pageidausią, atostogos galėsiančios būti 
pratęstos.

Sov. Sąjungos atstovai pareiškę griežtą 
protestą dėl tokių ilgų atostogų.
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Balutį prisimenant
,!pnu*- -*.-.’9^

(Penktųjų mirties metinių proga)
Lygiai prieš penkerius metus žvarbų 

gruodžio rytmetį gausus lietuvių būrys pa
lydėjo į amžino poilsio vietą savo didįjį 
draugą ir nepriklausomos Lietuvos Pasiun
tinį at.X B, .K. J3alutį, kuris ką tik buvo 
peržengęs 88 metų slenkstį.

Nors" jo diplomatinis postas laimingu bū
du ir neliko tuščias, tačiau ir po petnkerių 
metų mes jo vis dar labai pasigendame 
kaip žmogaus, kaip didelio patrioto, tėviš
ko draugo ir pavyzdingo ambasadoriaus.

Nebūtų tikslu kartoti B. K. Balučio gy
venimo istoriją ir jo nuveiktus darbus — 
kas jų neprisimena, atras gražiai aprašy
tus 1951 m. J. Bačiūno išleistoje knygoje, 
pavadintoje „Balutis“. Vis dėlto ta proga 
negalima iškęsti nepareiškus apgailestavi
mo, kad pats spalvingiausias lietuvių vei
kėjas ir diplomatas, daugiau kaip 45 me
ilus išbuvęs diplomatinėje tarnyboje, ben
dravęs su visais buvusiais Lietuvos prezi
dentais ir ministeriais pirmininkais, turė
jęs, artimus ryšius su daugeliu pasaulinio 
garso asmenybių, 'beveik nieko pats nepa
rašė diš savo tikrai įdomios, šakotos ir Lie
tuvos istorijai labai reikšmingos veiklos. 
Ak, tas neišpasakytas kuklumas! Dar 1959 
m. jo 80 metų sukakties proga a. a. B. K. 
Balutis šių eilučių autoriui rašė: „Geriau 
apie save be ypatingo reikalo nekalbėti. 
Kaip jau ne sykį esu sakęs — išmintinga 
yra kalbėti apie save kuo mažiausiai; ge
riau tegu kiti apie tave kalba, jeigu bus 
apie ką kalbėti“. O kalbėti jis tikrai turėjo 
apie ką. Ir svarbiausia — mokėjo savo min
tis ne tik raštu, bet' ir žodžiu puikiai iš
reikšti. Ne be reikalo J. Tumas-Vaižgantas 
jį buvo auksakalbiu pavadinęs.

Penktųjų mirties metinių proga yra no
ro iš naujo priminti vieną kitą B. K. Balu- 
čio asmens savybę, kaip šviesų dvasinį pa
likimą: ir gražų pavyzdį mums, visiems iš
eiviams. Jis pats buvo emigrantas, palikęs 
tėvynę, nenorėdamas tarnauti carinei Ru
sijai. Ir taip jau atsitiko, kad didesnę sa
vo gyvenimo dalį jis praleido su išeiviais, 
iš pradžių JAV, o vėliau D. Britanijoje. 
Tad nenuostabu, kad jis gerai pažino išei
vių'gyvenimą ir žinojo, kas darytina, kad 
ilgtaū išliktume lietuviais.

Pirmiausia jis nuolatos akcentavo vieny
bės reikalą, kurį iki šiai dienai vis dar už
mirštame mes, naujieji išeiviai. B. K. Ba
lutis buvo laikomas tautininkų pakraipos 
žmogumi, nors tos partijos nariu jis nie
kada nebuvo. Atvykus jam į Ameriką, kaip 
Lietuvos ■'Paslun'tJir.iui, vietos tautininkai 
apsidžiaugė turėsią „Savo žmogų“. Tačiau 
Balutis’ juos nuvylė, pareikšdamas; „Ta 
partija geriausia,'kuri mbikės geriausiai pa
tarnauti ne sau, bet Lietuvai“ (Balutis, 105 
psl.). Kokie įsidėmėtini žodžiai! Jie gerai

TYLUSIS DŽIAUGSMAS
Jonas Gailius

Maloniausių sapnų, sužavėtų troškimų — 
ant lelijų užkrito sidabro rasa...

Faustas Kirša
Vėjas grėbsto aštrų žvyrą rjuo saulėtų 

vaikystės takų, sėdamas spurdančių lapų 
permatomus šešėlius.

Medžių šakomis, tartum skambančiomis 
kanklėmis, 'groja anų dienų šildanti gied
ra, o išlalėjusios aukštų topolių rankos pa
remia mėlynėje sustingusius baltų avinėlių 
debesis.

Kvapios liepos, kaip jaunos mergaitės, 
grožisi kuplių liemenų žalsvais lapų rūbais, 
atsispindinčiais ežero akių veidrodyje, ir 
klausosi bičių zyzimo.

Mano vaikystės parke, mano senasis 
mieste, glamonėjamas Nemuno ir Neries 
mylinčių rankų, lapų šilkiniais kilimais iš
klotais jūsų takais ir neatpažįstamo asfal
to gatvėmis spūdina mano jaunystė, ieško
dama rasnojančių rudenų ašaromis apverk
tų pėdsakų.

Man rodos, saulės spinduliais nutvieksti 
anie mano jaunystės rytai ir saulėleidžių 
gaisais nurausvinti vakarai tebežaidžia 
Ąžuolyno medžių šakose ir kropia įmintais 
laipteliais į Aleksotą----------

nes anų dienų atsiminimai gyvena ta 
pačia kaip ir tada žeme, alsuoja tuo pačiu 
mėlynu dangumi ir trokšta pasisotinti auk
sinių saulėleidžių šalies nenutrūkstančia 
pasaka.
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Užkopiu snaigėmis apibarstytu kilimu į 
Žaliakalnį, skubėdamas į raudonų plytų 
aukštus rūmus, kurie šviečiančiais langais 
išdidžiai žiūri į plačiai išsidriekusius na
mus ir bažnyčias.

Saulė pasislepia už Nemuno ir Neries 
santakos bokštų, ir tamsios vakaro rankos 
sustabdo prie mažos krautuvėlės lango.

Tu stovi drebėdama nuo šalčio, apsi- 
glausčiusi lengvu apsiaustu, o didelės, gy
vos akys įsmigusios į žalią eglutę, spindin
čią mirgančių žvakučių žvaigždėmis. Si
dabrinių snaigių grandinėlės glausto ža
lias šakas, ant kurių čiulba popieriniai 
paukščiukad, 'supasi šokoladiniai saldainiai, 
spragsančios ugnys.

Išgyvenai vos šešiolika vasarų, ir baltais 
žiedais nusagstytų gėlių dar nespėjo su
trypti nenuoramos rudenų vėjai bei žvar
būs žiemių šalčiai. 1 

įsidėmėtini ne tik partijų, bet ir įvairių 
organizacijų vadovams bei politiniams 
veiksniams.

Nors gimimo dzūkas, bet1 užsispyrimą ir 
ryžtą turėjo žemaitišką. Tiesos ir garbės 
principas buvo jo gyvenimo pagrindas — 
nesvarbu:, ar tai lietė asmens, ar organiza
cijų, ar valstybės reikalus. Lenkams sulau
žius Suvalkų sutartį, kurios sudaryme B. 
K. Balutis aktyviai dalyvavo, Želigovskis 
pasiūlė naujas derybas Vilniuje. Lietuvos 
vyriausybė pradėjo būkštauti, kad lenkai 
gali užimti ir Kauną. Balutis pareiškė: „Te
gul ima, jei atsilaikyti negalim. Tegul vy
riausybė kraustosi į Raseinius, į Palangą, 
net į laivą Baltijos jūroje, bet nieku būdu 
tegu neina derėtis su „maištininku“, imkim 
pavyzdį iš latvių: prie sienos prispirti, iš 
Rygos išvyti, jie sulipo į laivą Liepojoj, bet 
priešui nepasidavė — ir laimėjo! (Balutis, 
67 psl.). Ir kai mums kartais atrodo, kad 
mūsų padėtis beviltiška, prisiminkime šiuos 
Balučio žodžius!

Gal kada senatvės vienumoje ir jis išgy
veno nevilties valandą, gal ir jį apimdavo 
pesimizmo pagunda — mes nežinome. Ta
čiau kiekviename asmeniškame pokalbyje, 
kiekviename didesniame susibūrime jis vi
sada buvo optimistas ir padangėsna kėlė 
tuos, kurie dirbo .bendrą, vieningą .lietuviš
ką darbą. Jis tikėjosi grįžti į laisvą Lietu
vą ir kituose tą tikėjimą 'kiekviena proga 
žadino. Tai buvo, jo paties žodžiais tariant1, 
.įmano viltis ir svajonė“. Kažin, ar šian
dien daugumai lietuvių šita B. K. Balučio 
optimistiškoji idėja dar vis tebėra viltis ir 
svajonė?

Užbaigai negalima rasti geresnių žodžių, 
kaip Balučio pasakytieji Londono lietu
viams Lietuvai laisvės netekus: „šiandien 
lietuvių tautai tepaliko tik jos geras var
das — saugokim jį!“

Taip — saugokim jį!
J. Vikis

G. ŽILIONIENĖ PASKIRTA PRIE
J. TAUTŲ

Buvusi Pabaltijo Moterų tarybos pirmi
ninkė ir Lietuvių moterų klubų federacijos 
delegatė paskirta Bendrosios motorų klubų 
federacijos atstovės pavaduotoja prie Jung
tinių Tautų.

TRECIA LAIDA
1969 m. buvo išleista kolektyvo parašyta 

ir dr. A. Geručio redaguota knyga „Lithua
nia 700 Years“. Kaip „Dirvoje“ E. Čekienė 
atskleidžia, pirmosios laidos spausdinta 
1.500 egz.

Kai ta laida buvo išpirkta, antrosios 
spausdinta 1.000 egz. Dabar nutarta spaus
dinti trečią laidą, vėl 1.000 egz.

Stovi kupli, kaip dainuojanti jaunystė. 
Mėlynų akių ežeruose liepsnoja žvakučių 
šokinėjančios liepsnelės. Smulkučiai pamė
lynavusių rankų pirštai atsigniaužia, grakš
čiai pakyla, nubraukia nuo šviesios kaktos 
kpštaninių plaukų garbaną, patrina išblyš
kusius skruostus ir vėl susispaudžia.

Pamėlusios lūputės prasičiaupia, tartum 
norėdamos paragauti šokoladinį avinėlį.

,Nenoriu pažadinti tavęs ir sugrąžinti į 
niūrią tikrovę, tik švelniai paliečiu jau
nus pečius, virpančius niuo žvarbaus vėjo.

Tarsi pažadinta iš sapno, atsisuki, žvilg
teri išsigandusiomis akimis, bet, pažinusi 
mane, gėdingai nusišypsai. Ne, man netop
teli mintis pasijuokti ar tave sugėdin
ti—

JKaip miela sugrįžti į vaikystės pasakų 
pasaulį ir trumpą akimirksnį užmiršti pa
vargusius pečius slegiančią r.ašt'ą.

.Tavo akys šypsosi, o ranka sugrubusi, 
Šalta. Tartum šildydamasi, neskubi jos iš
plėšti iš mano įkaitusio delno.

'Jau neatsimenu, kį man1 pasakei, bet 
niekuomet neužmiršiu tavo angeliško vei
do, didelių akių ir sirpstančių lūpų.

Kokia tyli esi, mano sese, ir koks ramus 
tavo išblyškęs veidas! Sniegulių sidabru 
spindi tavo ilgi rūbai, o balti batukai žvil- 
gaį nepaliesti lipaus purvo.

Tačiau nematau tavo mėlynų akių 
džiaugsmo, kai jas dengia, rodos, permato
mi. vokai. Šypsosi tavo lūpos, betgi vyšninį 
jų rausvumą iščiulpė nirši kančia.

Ranka paliečiu šaltą kaktą, pataisau nu
alpusį žiedą baltame vualyje, tačiau ne
pramerki akių, nepažvelgi, kaip tada, į 
mane, neištiesi gležnutės rankos.

Ir nieko nepasakai...
Tekina bėgai į savo buitį, džiaugeis! sep

tynioliktu pavasariu, pynei lakių svajonių 
vainiką, tiesei rankas į laimę, džiaugsmą, 
— ir sukliuvo eiklios kojos, nusviro bal
tos rankos, užsimerkė žėrinčios akys.

Liko tiktai angeliška šypsena. Ir mažutis 
kryželis suglaustuose delnuose----------

— Mano mažoji sese, ką tik buvai pra
žydusi į pačius žiedelius, į baltą lelijėlę. 
Užėjo vėtra, — kaip kvietkelį nuraškė, 
kaip žaliąją rūtelę. Dai pasakyk, sesele, dar 
pasakyk, našlaitėle, dai kokiu žolynėliu tu 
sprogsi, dai kokiu žolynėliu žydėsi, tai aš

Birutė Pukelevičiūtė

PASKUTINIS BIRŽELIS

(Eilėraštis, skirtas rudonojo teroro į Sibirą, 
trėmimo aukoms pagerbti.)

Sudiev, paskutinis tėvynės birželi, — 
Buvai tu, kaip niekad — auksinis ir žalias. 
Toli pasiliko, lyg sapnas pranyko 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Suidievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Sukilėlio kelių ir knygnešio dalią 
Tiktai išrinktieji pakelti tegali — 
Už raidę ir žodį, už maldą ir raštą 
Paliekam skausme savo gimtąjį kraštą.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Kur ašara krenta, ten paukštė pragysta, 
O kraujo lašai, kaip bijūnai, pražysta. 
Mus grūdino Kražiuos, Giedraičiuos,

Pilėnuos,
Kad būtų lietuvis, kaip plienas, kaip 

plienas.
Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Padvelk mums, birželi, bent vėju tėvynės;
Buvai mums, birželi, deja, paskutinis... 
žydėkite tiems, kur gimtinėj paliko, 
Geltoni, žali ir raudoni vainikai.

Sudievu, sudievu, žydėjimui pievų, 
Kvepėjimui ievų — sudievu, sudievu.

Šis eilėraštis iš 34 atsiųstųjų konkurso komisijai visais 
balsais buvo pripažintas pačiu geriausiu, ir 1972. XI. 30 
autorei paskirta 'Lietuvių Gydytojų Korp. Frat'ernitas Li- 
thuanica New Yorko Skyriaus $500 premija.

Ta pati gydytojų organizacija netrukus paskelbs kon
kursą keturiems balsams melodijai pritaikyti, kuri turė
tų atitikti teksto dvasią ir nebūtų sudėtinga, kad pajėg
tų ją išpildyti eiliniai chorai.

RATUKAI SUKASI, DARBAS EINA PRIEKIN
Išsispausdinę žinią, kad Antanas Mačio- 

nis, rašydamas testamentą, atsiminė ir mū
siškį Nidos Knygų Klubą, jaučiame parei
gą ir malonumo pasakyti .skaitytojams, kas 
dabar dirbama Nidos spaustuvės knygų 
fronte.

Kaip tik jau atspausta, įrišta ir išsiųsta 
P. Gudelio 164 puslapių knyga „Bolševikų 
valdžios atsiradimas Lietuvoje 1918-1919 
metais“, kadaise perleistoji „Europos Lie
tuvio“ atkarpoje, bet dabar aprūpinta dar 
prof. Z. Ivinskio įvadu ir to įvado vertimais 
anglų ir vokiečių kalbomis ir plačiomis 

tą žolynėlį tai kožna dienelė lankysiu...
Kryžių šešėliais alsuojančiose kapinėse, 

rodos, nori tave apkabinti ištiestos Nukry
žiuotojo rankos, o tavo pirštelių liesmo lau
kia kukli, žalia eglaitė. Kai žiema ją ledi
nėmis žvakutėmis papuošia, baltomis si
dabro sniegulėmis apibarsto, — gal atmer
kusi akis žiūri į ją ir nekaltai šypsaisi.
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Mažai pamenu tave, mano jaunystės švie
sus spindulėli, ir niekad tau pasakų nese
kiau. Tu pati buvai anų dienų pasa
ka ------—

džiaugeis! žibučių mėlynais žiedais ir gy
vais laukų varpeliais, kurie, tyliai skambė
dami, kvietė su paukščiais ipaklykauti sro
vaus upelio pakrantėje; tave viliojo senas 
miestas, išsidriekęs tarp dviejų didelių 
uįrių, kurios kuždėjo apie laukiantį džiaugs- 
mįą ir žadėjo laimės pilis. Kaip pasakų ka
ralaitė vaikštinėjai dideliame svajonių so
de, paskum įskridai pro atvirą langą į pa
sakišką pilį, slidinėjai žėrinčiomis grindi
mis jos menėse, pavargai, išsitiesei pato
giame minkštasuolyje ir užsnūdai.

Užsimerkė didelės, mėlynos akys. Kaip 
girliandai uždengė jas šilkiniai vokai. An
geliška šypsena sustingo nekaltose lūpose.

(Tūkstančiai dienų žalia vilties spalva da
žė medžių lapus, tūkstančiai dienų gelsva 
nusivylimo varsa juos tapė, tūkstančiai die
nų, kaip išdykę vaikai, plėšė pageltusius 
lapus ir bloškė žemėn, kad iš naujo juos 
viltimi dr, lauksimu nudažytų.

Tūkstančiai dienų ištrynė daugybę veidų, 
užmarštin nusinešė miriadus žodžių, lietaus 
čiurkšlėmis nuplovė kojų 'pėdsakus.

Ilgi metų metai, tartum ištįsusios medžių 
šakos, glaustė ir džiugino, plakė ir skaudi
no, plėšė nuo artimųjų ir sviedė, kaip gy
vos šakos lapą, į svetimus laukus. Pakalbi
ną, tartum skubą praeiviai, ten pasilikę, 
tačiau, lyg nesupratę mano atsako, gūsčio- 
dami pečiais nueina savo keliais ir vėl už
miršta.

Tačiau tu, mano jaunystės pasaka, kas
dien mane aplankai, niekuomet nepamirš
ti —

pasakoji man apie seną miestą, tart'um 
rankomis susikabinusias dvi upes; kalbi 
apie paslaptingą sodą, apie aukštą pilį, di
džiules menes; kuždi man apie šviesią vai
kystę, margus drugelius, skambančius žie
dų varpelius, dainuojančias upes, pievas ir 
sidabro rasą; pasakoji apie nesibaigiantį 
sapną ir prabudimo Įauksiną —

tui ;— mano mažoji sesuo, mano tylusis 
džiaugsme, mano sausros rasa, mano ne
nutrūkstama pasaka.

Rimčiai^//
KALĖDOS BE DĖMĖS IR KALTĖS

Antroji sąlyga, laukiant savo linksmų ir 
laimingų asmeniškų Kalėdų, yra, kaip sa
ko šv. Petras, būti be dėmės ir kaltės (2 
Petr. 3).

Kaip žmogus nori būti švarus ir Skais
tus, rodo pati žmogaus prigimtis ir kai ku
rių tautų papročiai. Kūdikį krikštijant, ant 
jo uždedamas baltas rūbelis parodyti jo 
nekaltumui ir skaistumui. Priimant pirmą
ją šv. Komuniją, vaikai taip pat aprengia
mi balt'ai ('kur tai galima) pažymėti, kad 
Dievas mėgsta nekaltumą ir skaistumą. 
Vedybų metu taipgi vyrauja balta spalva 
paženklinti naujo gyvenimo pradžią nekal
tumu ir švarumu. Kai kuriose tautose net 
mirusieji aprengiami baltai, tikint, kad 
kiekvienas prieš savo Sutvėrėją ir Teisėją 
turi pasirodyti skaistus ir be dėmės.'Tie 
papročiai ne visiems privalomi ir nevisur. 
palaikomi.

Tačiau vienas dalykas yra visuotinis: 
kiekvienas žmogus nori pasirodyti prieš ki
tus doroviškai be dėmės ir kaltės. Kitaip 
sakant, žmogus nori pasirodyti švaria są
žine. Tai yra kiekvieno asmeniškas garbės 
dalykas. Kaip ten bebūtų prieš žmonės, jie 
į vidų negali įeiti, 'bet Dievo niekuomet ne
pasiseks apgauti, nes Jam nieko nėra pa
slėpta. Joks vaidinimas ar apsimetimas 
nieko mums nepadės.

Kai, tyčia ar netyčia, sutepamas krikšto 
ar vestuvių baltas rūbas, dar yra laiko jį 
išplauti ir dėmes pašalinti. Sulaukus gi as
meniškų Kalėdų, gimus amžinajam gyveni
mui, to laiko jau nėra. Tad ir yra labai 
svarbu, svarbiausia už viską, visuomet bū
ti be dėmės ir kaltės ir prieš žmones ir 
prieš Dievą. Pastebėjus ant savo baltos są
žinės bet kokią dėmę, kad ir mažiausią, 
tuoj ją nuvalyti atgailos sakramentu ir 
tvirtu pasiryžimu saugotis daugiau savo rū
bo nebesutepti. Kitaip sąžinės dėmių bei 
kalčių nenulys nei kalėdiniai gėrimai, nei 
valgiai. Kūnui davus laisvę, jis nepaiso Sie
los bei sąžinės švarumo.

Tepasiekia mūsų ausis, ir tepasilieka 
mūsų širdyse šv. Povilo žodžiai: „Tepašven
tina jus patsai ramybės Dievas, kad jūsų 
dvasia išsilaikytų tobula ir jūsų siela ir 
kūnas be priekaištų iki mūsų Viešpaties 
Jėzaus Kristaus atėjimo" (Tesal. 5).

Tad linksmų Kalėdų su taika, be dėmės 
ir kaltės!

A. J. S.

santraukomis anglų ir vokiečių kalbomis, 
bibliografija, vardynu.

Šią knygą yra išleidusi Lietuvių vetera
nų sąjunga „Ramovė“.

Baigta spausdinti ir atiduota įrišti Zen- 
tos Tenisonaitės paruošta arti 200 puslapių 
„XX-jo amžiaus nederlandų poezijos rink
tinė“. Spausdinamas Zentos Tenisonaitės 
eilėraščių rinkinys „Pavasaris ir aš“.

Abi šias knygas leidžia Z. Tenisonaitė sa
vo lėšomis (pirmąją su šiokia tokia nelie
tuvių parama).

Yra surinktų ar renkamų knygų, kurias 
leis Nidos Knygų Klubas. Dabar jau pradė
tas spausdinti Jurgio Gliaudos apsakymų 
rinkinys „Taikos rytas“. Surinkti ir'laukia 
eilės spausdinti Alės Rūtos apsakymų rin
kinys „Po angelo sparnu“ ir Juozo Švaisto 

.rinkinys „Karnavalo aikštėje“. Spausdini
mo darbas kol kas dar apylėčiai vyksta, 
nes spaustuvėje vis daugėja komercinių 
darbų, tai visko dabar turimomis jėgomis 
r.esuspėjama urmu varyti. Kita vertus, vis 
buvo laukiama, kada bus atgabenta užpirk
toji automatinė spausdinimo mašina, kuri 
pagreitintų darbą. Bet ji, pasirodo, tega
lės būti atgabenta gal tik kada nors apie 
vasario mėn. vidurį. Be to, šiek tiek rami
namas! tuo, kad gi Nidos Knygų Klubo na
riai neseniai yra gavę porą stambesnių 
knygų ir kalendorių, tai reikia duoti skai
tytojams atsikvėpti.

Po truputį renkama stambi dr. Antano 
Rukšos paruošta knyga Vergilijaus „Geor
gikos“ ir „Bukolikos“. Tuos du garsiuosius 
klasikinės literatūros kūrinius yra išver
tęs dr. A. Rukša, o knygoje dar bus platus 
įvadas ir žodynas.

Renkama taip pat stambi Bronio Railos 
knyga „Paguoda“. Tasai jo kaip visada gy
vai, pilnu deimančiukų stilium parašytų 
daugiausia literatūrinėmis ir rašytojinėmis 
temomis straipsnių ir essay rinkinys, tur 
būt, eis dviem tomais. Rinkimas eina į pa
baigą, bet abejojama, ar iki N. Metų bus 
baigtas iki paskutinio puslapio. O nuo tada 
dėl numatomo šioje srityje dirbančių žmo
nių t'am tikro pasikeitimo gal rinkimas ku
riam laikui daugėliau sulėtės, kol vėl bus 
įeita į normalias vėžes.

„RADIO LIBERTY“ LIETUVIŲ KALBA

„Draugo“ žiniomis, JAV Lietuvių ben
druomenės centro valdyba gavusi informa
ciją, kad „Radio Liberty“ nuo 1974 m. pra
dėsianti transliacijas lietuvių, latvių ir es
tų kalbomis. Laidos būsiančios siunčiamos 
Baltijos kraštams.

Transliacijoms jau esančios numatytos ir 
lėšos — 400 tūkst. dolerių.

Transliacijas gauti rūpinasi Aušra Ma
čiui aitytė-Zerr.

ATSTOVAUJA PULGIS ANDRIUŠIS IR 
STEPAS ZOBARSKAS

Stepo Zobarsko vadovaujama Manyland 
Books leidykla išleido dr. C. Decker ir dr. 
Ch. Angoff redaguotą novelių rinkinį, pa
vadintą „Modern Stories from Many Land“ 
— 25 tautų rašytojų rinktinės novelės.

Rinkinyje lietuviams atstovauja P. And
riušis ir Stp. Zobarskas.

VYT. ALANTO MINĖJIMAS DETROITE
VI. Selenio vadovaujamas Lietuvių žur- ’ 

nalistų sąjungos Detroito skyrius savo 
mieste surengė rašytojo ir žurnalisto Vy
tauto Alanto 70 m. amžiaus sukakties pro
ga minėjimą-akademiją. ' -

Apie sukaktiniriką ir jo kūrybą kalbėjo 
dr. K. Karvelis. Skaityta jo kūryba, vai
dinta jo komedija „Šiapus uždangos“. A. 
Nakas pakalbėjo apie V. Alanto „Amžinąjį 
lietuvį“. Sukaktininkas gavo daug ■ sveiki
nimų ir padėkojo visiems pagerbusiems jį.

Anksčiau V. Alantas buvo pagerbtas Chi- 
cagoje. į‘

ŽEMĖLAPIS MOKYKLŲ REIKALUI ų

Pik. J. Andrius paruošė spaudai didelį 
Lietuvos žemėlapį, skirtą mokyklos reįka- . 
lui.

Žemėlapį leidžia JAV Lietuvių bendruo- 
menės švietimo i'aryba.

LEONARDUI ŠIMUČIUI 80 M.
80 m. amžiaus sulaukė Leonardas Šimu- . 

tis, buvęs ilgametis „Draugo“ dienraščio 
vyr. redaktorius ir ALT-os sekretorius, ži
nomas vdsuomenėje-politinėje veikloje ir j 
kaip geras prakalbininkas, taip pat rašęs 
eilėraščius.

LIETUVIAI SUDBURIO FESTIVALYJE
Sudburio (Kanada) universiteto studen

tų klubas suruošė tautinių šokių festivalį, į 
kuriame dalyvavo ir mok. S. Martinfcutės 
neseniai suorganizuotoji lietuvių šokėjų . , 
grupė.

Lietuvių šokiai visiems patikę ir sušilau-?’.' 
kę plojimų. Ar.

KAIP TIKĖJIMAS PRARANDAMAS IR j 
ATRANDAMAS

\ i 
„Laiškai Lietuviams“ žurnalas paskelbė 

konkursą straipsnio tema „Kaip tikėjimas1' 
prarandamas ir atrandamas“.

Straipsnis turi būti ne ilgesnis kaip 3.000 > 
žodžių. Bus skiriamos trys premijos: 100, ‘ 
75 ir 50 dolerių. Š?-

RKAN. M. VAITKAUS SUKAKTIS ARašytojui kan. Mykolui Vaitkui sukako - , 
89 metai. .;4

A. KARVELYTĖS EILĖRAŠČIAI 5

Pranciškonų spaustuvėje JAV renkamas M' 
ir netrukus pasirodys Ados Karvelytės ei- 
lėraščių rinkinys „Ne tie varpai“.--U ’ >

2
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ANUOMET, BALANOS GADYNĖJE

Mes, mažiukai, besivoliodami po lovas, 
nuspardėme antklotus; gryčia ėmė praves
ti. Vienas, ilgiau gulėjęs neužklotas ir kiek 
nušalęs, sapnuoja esąs bažnyčioje ir nuo
gas iš išgąsčio nežino, kas daryti. Nubudo. 
Aname gale kaimos vos girdėtis: „Bam bar 
bam, bam bar bam...“ Garsas vis artyn ir 
artyn, jau gale mūsų gryčios, net girdime, 
kaip sušalęs sniegas gurgžda po jo kojų. 
„Vaikai, ar girdite? Būgną jau muša!“ — 
žadina kitas, pirmiau išbudęs, mažiukas. 
Naktis pasibaigė, visi keliasi savo noru. 
Visi rengiasi į bažnyčią, į rarotus, kiti — 
giedoti ražančiaus.

Pirmą Kalėdų dieną praleidžia kiekvie
nas savo namuose; giedama Kalėdų gies
mės: „Sveikas, Jėzau mažiausias“, „Berne
lis gimė Betliejuj“ ir kitos. Lankyti kits 
kitą šią dieną nepridera; reikia užlaikyti 
šventumą dienos. Beaugdami, mets į metą 
giedodami, mokėjome Kalėdų giesmes iš 
atminties, įtaisėme balsus, gaidoje sutarė
me ir turėjome iš viso gerą pramogą. Kan- 
tička visą laiką gyvendavo gryčioje. Jos 
vieta godingoje kertėje už stalo, ant tri
kampės lentynos. Kas šventadienis ar gie
dodavome iš kantiSkos, ar bent ją rankose 
pavartydavome. Dabarnykštis jaunimas 
mato kantičką tik tada, kai nueina į laido
tuves; kitaip jos nemato, nevarto, šventų 
giesmių gaidos nė vienas nežino. Nyksta 
giedojimas, dainos ir pasakos. Keičiasi lai
kas...

Antra Kalėdų diena — tai šeimynos iš
leistuvės. Bernas ar pusberniukas iš ryto 
pašeria gyvulius, mergaitė apeina visą 
apyvoką, daugiau sėdi prie lango ir laukia 
atvažiuojant tėvo ar motinos. Kas neturi 
tėvų, tas įprašo giminę ar šiaip pažįstamą, 
kad atvažiuotų jo paieškoti. Kas nors vis 
atvažiuoja. Šeimininkai pasitinka paieško- 
toją kaip gerą svečią, įsodina už stalo. Sta
las apdėtas ūkiškais skaniniais: alus, kvie
tinis ragaišis, sviestas, sūris, mėsa. Su pa
ieškotoji! sodina už stalo ir paieškomąjį 
šeimynykštį. Jeigu šeimynykščiai du trys, 
tai stalas apsėstas svečių aplinkui. Stalas 
visas apdėtas. Puota eina kaip reikia, už
sitęsia į naktį. Iš pradžių šnekama apie šį, 
apie tą, prašoma valgyti ir gerti, o kai 
prieita ligi to. kad prašyk neprašyk — sve
čiai nieko nevalgo, nebegali, šeimininkas 
ima drausti ant vietos, vadinasi, prašo, kad 
šeimynykštis pasiliktų ant vietos ir kitus 
metus. Jei piemeniukas pasiryžo nebūti ant1 
vietos, tai tėvas ar motina nesako nelaiky
sią, bet prasimeta: girdi, ligi Velykų neža
dame leisti, reikia pamokyti poterių ir pri
sakymų, arba: „Žadame leisti pasimokyti 
ant knygelės“. Jei mergaitė nežada būti, 
tai ji sako, kad reikia susiverpti ir išsiaus
ti; jei pusberniukas, tai jis eisiąs prie siu
vėjo, prie kumpio, prie kalvio. Galų gale 
kalbos ir derybos pabaigtos. Kas draudęs
— apsidraudė, kas ne — ne. šeimininkė ir 
vieniems, ir kitiems duoda pa viržius: ba- 
kaną duonos, kepalą kvietinio ragaišio, pe
tį ar kulšį prielaidienos ir riestainį dešros. 
Jei toje pačioje kaimoje darbininkas viešės, 
tai jo paieškotojas ateina pėsčias, ir tada 
paviržį nešasi dvieju: vienas, įsidėjęs į 
maišelį, nešą duoną, o antrasis kita ką. 
Kuris darbininkas nusidėjęs ir jau nebe- 
draudžiamas. ir tas lygiai vaišinamas ir 
apdovanojamas, tiek tik skyriaus, kad apie 
buvimą kitus metus jam niekas nemini. 
Darbininkai visi išleisti, visi išvažiavo, 
gryčia patuštėjo. Rodos, nepaprastas įvy
kis: lyg liūdna, lyg baugu. Moteris sako 
vyrui:

— Ot, kad atlikome vieni.
Vyras sako:
— Gi Margis (šuo) atliko. Mat, jis mums 

savas.
Laikas nuo Kalėdų ligi Trijų karalių va

dinasi vaišės. Tai lyg kokios atostogos. Dar
bininkai vieši pas savo gimines, pramo
gauja, nieko nedirba, miega, kiek nori, ir 
lankosi pas kits kitą. Mergaitės susiėjusios 
kelios mokosi nuo kita kitos nerti piršti
nes, kojines, dirbti kvarbatkas, siūti marš
kinius, austi juostas. Vyrai, prie jų susiėję, 
neveikia nieko, tik juokauja ir šnekasi, o 
daugiausia šnekasi apie tą, kur kokios vie
tos, koks valgis, koks drabužis. Dėl darbo
— patys apie save nusimano. Vaišininkų 
būvį įvairina nuolatinis samdytojų lanky
masis: važinėja vyrai itf moterys, varsto 
gryčiukes, samdo, prašinėja, derasi. Kiek
vienas samdininkas giriasi, kad žodis jo 
tikras — kaip pasižadėjęs, jau kitaip neat- 
siversiąs. Samdytojas žino, kad samdininko 
žodis — vieni niekai, kad jis padarys taip, 
kaip jam bus geriau, neatsižiūrėdamas į pa
darytą sutartį; žino, visgi bruka į rankas 
rublį rankpinigių, kad suteiktų sutarčiai di
desnės svarbos. Štai šeimininkė atvažiavo 
ir, suradusi palaidą mergaitę, samdo ją me
tams. Sutiko algą, apdovanojo mergaitės 
motiną kvietiniu kepalu, paliko du auksinu 
ant rankos ir išvažiavo. Mergaitė atsisvei
kindama sako:

— Tamsta, teta, ant Trijų karalių dar 
neatvažiuok. Atvažiuok už dviejų savaičių 
po Trijų karalių. Aš turiu pabaigti verpi
mą.

Šeimininkė visai su t'uo sutinka, bet ma
no sau: „čia jau prastai atrodo. Dar dvi 
savaiti viršaus turės galvoti. Galės sugal
voti ką kita“. Atvažiavus šeimininkei po 
dviejų savaičių, mergaitė prašo prie algos 
pridėti dar ryšį linų, girdi, kitos visos taip 
išsiderėjo. Šeimininkė sutinka, o mergaitė 
turinti dar pasilikti namieje savaitę. Po 
savaitės paskirtu laiku šeimininkė atva
žiuoja — mergaitės neranda namie, gi jos

motina grąžina rankpinigius ir pareiškia: 
pati esanti nesveika, negalinti viena pasi
likti ir mergaitės tarnauti neleisianti. Taip 
pasibaigia derybos, sugaišinusios laiką ir 
važinėjimą. Už įvykusį suviliojimą niekas 
piktumo neparodo, nes visi taip daro ir vė
liaus reikia visuomet tikėtis, nes vietų dau
giau, negu samdininkų.

Per vaišes sūkurys gyvenimo iš ūkinin
kų gryčių pereina į gryčiukes. Pas ūkinin
ką vaikai daboja namus, vienas tėvų šei- 
mynauja, antras vėl šiur tur arba eina na
mų ruošą, šeria gyvulius.

Vaišių bėgyje samdininkai lygsta, žada- 
si, atsisakinėja. Dabar jų laikas: yra pro
gos visada privesti samdytojus prie nuo
lankumo; kur katras nori, čia galt stoti. Be- 
sipuikaujant štai atėjo Nauji metai, vai
šės artinasi prie pabaigos. Geriausios vie
tos jau užimtos — jas užėmė geriausi dar
bininkai. Dabar kiekvienam rūpi, kad ne
tektų prasčiausia vieta. Taigi Naujuose me
tuose ar sekmadienį prieš Tris karalius 
samdininkai trinasi po akių samdytojams 
ir lengvai žadasi. Trijuose karaliuose vai
šės jau praūžė, šeimyna paieškoma. Paieš
kotojas nuveža į gryčiukę dovanų bent tris 
gorčius žirnių ar kitų tolygių javų, ir ūki
ninkas, susirankiojęs šeimyną, pradeda me
tus.

(Mikalojus Katkus, iš „Balanos gadynė“)

DIDŽIAUSIA ŠVENTĖ DIEVENIŠKIŲ 
APYLINKĖS KAIMUOSE

Po advento atėjo didžiausia žiemos šven
tė — Kalėdos, sutapusi su žiemos solstici
ja. Liaudyje jos buvo apipintos įvairiais 
papročiais, prietarais, ypač jų išvakarės, 
vadinamos Kūčiomis. Per Kūčias buvo tie
kiami specialūs valgiai iš žemdirbio augi
namų javų. Antai, Daubutiškių k. tiekda
vo grybų, aguonų, „kleckus kruglus“, virė 
žirnių, pupų ir kt. Aguonos, žirniai, pupos, 
grūdai buvo pagrindinis Kūčių valgis.

Visuose Dieveniškių apylinkių kaimuose 
užrašyta daugybė būrimų, kuriais žmonės 
siekė sužinoti savo laim^ ir išsiaiškinti, 
kaip klosis ūkinis gyvenimas ateinančiais 
metais. Iš merginų mėgstamiausių būrimų 
yra keletas. 1. Kūčių vakare merginos po 
trimis dubenimis ar vyrų kepurėmis pa
vožta rožančių, žiedą, lėlę arba duoną; ką 
kuri atverčia, taip jai ir bus: jei žiedas — 
ištekės, jei rožančius — mirs arba taps da
vatka. jei duona — bus sena merga (Bė- 
čionys, Stalgonys). 2. Per Kūčias išsikepa 
bandelių; jas padeda ant slenksčio, įleidžia 
šunį ir žiūri, kurios merginos pirma pa
griebs bandelę, ta pirma ištekės; panašiai 
stebėdavo vištos ar gaidžio elgesį prie pa
piltų miežių krūvelių (Bėčionys, Mačiu- 
čiai, žižmai). Merginos skaičiuoja parneš
tų į trobą malkų kiekį: jei porinis — ište
kės, jei ne — neištekės; analogiškai skai
čiuojami ir tvorų kuolai, apėmus juos iš
tiestomis į šalis rankomis (Mačiučiai, Ra
moškos ir kt.). Beveik neužfiksuota vadi
namųjų „baisiųjų būrimų“ (su veidrodžiu, 
žvake ir pan.).

(iš „Dieveniškės“)

PASIUTUSIAME ŠALTYJE IR TAMSOJE 
PRIE LENOS UPĖS

Buvo Kalėdų šventės išvakarės. Tai vi
siškos tamsos metas, šaltas vėjas pradėjo 
pustyti sniegą ir vis smarkiau ir smarkiau; 
lauke dirbusius anksčiau paleido iš darbų. 
Norėjome bendrai prisiminti šventes.

Prie apšerkšnėjusių ir apšalusių lubų 
skardinė (be stiklo) lemputė užgeso. Nebu
vo žibalo. Statinė su žibalu buvo visiškai 
palaidota sniego pusnyje. Šviesai naudoda
vome sakuotų lentų skalas. Šį vakarą vie
na moteris įsižiebė žvakę. Ir aš įsižiebiau 
savo žvakigalį, kurį buvau gavusi prie 
krosnių statybos.

Ii- silpnesnieji, pakilę iš savo guolių, at
sisėdo. Rankpelnio Doveikos šeimos na
rių, motinos ir tėvo vietos buvo tuščios. 
Motina mirė, o tėvas buvo izoliatoriuje.

Visų mūsų kančios mintys ir mūsų sie
los skrido pas mums brangius žmones, 
esančius toli, labai toli — tėvynėje, Kras
nojarsko stovyklose. Kansko kalėjime, kur 
kentėjo mūsų vyrai ir broliai.

Katalikų papročiu „plotkelių“ vietoje da
linomės duona, lauždami ją po trupinėlį 
nuo vieno gabaliuko. Nebuvo tokių žodžių, 
kuriais būtume galėję* savo jausmus iš
reikšti. Žmonės meldėsi tylėdami.

Šį vakarą, atrodė, — ir ilgiau, ir švie
siau kūrenosi mūsų židinys, apie kurį visą 
laiką sukinėjosi ir būriavosi mūsų kamba
rio devyni vaikai. Be juoko, be kalbos, be 
džiaugsmo. Deveakos mergaitės jau nebepa
jėgė iš savo guolio pakilti.

Mokytojas Petraitis bandė pasakoti vai
kams kalėdines legendas, kalbėti apie tai, 
kaip švęsdavome tėvynėje, o jo mažoji 
dukrelė, apkabinusi tėvo kaklą, visą laiką 
tyliai verkė.

Iš apšalusių lubų lašėjo vanduo dideliais 
l lašais, drėkino narus, ir apšerkšnojusioje 
j asloje susidarė ledo grumstų.

Šį tylųjį taikos vakarą sutrukdė NKVD 
atstovai. Vienas jų įslinko pas mus, ati
džiai apsidairė ir dingo.

Greit užgeso žvakės, ugniakuras blėso, 
įsivyravo tamsa ir šaltis. Vandens lašai iš 
lubų krito vis rečiau ir rečiau. Tik ant na
rų čia vienoje, čia kitoje vietoje vieni ty
liai meldėsi, kiti vaitojo.

IR ATVAŽIAVO ŠVENTA KALĖDA...
Tą pačią naktį jautėme, kad lauke vyks

ta kažin kas, ko mes nebuvome dar pergy
venę. Buvo ir vėl prasidėjusi žiaurioji 
šiaurės audra, tamsioji purga.

(II. Tautvaišienė, iš „Tautų 
kapinynas Sibiro tundrose“)

KALĖDOS TAIGOS GILYBĖJE

Plauname su Froska labai storą medį. 
Kiek palaukus aš jai sakau:

— šiandien mūsų Kalėdos.
O ji man atsako:

— Todėl taip ir šalta.
Kiek patylėjusi priduria:
— Mes irgi turime Kalėdas, bet jų ne

švenčiame. Anksčiau mūsų tėvai jas švęs
davo.

Dirbu iš visų jėgų ir laikausi, kad nepa- 
rodyčiau ašarų. Galvoju, kad komunistinė 
imperija ir su plačiausiu Sibiru dar nėra vi
sas pasaulis. Labai toli nuo mūsų yra lais
vas pasaulis, kur iškilmingai švenčiama 
Kalėdos. Turėjau ir aš laisvą šalį, kur su 
pakilia nuotaika švęsdavome Kristaus gi
mimo šventę. Džiaugdavosi tėvai, kada vi
si susėsdavome prie Kūčių stalo. Tai buvo 
šeimos šventė. Po švenčių motina kiekvie
ną apverkdavo iš namų išleisdama. Ar dar 
gyvi šiandien mano tėvai? Kas juos aplan
kys Kūčių vakarą senatvėje? Nėra Stafe- 
lės, nėra ir Aleksėlio.

Vėliau turėjau savo šeimą. Pavargdavau 
per dieną šventėms besiruošdama. Šiandien 
žodis „pavargdavau“ taigose visai netinka. 
Bet kiek buvo džiaugsmo susėdus prie Kū
čių vakarienės stalo ir uždegus eglutės žva
kutes. Nijolės akys pasidarydavo didelės 
didelės, o veidelis spindėdavo neapsakomu 
džiaugsmu. Su šypsena į ją žiūrėdavau ir 
jaučiausi laiminga.

Arba rytą pabunda mažytė ir randa po 
eglute dovanėles, padėtas Kalėdų Senelio. 
Žiūri išplėtusi akutes ir pradeda juoktis. 
Staiga susilaiko ir trina rankutėmis aku
tes, nes galvoja, kad tik pabudusi iš miego 
blogai mato. Vėl žiūri į dovanėles, apsika
bina rudą meškiuką ir jau drąsiai juokia
si, jį myluoja, nes tikrai neapsiriko.

Kur šiandien mano šeima? Jei išliko gy
vi, tai jiems geriau, kaip jų mamytei.

Alkana ir sušalusi traukiu visą mielą Ka
lėdų dienelę plūkią ir dairausi, į kurią pu
sę medis grius. Dirbame visai nežinoda
mos miškų kirtimo technikos. Sniego iki 
pusiaujo, o rusiškas kalėdinis Dieduška 
Maroz negailestingai spaudžia, nes Celsi
jus rodo penkiasdešimt šešis laipsnius šal
čio. Už tą darbą ir vargą kasdien gaunu 
pylos, kad neišdirbu nustatytos normos.

Bara mus, kai priima darbą. Gauname 
gerą porciją visokių pažadų ir grasinimų, 
kad esame sabotažninkai ir simuliantai. 
Vakarais susišaukę bara aukštesni virši
ninkai. Jų pažadai už normų neišdirbimą 
dar baisesni. Jie žada kalėjimą arba sušau
dymą. Atrodo, kad šaudyti nereikės, nes 
dirbdami tokiame šaltyje, alkani ir men
kai apsirengę, greit patys pasibaigsime.

Kartu dirba iš Žemaitijos dvidešimt pen- 
kerių metų vyrukas Liudas Vizgirda. Nei 
iš šio, nei iš to jis pradėjo sirgti nuomaru. 
Po kelių priepuolių patarėme jam nors žo
lėmis gydytis, nes vietinės rusės tokias žo
les pažįsta. Jis labai nustebo, nes tų prie
puolių neatsimena ir sakosi, kad nei na
mie, nei čia šia liga nesirgęs. Nusiminė vai
kinas ir sako:

— Jeigu sergu, tai aš pradėjau sirgti tik 
dabar, miškuose.

Taigoje vieną pusę paralyžavo Zenonui 
Geležiniu!. Jis tik septyniolikos metų ber

Maironis

Ginti žūstančios tėvynės 
Nuo kazokų ir Maskvos 
Stojo sūnūs. Vier_ negynęs 
Tik Čičinskas Lietuvos.
Liaudies išrinktas balsais, 
Seime riejos su visais, 
Gavęs vardą išdaviko; 
Nepermaldomas kitų, 
Ant sumanymų aukštų 
„Vet'o“ velniškai užriko.

Sako, Maskvai parsidavęs! 
Skleidžia Varšuva gandus, 
Kad už tai nuo priešų gavęs 
Aukso kupinus puodus.
Tarp žmor.ių tačiau plačiai 
Eina gandas, kad stačiai 
Velniui bus užrašęs sielą 
Nuo anos baisios nakties, 
Kai, apgautas įtarties, 
Nuskandino savo mielą.

Žmonės skuba ant rarotų. 
Spengia šaltis; dar tamsu. 
Iš eglynų apšarmotų 
Staugia vilkas; net baisu! 
„Klopai gali naktimis 
Išbadyti sau akis:
Reikia jiems apšviesti kelią.
Dievą reikia ne tamsoj, 
Reikia garbinti šviesoj!..
šok, Kmita! Užkunk miestelį!“

Nuo bakūžių samanotų 
Skraido liepsnos... ir Kmita. 
Išvažiuoja ant rarotų 
Pats Čičinskas su svita: 
Mantvydaitis juokdarys, 

niukas. Guli ant narų be jokios priežiūros 
ir gydymo. Aprimus šalčiams, kai atveš 
arkliams pašarą ir darbininkams maisto 
produktus, jį parveš į kaimą.

Mano kalėdiniai pietūs. Šildau prie lau
žo ir valgau sušalusias, nuo arklių pasi
vogtas bulves. Kalėdos be duonos riekutės, 
tai šiandien dar Skaudžiau už kitas dienas. 
Laikausi dantis sukandusi, kad nesuklyk
čiau. Tai tokios buvo mano pirmosios Ka
lėdos darbo žmonių rojuje. Šiandien man 
dviguba šventė, nes gimimo diena ir var
dinės.

Iš lėto ateina vakaras. Vos pavilkdama 
kojas, slenku į stovyklą. Kalėdų vakaras 
toks pat, kaip ir visi kiti mūsų vakarai: 
vakarienės virimas, veltinių ir autų džio
vinimas, pagaliau 'poilsis ant kietų narų.

(Stefanija Rūkienė, iš „Vergijos kryž- 
keliuose“)

KŪČIOS PRIE UŽDARŲ LANGINIŲ
Dabar Lietuvoje Kūčių vakarienė valgo

ma užsidarius, net ir langus užsidangsčius 
ir tik su savo šeimos nariais arba jau la
bai patikimais prieteliais. Bijoma provoka
cijos ir išdavimo, nes pasieniais durplio- 
pa kompartijos šuneliai.

Pavergtoje Lietuvoje visada prie Kūčių 
stalo būna tuščių vietų. Juk beveik kas 
antra lietuvių šeima yra netekusi savo ar
timųjų. Dažnoje gryčioje prie Kūčių stalo 
sėdi tik sena motina su palinkusiu nuo 
sunkios gyvenimo naštos tėvu, o trys kė
dės būna tuščios, nes vienas sūnelis už 
vandenynų, antrasis už Uralo, o pats jau
niausias ir mylimiausias žaliam pušyne 
miega...

Tie lietuviai komunistai, kurie jais tapo 
iš reikalo, Kalėdas švenčia ir kūčioms nu
važiuoja pas savo tėvus ar senelius. Nuva
žiuoja ten, kur svetimos akys nematys, 
šnipelių ausys negirdės ir šilo kalaitė ne
sulos apie jų viešnagę.

Viena mano pažįstama mokytoja dirbo 
rusų mokykloje — maskoliokams dėstė lie
tuvių kalbą. Rusė mokytoja pradėjo ją 
klausinėti, ar ji šiemet ruošianti Kūčias. 
Lietuvė, bijodama išdavimo, pradėjo išsi
sukinėti. Girdi, kam tas Kalėdas švęsti, 
jei tu netiki. Tuomet „vyresnioji sesuo“ 
jai atsakė:

— Nesvarbu, kad aš netikiu, bet „ja 
pridu pažrat“.

Tai reiškia: aš ateisiu prisiryti. Norom 
nenorom lietuvei mokytojai reikėjo aną ru
sę Kūčioms pasikviesti. Žinoma, ji su ma
lonumu atėjo ir prisirijo, bet vaišingos šei
mininkės neišdavė.

Daug maskolių privažiavo mūsų tėvynėn 
paryta. Godžiai ėda jie lietuvio prakaitu 
išaugintą duonelę. Daug Lietuvos duonu
tės išvežama „plačiojon tėvynėn“, o šalies 
šeimininkams reikia badmiriauti.

Kalėdas Lietuvoje švenčia dauguma lie
tuvių. Ši šventė yra paprasta darbo diena, 
t(>dėl giliau tikintieji į bažnyčią užbėga 
anksti rytą ir skuba tuojau į darbą.

Liūdna darosi prisiminus laisvės laikus. 
Lietuvos nepriklausomybės laikais ankstų 
Kalėdų rytą po plačias apylinkes galingai 
gaudė šventyklų varpai ir šaukė tikinčiuo
sius Piemenėlių mišioms. O minios tikin
čiųjų plaukė vieškeliais, paprastais kele
liais ir takučiais i miestelius ir bažnytkai
mius nusilenkti ką tik gimusiam Kūdikė
liui ir Jį pagarbinti.

Dabar Kalėdų ryt'ą Lietuvoje nyku ir gū
džiai tylu. Tą rytą lietuvė senutė motina, 
skubėdama bažnyčion, aplanko komunistų 
nukankinto savo sūnaus kapą, o jos gai-

Bartkaus posūnis Kairys, 
Ožkabarzdis — jaunikaitis, 
Aldadrikas Jonuška, 
Žnairas kūtvėla Tiška 
Ir naktibalda Valaitis.

Prieš bažnyčią pasitinka 
Juos klebonas su stula, 
Į didžiausią kaltininką 
Tokia prašneka byla: 
Tavo darbus ir kelius, 
Taip skriaudingus, atkaklius, 
Ant svarstyklių jau pasvėrė 
Dievo teisė amžina 
Ir atrado, kad gana 
Žemė ašarų prigėrė!..

Tu pripildei visą šalį 
Savo vardo baisumai 
žemė jau pakelt nebgali, 
Tavo kalčių slegiama. 
Nors ganytojui skaudu, 
Dievo gimusio vardu 
Neįleisiu į šventyklą, 
Lig atlyginsi skriaudas, 
Iki dvasiškas žaizdas 
Numazgos šventa maudykla!“

„Gal Čičinsko nepažįsti? 
Ir jo keršto be ribos, 
Kad į jį šiandieną drįsti 
Atsiliept' be pagarbos!..“ 
Žiebia šūvis, ir ramus 
Regi dangiškus namus 
Dievo pašauktas klebonas!.. 
O Čičinskas su draugais 
Grįžta žvangančiais žirgais, 
Piktas, net melsvai raudonas.

(iš „Čičinskas“) 

lies ir skaidrios ašaros perlais sustingsta 
kalėdiniam šaltyje.

Po darbo lietuvių šeimos valgo kalėdinę 
vakarienę, kuriai šeimininkės jau iš anks
to ruošėsi. Turi pyragų ir mėsos patiekalų. 
Degtinės krautuvėse yra pakankamai, tik 
reikia turėti pinigų. Tauriųjų gėrimų, be 
„blato“, jau negausi. Tortas retai hemato
mas ant kalėdinio stalo. Jei kartais gauni 
nusipirkti torto gabalėlį, tai jau labai ge
rai. Galima ir svečiui patiekti to skanumy
no trupinėlį. Kartais nueini konditerijos 
krautuvėm ir randi iškeptą didelį bulvinį 
tarkainį, nusiperki svarą, atsinešęs pasišil- 
dai: ir skanu, ir gerai, ir nevalia murmėti.

Taigi mūsų tėvų žemėje dar švenčiamos 
Kalėdos. Vieni jas švenčia gan kukliai ir 
pasitenkina tik tarkainiu, o kiti — triukš
mingai, su svečiais ir šauniais nugėrimais.

Valgo lietuvis Kūčių vakarienę ir gyve
na prisiminimais. Prisimena brolius ir kai
mynus, gyvenančius laisvajame pasaulyje, 
ir niekaip negali pamiršti „senų gerųjų lai
kų". Skaito (laikraštį ir iš eilučių tarpelių 
spėlioja ateitį, kreipia savo akis į laisvės 
ir aukso šalį Ameriką ir laukia iš jos pa
galbos, o jaunimas klausosi, kokie ciuciu- 
kai ir kur loja. Apkarto vergija, ir visi lau
kia laisvės sau ir savai tautai.

(Stefanija Rūkienė, iš „Grįžimas į 
laisvę“)

KALĖDINIAI PRIEŽODŽIAI

Martynas ant ledo — Kalėdos ant van
denio.

Švents Martyns su ledu — Kalėdos su 
lytu.

Kalėdos baltos — Velykos šaltos.

Kalėdos šiltos — Velykos šaltos, Kalė
dos juodos — Velykos baltos.

Jeigu per Visų šventę ledu, Vai per Ka
lėdas bradų.

JUOSTA MOTERŲ
VIEŠNIAI

Organizacijos reikalais besilankydama 
įvairiuose Europos kraštuose ir viešėdama 
su vyru pas gumines Esslingene, ponia S. 
Weber pasisiūlė susipažinti ir su LMKF 
Reg. Valdyba bei lietuvių moterų klubais 
Vokietijoje.

Rugsėjo 1G d. ji buvo pakviesta į Sabų 
butą Stuttgarte, kur jos laukė visos Stutt- 
garto klubo moterys, dauguma pasipuošu
sios tautiniais drabužiais.

Vokietijos Reg. Valdybos ir Stuttgarto 
Moterų klubo valdybos pirmininkė E. Lu- 
eienė pasveikino Weber šiais žodžiais:

„Man yra didelis džiaugsmas tamstą pa
sveikinti Stuttgarte. Mano tautiečiai labai 
įvertina, kad tamsta nepagailėjote vargo 
pas mus atvykti ir drauge praleisti keletą 
valandėlių, nors ir turite didelių, pasauli
nio masto įsipareigojimų.

Kaip tamstai žinoma, lietuviai yra išsi
barstę po visą pasaulį, daugiausia emigra
vę į Ameriką. Bet visi jie laikosi savo tėvų 
žemės, jos papročių ir tradicijų. Dėl to ir 
mūsų moterys čia užsivilko tautinius dra
bužius, norėdamos akivaizdžiai išreikšti 
stiprų ryšį su tėvyr.e.

Pritardamos pasaulio moterų organizaci
jai — GFWC, jos idėjoms ir idealams, pa
rinkome šią mažą dovanėlę — tautinę juos
tą. Tai rankomis išaustas kaspinas, rišamas 
per liemenį prie tautinių drabužių, arba 
dedamas ant stalo. Mar.au, kad jis gerai 
simbolizuoja vienybę ir taikingumą tarp 
pasaulio moterų. Tikiu, kad mums kartą 
pavyks nugalėti Skiriančias kliūtis ir su
kurti ateities kartoms geresnį pasaulį — 
be teroro, be baimės, be karų.

Šia prasme mes sveikiname dar kartą 
nuoširdžiai tamstą ir tamstos vyrą ir džiau
giamės tamstų atsilankymu“.

V. Sabier.ė, S. Lucienė ir kitos ponios 
buvo paruošusios tikrai gražias vaišes, ku
rios paliko svečiams malonų prisiminimą. 
Tai įrodo S. J. Weber rugsėjo 24 d. laiškas 
E. Lucienei:

„Man buvo tikra privilegija rugsėjo 16 
d. Stuttgarte būti taip maloniai priimtai.

Jūs negalite įsivaizduoti, kokia staigme
na man buvo pamatyti tamstą ir klubo se
seris tautiniuose drabužiuose, ir ne tiktai 
pamatyti, bet ir paragauti jūsų draugystė
je lietuviškų valgių.

Lietuviškasis nuoširdumai man yra iš 
metinių GFWC suvažiavimų pažįstamas, 
ypač kad man teko paskutiniais metais 
dirbti hostese tarptautiniuose priėmimuose. 
Ypač prie širdies liko man V. Leskaitienė, 
jūsų garbės pirmininkė, ir Aldona Čekienė 
bei daug kitų. O nuo šiol ir jūsų klubo se
sės bus mano draugės. Mano vyras, kurį 
jūs taip maloniai priėmėte, reiškia susiža
vėjimą klubo poniomis. Jis buvo laimingas, 
galėjęs pabendrauti su šauniais jūsų ponių 
vyrais.

Savo sveikinimo kalboje minėjote, kad 
visos moterys turi būti vieningos, norint 
pasaulį padaryti taikų, norint nugalėti ski
riančias kliūtis ir kuriant ateities kartoms 
geresnį pasaulį — be teroro, be baimės ir 
be karų. Taip, mes, GFWC moterys, tikime, 
kad esame ypač pašauktos taikai ir sugy
venimui kurti. Mes tikime, kad šitam užda-

(Nukelta į 6 psl.)
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Pernai metais tokia pačia proga VLB 
Tarybos narys Vincas Bartusevičius jau 
nagrinėjo mūsosios bendruomenės pagrin
dų klausimą ir, reikia atgal žvelgiant pasa
kyti, tai atliko labai kruopščiai bei rūpes
tingai. Aš, pasirinkdamas šiemetinę temą, 
nepaskutinėje vietoje prieš akis turėjau vi
są eilę jo gilių minčių ir maniau, kad būtų 
verta jų svarstymą tęsti toliau. Žinoma, 
'būtų galima manyti, kad būtų tikslingiau, 
jei svarstymus tęstų tas pats žmogus, ta
čiau galima taip pat galvoti, kad ne pro 
šalį į tuos pačius laukus pažvelgti iš kitos 
pusės, nes juk tai visiems gerai pažįstama 
tiesa, kad tas pats vaizdas kiek kitaip atro
do, kai į jį pažiūrima iš kito šono. O taip 
pat prie savosios temos pridėjau vieną žo
delį, kurio nebuvo pernykščiame paskaitos 
užvadinime. Savuosius svarstymus įvardi
nau „praktiškaisiais“ LB pagrindais ir 
stengsiuosi, kad gyvenimiškoji tikrovė ap
spręstų šį visą mintijimą.
I. Bendruomenės idėja

Nėra jokio visuomeninio kūrinio, jokios 
organizacijos, 'kuri pradžioje nebūtų buvu
si kieno nors mintimi. Mintis, pagimdžiusi 
Bendruomenės organizaciją, buvo labai pa
prasta: svetimuose kraštuose gyvenant, lie
tuviškąsias vertybes išlaikyti ir jas kurti 
teįmanoma tik tada, jei susiburiamą į drau
gę, jei susirišama bendruomeniniu ryšiu. 
Ir tai ne kokia nors abstrakti, kažkur toli 
padangėje plasnojanti idėja, o idėja kas
dieniniame gyvenime praktiškai apčiuopia
ma, visų jaučiama, daugelį kankinanti. Tik 
retas lietuvis, dėl vienų ar kitų priežasčių 
palikdamas savąją tėvynę, kartu apsispren
dė nusikratyti ir lietuviškumo. Didžioji 
dauguma, keliaudami į svetimus kraštus, 
savo sielos gelmėse puoselėjome tvirtą ryž
tą, nepriklausomai nuo to, kur teks gyven
ti, liktis -gyvais, kuriančiais lietuviais, to
kiais lietuviais, kurie tik bėdos verčiami 
kvėpuoja svetimų kraštų orą, o iš tikro il
gesingai laukia, kada vėl bus proga įsijung
ti į savo gimtojo krašto gyvenimo srovę. 
Deja, juo toliau, tuo labiau šio laukimo iš
sipildymas tampa mažiau realiu, tačiau per 
tai lietuviai netampa menkesniais lietu
viais. O konkrečiai savąjį lietuviškumą iš
laikyti, puoselėti ir perduoti sekančioms 
kartoms teįmanoma tik tada, kai įmanoma 
sukurti lietuvišką aplinką (pig. V. Bartu
sevičiaus paskaitą), kai sugebama suorga
nizuoti Lietuvą ten, kur plaka lietuviškos 
širdys. Taip ir susiformavo praktiškoje gy
venimo tikrovėje, jos būtinybėje konkreti 
lietuviškosios -bendruomenės mintis — idė
ja. Už tai ir VLIKas 1949 metais, skelbda
mas Lietuvių Bendruomenės idėjos pagrin
dus, išėjo iš prielaidos, kad LB nėra drau
gija, o jai savaime priklauso kiekvienas lie
tuvis, gyvenąs už Lietuvos ribų, žinoma, 
kaip pernai Bartusevičius įtikinančiai pa- 
stebėjo, toji prielaida praktiškajame gyve-
nime susidūrė su visa eile neaiškumų ir 
kliūčių, tad konkrečiajame bendruomenės 
idėjos vykdyme neliko kito kelio, kaip tik 
vienu ar kitu būdu pasiklausti pačių žmo
nių, ar jie save laiko lietuviais ir ar jiems 
Bendruomenės idėja yra sava ir priimtina. 
Įvairiuose kraštuose tai buvo įvairiai 
sprendžiama. Pas mus Vokietijoje iš lėto 
'prieita prie gan griežtos organizacinės for
mos. Taigi šiandien galima, nebijant su
klysti, tvirtinti, jog Vokietijos lietuviuose 
yra prieita išvados, kad realiai bendruome
ninė mintis tegali tapti gyvenimu tik orga
nizacijoje, kurią mes ir vadiname Vokieti
jos Lietuvių Bendruomene, 'kuri yra užre
gistruota vokiškame teisme, turi savo na
rius, statutus ir vykdomuosius organus. 
Vedant analogiją su Šv. Raštu, tektų pasa
kyti, kad svetimuose kraštuose lietuviškoji 
mintis tampa kūnu Lietuvių bendruomenės 
organizacijoje.
II. Bendruomenės nuostatai

Jeigu Lietuvių bendruomenė yra organi
zacija, tai ji turi būtinai turėti ir savo įsta
tyminius rėmus, kuriuos mes vadiname 
nuostatais arba statutais. Statutų uždavi
nys yra nubrėžti kelią, kaip praktiškajame 
gyvenime geriausia įvykdyti organizaciją 
gyveniman iššaukusią idėją, kaip kasdie
niškojoje tikrovėje mintį paversti gyveni
mu. Statutai nėra joks tikslas sau, jie tėra 
priemonė, 'kuri gali būti laiko tėkmėje kei
čiama, tobulinama, pritaikoma besikeičian
čiam gyvenimui, jo reikalavimams. Tačiau 
ryžtantis ką nors statutuose keisti, juos ge
rinti ar tobulinti, reikia gerai apsižiūrėti, 
kad nebūtų nutolstama nuo esminės orga
nizacijos minties, kad ji nebūtų kokiu nors

KAI REIKIA
SIUNTINIO

Aišku, kad artimieji Lietuvoje ar Si
bire reikalingi paramos ir siuntinius 
reikia siųsti. O kai reikia, rašykite:

Lithuanian House Ltd.
Siuntinių Skyrius

1 LADBROKE GARDENS, 
LONDON, Wil 2PU

Rašykite tuo adresu, ir bus pasiųsta 
viskas pagal jūsų norus ir pageida
vimus.

VOKIETIJOS LIETUVIUOSE
SUSIMĄSTYMAS PRIE PRAKTIŠKŲJŲ 

VLB PAGRINDŲ

Paskaita Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės suvažiavime 1972 m. lapkričio 
18 d. Huettenfeld — Romuvoje

būdu iškraipoma, pažeidžiama ar paslepia
ma. Priešingai, bet koks pakeitimas tėra 
tik tada prasmingas, jei jis tą pagrindinę 
mintį išryškina, ją padaro geriau supran
tama, jei jis palengvina esminei minčiai 
tapti gyva -gyvenimiška tikrove dabartinia
me laike, konkrečiose gyvenimo aplinkybė
se. Vokietijos LB statutai yra jau keisti ke
letą kartų. Pirmasis VLB statutas priimtas 
Schweinfurte 1950 m. liepos 22 d. Posė
džiaujančioji Taryba ilgokai diskutavo, ar 
laikytis VLIKo paskelbtojo PLB statuto, 
ar, remiantis juo, sudaryti savą, labiau 
prit'aikytą Vokietijos gyvenimo sąlygoms. 
Posėdžiuose dalyvavęs tuometinis VLIKo

Kun. BRONIUS LIUBINAS

pirmininkas prel. Mykolas Krupavičius 
siūlė turėti du statutus — vieną savo vi
daus reikalams, o kitą viešajam gyveni
mui. Tas pasiūlymas tačiau nebuvo rastas 
praktišku, ir apsistota prie vieno Vokieti
jos LB statuto, kuris porą metų niekur ne
buvo registruotas. Vokiškame teisme Lie
tuvių bendruomenės statutas pirmą kartą 
buvo užregistruotas 1953 m. rugpiūčio 20 
d. Hannoveryje, kai Vokietijos LB su savo 
statutu buvo įtraukta į Hannoverio teismo 
draugijų sąrašą 964-j.u numeriu. Laiko tėk
mėje statutas vis būdavo po truputį keičia
mas. Teismuose yra užregistruoti keitimai 
1954 m. liepos 28 d., 1955 m. buvo pakeista 
būstinės vieta, vietoj „Sitz in- Hannover“ 
įrašant „Sitz in Weinheim“. 1956 m. vasa
rio 4 d. Weinheimo teisme užregistruotas 
statutas, atnaujintas 1955 m. rugpiūčio 27- 
28 d. d. VLB Tarybos posėdžiuose. 1958 m. 
berželio 20 d. VLB buvo pripažinta pelno 
nesiekiančia draugija, ir tai buvo atitinka
mai įrašyta į statutą. Paskutinį kartą sta
tutas keistas maždaug prieš 5-rius metus; 
1967 m. lapkričio 16 -d. jis su pakeitimais 
įtrauktas į Weinheimo teismo registrus.

Anaiptol nėra nė šiandien taip, kad visi 
būtų vieningos nuomonės apie statuto to
bulumą, nepaisant praeitame VLB Tarybos 
posėdyje referento statutų reikalams pa
reiškimo, kad VLB statutai esą geri. Jau 
pats faktas, kad Taryba randa reikalo rink
ti referentą statutų reikalams, byloja apie 
jos pačios netikrumą, ar statutas iš tikro 
jau toks visais atžvilgiais -geras, kad būtų 
galima nesirūpinti jo tobulinimu-, o gal net 

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
į švietimo problemos

Tam tikrą Vilniaus krašto lenkų gyventojų 
„nutautimą“ rodo ir lankančiųjų lenkiškąsias mo
kyklas mokinių skaičiai. 1955 metais lenkiškąsias 
mokyklas dar lankė 6% visų Lietuvos mokinių, va
dinasi, 2,5% mažiau, negu lenkais užsirašiusiųjų 
gyventojų. Vėliau lenkiškų mokyklų mokinių pro
centas krito ligi 4%. Vadinasi, apie 4% lenkiškai 
ar gudiškai namie kalbančių ir save lenkais laikan
čių gyventojų vaikų lanko mokyklas ne lenkų, bet 
kita dėstomąja kalba. Bandykim išaiškinti, kuria 
gi dėstomąja kalba mokyklas jie lanko. Lietuvių 
dėstomąja kalba mokyklas lanko kai kuriais me
tais 83%, kai kuriais 84%, rusų — 12% ar 13% vi
sų piokinių. Vadinasi, lietuvių dėstomąja kalba 
mokyklas lanko 3-4% daugiau mokinių, negu lietu
čių procentas (80,1 %), ir rusiškas mokyklas lanko 
3,5-4,5 % mokinių daugiau, negu rusų gyventojų 
procentas (8,6%). Tad 4% lenkų mokinių ir apie 
3,5 kitų mažumų vaikų, išskyrus rusus, pasiskirsto 
beveik lygiomis tarp rusų ir lietuvių dėstomąja kal
ba mokyklų. Tačiau tuo tarpu neįmanoma nustaty
ti, koks skaičius ar procentas kurios paskiros ma
žumos, lenkų ar kurios kitos tautybės, vaikų lanko 
lietuviškas, koks rusiškas mokyklas. Buvo lietuviš
koje išeivijos spaudoje žinutė, kad Vilniaus krašto 
lenkiškoji prastuomenė noriau leidžianti savo vai
kus į rusiškąsias, o inteligentija į lietuviškąsias mo
kyklas. Paprastiems žmonėms esą atrodo, kad Lie
tuvoje šeimininkauja rusai, tad reikią prie jų labiau 
ir taikytis, o inteligentai norį, kad jų vaikai galėtų 
studijuoti Lietuvos aukštosiose mokyklose, į kurias 
stojant reikia laikyti ir lietuvių kalbos egzaminą. 
Tačiau šios privačios žinutės tikrumo patikrinti ne
galima.

Vilniaus krašto lenkų dėstomąja kalba mo
kyklų, lenkiškosios kultūros Lietuvoje ir lenkų ma
žumos apskritai klausimas laikytinas vienu iš gyvy
binių lietuvių tautos klausimų. Po Pirmojo Pasauli
nio karo Lietuva buvo netekusi savo sostinės Vil
niaus ir Vilniaus krašto dėl to, kad nors ir lietuvių 
kilmės, bet lenkiškos kultūros ir nusistatymo Pilsuds
kis būtinai norėjo, kad Vilniuje ir Vilniaus krašte 
vyrautų lenkiškoji kultūra ir kalba. Užtat jisai ir

liudija bendrą Tarybos nuomonę, kad ja
me yra žymių trūkumų, kad tuos trūku
mus reiktų iškelti švieson, gerai išdisku
tuoti, ką ir kaip pagerinti, kaip pritaikyti 
nuostatus besikeičiančioms gyvenimo sąly
goms.

Manau, nebus jokia -revoliucija, jei ir šio 
susirinkimo svarstymui pateiksiu kai ku
rias abejones dėl statuto, abejones dau
giausia jau iškeltas ar VLB Tarybos posė
džiuose, ar spaudoje, ar šiaip sau lietuvių 
susitikimuose.

Nuomonių skirtumai jau prasideda nu
sakant mūsosios Bendruomenės tikslus. 
Ajntrasis paragrafas taip skamba: „Ben
druomenės tikslas — savitarpinė socialinė, 
kultūrinė globa bei parama ir tautiškumo 
palaikymas“. Buvo žmonių, kurie iš tikslų 
tarpo norėjo išbraukti tautiškumo palaiky
mą, buvo kitų, kuriems atrodė, kad ne tik 
tautiškumo palaikymą reikia Bendruome
nės tiksluose išryškinti, bet kad dar reikia 
pridėti ir įsipareigojimą dalyvauti aktyviai 
Lietuvos laisvinimo pastangose. Atsirado 
taip pat manančiųjų, kad reikėtų kaip nors 
į tikslų eilę įtraukti religinius bei dorovi
nius aspektus, bent pabrėžiant, kad, savo 
tikslų siekdama, VLB respektuoja religijos 
ir krikščioniškosios dorovės reikšmę. Kom
promisų 'beieškant, kai kas siūlė Bendruo
menės tiksluose išryškinti Lietuvių Char- 
tą, kurioje yra kalbama ir apie Visagalio 
valios vykdymą ir apie valstybę, kaip aukš
čiausiąją tautinės bendruomenės organiza
ciją, ir apie lietuviškos šeimos kūrimą, ir 
apie mokyklą, ir apie eilę kitų esminių 
dalykų. Tačiau kai 1971 m. VLB Tarybos 
sesijoje mėginta surasti Tarybos narių dau
gumai priimtiną formulavimą, šiaip jau 
vieningoje Taryboje pasidalyta į kelias da
lis, ir joks formulavimas negavo statutams 
keisti reikalingos dviejų trečdalių daugu
mos.

Skyrėsi nuomonės ir nustatant nario są
voką. Galiojančiame statute sakoma: „Kiek
vienas Vokietijoje gyvenantis lietuvis arba 
lietuvių kilmės asmuo, pasiekęs 18-sius 
metus, gali priklausyti Bendruomenei. Na
riu tampama, pareiškus norą raštu ir įsi
registravus į Apylinkės sąrašą“. Ir čia atsi
rado asmenų, kurie norėjo išbraukti žo
džius „lietuvis arba lietuvių kilmės as
muo“, manydami, kad gali pasitaikyti Lie
tuvoj gyvenusių jos piliečių, kurie nėra 
nei lietuviai, nei lietuvių kilmės, o vis dėl
to norėtų būti LB nariais. Reikalą dar su
aktualino čia, Vokietijoje, sukurtosios tau
tiškai mišrios šeimos. Ką daryti su nelie
tuviškąja šeimos puse? Gali būti ji LB na
riu, ar ne? O taip pat ir klausimas tų, ku
rie jau yra kokio nors „Landsmannschaf- 
to“ nariais. Galima kartu būti Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės ir Lietuvos Vokie

čių Draugijos nariu, ar ne? Mėginta ieško

siuntė generolą Želigovskį užimti Vilniaus. Siųsda
mas Želigovskį, Pilsudskis skelbėsi tai darąs vietos 
gyventojų daugumos valia. Tam tikrą pagrindą Pil
sudskiui taip skelbtis galėjo sudaryti ir paties Vil
niaus miesto lenkiškoji gyventojų dauguma. Dabar, 
tiesa, padėtis pasikeitusi. Vilniaus miesto gyvento
jai lietuviai skaičium daugiau kaip dvigubai viršija 
lenkus, be to, ir kultūriškai lietuviai Vilniuje neabe
jotinai vyrauja. Vis dėlto Vilniaus krašte esama dar 
nemaža ir lenkų. Atrodo, lietuvių tautos likimui bū
tų ne vis tiek, ar 8 Lietuvos gyventojų procentus su-
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daranti lenkiškoji mažuma išsilaikys ir toliau ir 
duos, kad ir silpną, pagrindą Lenkijai ir toliau te- 
bereikšti pretenzijų į Lietuvos sostinę ir kraštą, ar ji 
surusės ir tuo padvigubins rusų kolonistų ir taip jau 
nemažą skaičių, ar pagaliau ji įsilies į lietuvių tau
tą, iš kurios dauguma tos mažumos ir yra kilusi, ir 
tuo pakels lietuvių gyventojų nuošimtį Lietuvoje 
iki 88%.

RUSIFIKACINĖ INDOKTRINACIJĄ IR JOS 
PAVEIKUMAS

Reikšminga lietuvių tautos likimui yra ir dar 
viena šių dienų Lietuvos švietimo problema — ko
munistinė Lietuvos jaunimo ir visų gyventojų in- 
doktrinacija ir jos paveikumas, čia ketinu nagrinėti 
sovietinę indoktrinaciją tik vienu, būtent, rusinimo 
aspektu.

Šių dienų Lietuvos švietimo gaires diktuoja So
vietų Rusijos valdžia, kuri tęsia imperialistinę ir na
cionalistinę carinės Rusijos politiką. Imperialisti
niams ir asimiliaciniams carinės Rusijos tikslams 
tarnavo trys paprastai taip nusakomos priemonės: 
autokratija, stačiatikybė ir tautybė (samoderžavije, 
pravoslavije i narodnost). Tarp šių buvusios carinės 
ir dabartinės sovietinės Rusijos kitų tautų pavergi
mo ir nutautinimo priemonių esama ir tam tikros 
analogijos. Carinę autokratiją dabar atstoja prole
tariato diktatūra, stačiatikybę — ateizmas, tauty
bės, arba nacionalizmo, principą — proletarinis 
internacionalizmas, kurio vardu skiepijama vadi
namoji „tautų draugystė“, ypač meilės jausmai ru
sui, „vyresniajam broliui“.

Siekdama išauginti rusams ir komunistų parti
jai ištikimų šalininkų, komunistų partija be palio
vos uoliai indoktrinuoja gyventojus per plačiai iš
vystytą propagandos tinklą. Tokios nuolatinės pro
pagandos pavyzdžiu galėtų būti kad ir Lietuvos 
partinio aktyvo 1968.1V.23 priimtoji rezofliucija, 
kurioje, tarp kitko, pareikšta: „gerinti partinę pro
pagandą, masinį-politinį, paskaitinį darbą, visą žo
dinę ir spausdintinę propagandą, agitaciją, spau
dos, radijo, televizijos, kultūros-švietimo įstaigų 
darbą... Partinių, organizacijų pareiga — auklėti 
Tarybų Lietuvos darbo žmones, ypač jaunimą, be
ribės ištikimybės partijos idealams, tarybinio pa
triotizmo, proletarinio internacionalizmo dvasia...“

Ypač stengiamasi indoktrinuoti mokinius. In- 
doktrinacijai pritaikytos ir bendrojo lavinimo mo
kyklų programos. Tam tikslui daugiausia panaudo
jamos istorijos, geografijos, literatūros ir kalbos 
pamokos. VIII klasėje yra net specialios pamokos
— pokalbiai apie sovietinę visuomenę, IX klasėje
— visuomenės mokslo pagrindai. Lietuvos jauni
mas turi priklausyti spaliukams iki 10 metų am
žiaus, vėliau pionieriams, nuo 14 iki 28 metų kom
jaunimo organizacijai.

Tačiau propaganda persunkta ne tik pradinė ir 
vidurinė bendrojo lavinimo mokykla. Komunistinė 
propaganda lydi jaunuolį ir patekusį į kariuomenę 
ar į aukštąją mokyklą. Baigęs vidurinę techninę ar 
aukštąją mokyklą, jaunuolis eina dirbti į įmonę, kur 
irgi tęsiamas politinis švietimas. Kiekvieną išėjusį 
iš mokyklos indoktrinuoja spauda, radijas, televi
zija, organizacijų susirinkimai, propagandistų kal
bos. Žodžiu, komunistinė santvarka daug uoliau už 
fašistinę ar nacionalsocialistinę santvarką stengiasi 
nepalikti nė mažiausio plyšio prasiskverbti sveti
moms įtakoms.

Kad komunistų partijos vadovaujamam Lietu
vos švietimui indoktrinacija net labiau rūpi, negu 
mokslas, labai vaizdžiai matyti kad ir iš 1966 me
tais Vilniuje išleistosios knygos „Vilniaus Universi
tetas“. Ten, pavyzdžiui, Bendžiaus straipsnyje apie 
Vilniaus universiteto mokymo-auklėjimo darbą vi- 

j sas dėmesys sutelktas į komjaunimo ir į partijos 
veiklą universitete, o apie patį mokslą vos-ne-vos 

.kai kur užsiminta 42). Tačiau daug kalbėti apie pa- 
Į čią indoktrinaciją gal ir nevertėtų. Indoktrinacijos 
pirmavimo neslepia ir pati komunistinė spauda.

ti formulavimų, kurie tas visas galimybes
išryškintų. Buvo, pvz., ir toks pasiūlymas: 
,.Kiekvienas Vokietijoj gyvenantis lietuvis,
lietuvių kilmės asmuo arba su juo sukūręs 
šeimą kitatautis-ė, kiekvienas pritariąs Lie
tuvos Chartos siekimams svetimtautis, pa
siekęs 18-sius metus, gali priklausyti Ben
druomenei“. Tačiau iki šiol vieningos nuo
monės neprieita, joks keitimo pasiūlymas 
nėra susilaukęs dviejų trečdalių Tarybos 
narių pritarimo, ir pasilikta prie senojo 
formulavimo, praktiškajame gyvenime jį 
aiškinant plačia prasme, šiandien jau var
gu kas beabejoja nelietuvių, sukūrusių su 
lietuviais šeimas, teise būti Lietuvių Ben
druomenės nariais. Taip pat yra visa eilė 
atvejų, kur tas pats asmuo yra kartu ir LB 
ii- Lietuvos Vokiečių Draugijos nariu. O iš 
mišrių šeimų kilęs jaunimas savaime yra 
laikomas lietuviais, mielai priimamas į LB, 
jei tik jis turi intereso ir ryžto į ją at'eiti.

Šalia šių neaiškumų ir abejonių dėl es
minių reikalų, visą laiką buvo ir tebėra 
skirtingų nuomonių struktūros klausimais. 
Mūsoji VLB savo struktūra yra stipriai 
centralizuota. Visas organizacinis Bendruo
menės vadovavimas yra centrinių organų 
rankose, teoretiškai Tarybos, o praktiškai 
Valdybos žinioje. Tarybon renkama visų 
Bendruomenės narių balsų dauguma. Nė
ra taip, kaip, pvz., Bundestage, kur atsto
vai renkami dalimis, t. y. kiekviename kraš
te (Eundesland) yra sudaromi partijų 
atstovų sąrašai, ir žmonės balsuoja tik už 
juos. Atsieit, iš anksto užtikrinama, kad 
Bundestage bus atstovų iš visų Vokietijos 
kraštų. Panašiai daroma ir JAV-bių Lietu
vių Bendruomenėje. Ten visas kraštas su
skirstytas į kelias apygardas, ir Tarybon 
kiekvienoj tų apygardų išrenkami atstovai 
pagal balsuotojų skaičių. Taigi kiekviena 
apygarda yra suinteresuota kuo daugiau 
turėti balsuotojų, nes nuo jų skaičiaus pri
klauso ir apygardos atstovų skaičius vy
riausiame JAV-bių LB organe — jos Ta
ryboje. Pas mus yra kitaip. Gali pasitaiky
ti, o iš tikro taip ir yra, kad iš kai kurių, 
palyginti, mažų VLB apylinkių yra po ke
lis Tarybos narius, o iš didesnių mažiau, o 
kartais net nė vieno. Pvz., kad ir dabarti
nėje Taryboje iš Romuvos mažutės apylin
kės yra net 4 nariai, iš Hamburgo 3, iš gau
siausios apylinkės, Memmingeno, tik vie
nas, o iš Luebecko, Bocholt'o, Stuttgarto ir 
eilės kitų — nė vieno. Už tai laiko tėkmėje 
buvo nuomonių, kad visą Vokietijos Lietu
vių Bendruomenės plotą reiktų suskirstyti 
į kelias dalis ar pagal kraštus, ar kokiu 
nors kitokiu principu ir leisti tų dalių na
riams išsirinkti savo atstovus į VLB Tary
bą. Pliusas būtų tas, kad Taryboje būtų 
proporcingiau atstovaujama visų vietų 
VLB nariams, minusas — kad gal kai ku
riose srityse yra tirščiau susispietę akty
vesnieji ir pajėgesnieji LB darbuotojai, o 
kitur jų sunkiau surasti. Atsieit, vieni bū
tų verčiami net prieš savo norą, vien dėl 
to, kad jie ten, o ne kitur gyvena, o kitiems

Journal of Baltic 
Studies

Daugiausia JAV ir Kanadoje, o taip pat 
ir kituose kraštuose dirbantieji akademi
kai, besibaigiant 1968 metams, sukūrė or
ganizaciją Baltijos tautų ir kraštų klausi
mams nagrinėti (Association for the Ad
vancement of Baltic Studies, Inc.). Patį to 
sambūrio pagrindą, aišku, sudaro pabaltie- 
čiai — latviai, lietuviai, estai mokslininkai, 
kurių ypač daug yra JAV aukštosiose mo
kyklose. Prie to sambūrio, kaip atrodo, yra 
prisidėję ir amerikiečių, vokiečių, tyrinė
jančių baltietiškus klausimus.

Sambūris jau yra turėjęs kelias konfe
rencijas su paskaitomis. Ligi šiol jis leido 
savo biuletenį, kuriame supažindindavo su 
sambūrio veikla — su ruošiamųjų konfe
rencijų programomis, narių išleistaisiais 
veikalais ar periodikoje pasirodžiusiais 
straipsniais.

Dabar biuletenis paverstas techniškai 
dailiai tvarkomu žurnalu, pavadintu „Jour
nal of Baltic Studies“, kurio pasirodė 1972 
m. pavasarinis numeris. Vyriausias žurna
lo redaktorius yra Arvids Ziedonis.

Šiame numeryje Ivar Ivask apžvelgia 
latvių, lietuvių ir estų literatūras svetur, 
B. V. Mačiuika nagrinėja Baltijos respub
likų vaidmenį Sav. Sąjungos ekonomijoje, 
Rein Taagepera rašo apie žemės paskirs
tymą Baltijos kraštuose 1929-1940 m., Vic
tor Terras — apie estišką ir rusišką eilė
darą, Rolfs Ekmanis — apie sovietų požiū
rį į priešsovietinių laikų latvių rašytojus. 
Esama dar 'knygų apžvalgų, bibliografinių 
pastabų, pranešimų.

Malonu žurnalą sutikti, nes jis nagrinė
ja mums artimas temas. Anglų kalba lei
džiamas, jis pateks ypač į aukštųjų mo
kyklų bibliotekas ir megs pažintis su anglo
saksų inteligentija. Vis skųsdamiesi, kad 
mes nesugebame organizuoti ir susikalbėti 
ir platesniais užsimojimais gyventi, varty
dami šį žurnalą, mintimis grįžtame vis ir į 
tą akademikų sambūrį ir jo veiklą, nes ir 
žurnalas yra visa to paseka.

ŠVIESOS IR ŠEŠĖLIAI

Pranciškonų spaustuvėje Brooklyne 
spausdinama kun. Alfonso Sušinsko pomir
tinė knyga „Šviesos ir šešėliai“, redaguota 
kun. dr. T. Narbuto.

būtų uždarytas kelias patekti Tarybon, ne
paisant jų noro ir veržlumo. Tokį pakeiti
mą legalizuoti natūraliai kliudo faktinė Ta
rybos sudėtis. Juk turėtų kai kurie Tary
bos nariai užsikirsti sau kelią patekti į Ta
rybą. O tokių daug neatsiranda.

(Bus daugiau)
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BUVO, YRA IR BUS
Viskas pasaulyje eina pagal gramatiką: 

buvo, yra, bus.
Buvo stiklas pilnas, alus, balta putele 

prisidengęs, pro stiklo šonus spinduliavo, 
dabar alaus yra tik trečdalis stiklo, greit 
alaus visai neliks, bus tuščias stiklas ant 
stalo, dairysis apsiblausęs į kitus stiklus, 
pilnus putojančio spinduliuojančio alaus.

Euvo vaikas, mokėsi mokykloje, diktan
tus mokykloje rašė, sąsiuviniai buvo rau
donu rašalu išbraukyti, viskas buvo iš
braukta, kas ne pagal gramatiką parašyta. 
Paskui jis buvo per didelis į mokyklą eiti, 
užmetė gramatiką su raudonai išbrauky
tais sąsiuviniais ant aukšto ir išėjo lauko 
arti. Arė, akėjo ir vis apie busimąjį laiką 
svajojo. Pašauks jį į kariuomenę, jos jis 
Vilniaus vaduoti, kapos kardu priešus pik
tuosius, išvadavęs Vilnių grįš į savo kaimą, 
išsirinks sau vieną mergaitę ir gyvens su 
ja amžinai laimingai. Vargams, nelaimėms 
ir šiaip kokioms nesėkmėms ateityje ne
buvo vietos, ateitis turėjo būti skaisti, kaip 
giedrą rytmetį užtekanti saulė. Tai, pagal 
gramatiką, būtasis laikas.

O ką gali papasakoti apie esamąjį laiką?
Fabrikas. Žviegia piaustomas grąžomas 

plienas. Kai fabriko sirena sustaugia, tu 
esi laisvas, gali eiti namo. Ne, tu negali ei
ti namo, tavo namai už jūrų marių, už 
aukštų kalnų, kaip tos pasakų pilys. Su
tvarkytas čia tu, kaip žodžiai gramatikos 
taisyklėse. Pailsėjęs per naktį, rytė vėl į 
fabriką. Kad pragyvenimui užsidirbtum, 
kad šeštadieniais alaus išgerti galėtum. 
Žmogus, kurs gramatiką surašė, galėjo esa
mąjį laiką skaidresnį padaryti. Bent tokį, 
kaip dvi savaitės vidurvasaryje.

Kiekvieną vasarą žmonės pragyvena dvi 
savaites be rūpesčių, kaip senais gerais Un- 
ros laikais. Dar net geriau: Unra tik maistą 
ir pastogę duodavo, o Sodyboje duoda dar 
ir išgerti.

Jaunimas suvažiuoja į Sodybą. Jiems vi
sa veiksmažodžių gramatika vien tik busi
masis laikas. Užaugs jie, subręs, sutvarkys 
pasaulį, nebus tada pasaulyje vargo nei 
skurdo, nebus pavergėjų nė pavergtųjų.

O ir senesniems į krūvą susirinkus esa
masis laikas prašviesėja. Jei reumato suki
nėjamos senos kojos nelabai stiprios, išsi- 
laužk storą kozinį ir šlubuok, juo pasirem
damas, po jaunimo stovyklą paskui nuo 
vieno būrelio prie 'kito. Malonu juk lietu
viškai pasikalbėti, ilgą laiką lietuviškos 
kalbos negirdėjus. Ir visi čia ščyrai lietu
viškai kalba, pagal visas gramatikos tai
sykles, bajava hebra čia suvažiuoja. Apsė
da stalus, valgo žuvį, stipresniu gėrimu užr 
sigerdami. kol pasiutimas hebrai į galvą 
įeina. Patrankos tada pradeda daužyti Ne
ries krantus, Paneriais per smėlį, tėvų na

Mųms būtų daug svarbiau nustatyti tos indoktrina- 
cijos poveikis. Kad nuolat kalant į galvą klausyto
jams vis tą patį, šis tas klausytojų galvose vis dėlto 
nulieka, apie tai, rodos, netektų abejoti. Bet jau ki
tas klausimas, ar komunistinė indoktrinacija yra 
paveiki visai užvaldyti lietuvių moksleivių galvose
ną. Tenka prisipažinti, kad tiksliai atsakyti į šį 
klausimą nelengva, juoba pačiam nėjus mokslo šių 
dienų Lietuvos mokykloje. Tad ir, nelaikydamas 
tolesnio šio klausimo svarstymo ir gautų išvadų 
visai neklaidingomis ir neabejotinomis, vis dėlto no
rėčiau bandyti išaiškinti bent kai kuriuos indoktri- 
nacijos paveikumo atvejus.

Visų pirma labai aktualus klausimas, ar šių 
dienų Lietuvos mokykla įskiepijo moksleiviui įsiti
kinimą, kad rusas yra vyresnis brolis, kad jis yra 
pranašesnis už lietuvį, kad rusų kalba turi būti ypa
tingai gerbiama ir labai mielai visur vartojama. 
Man atrodo, kad į čia iškeltąjį aikštėn klausimą tei
singai ir taikliai atsakė Lietuvoje lankęsis prancū
zas Toussaint. Pacituosiu jo žodžius: „Gyventojai, 
lietuviai, pirmiausia yra lietuviai... ir laikosi rusų 
atžvilgiu, ypač jaunimas, studentai, nuošaliai, rezer
vuotai, išdidžiai, nepakenčia jokio lietuvių pažemi
nimo ar paniekinimo. Savitarpy jie rusų nevadino 
nei vyresniu, nei jaunesniu broliu, bet priešpriešiais 
statė save ir juos: mes ir jie, mūsų partija ir jų parti
ja, mūsų kalba mūsų krašte turi vyrauti prieš jų kal
bą... ir tas mes ir jie yra būdingiausias savitarpio 
su rusais santykio bruožas“ 43).

Visos mus pasiekiančios iš Lietuvos žinios pa
tvirtina, kad nūdienis Lietuvos jaunimas tautiškai 
labai susipratęs, labai gerbia lietuvių kalbą, nerodo 
jokio entuziazmo rusų kalbai ir patiems rusams. 
Mūsų jaunimo Lietuvoje lietuviškumas toks stip
rus, jog jis kartais prasiveržia net ir viešai ir netgi, 
sakytume, nacionalizmo pavidalu, kaip tai kartais 
pasitaiko per sporto žaidynes su rusų komandomis 
ar kad ir per pastarojo meto demonstracijas Kaune 
ryšium su viešu Kalantos susideginimu. Ir toks stiprus 
Lietuvos jaunimo tautinis susipratimas, net tautinis 
pasididžiavimas, juo labiau atrodo nelauktas, kad 
visa auklėjimo sistema, visa komunistinė indoktri
nacija nukreipta priešinga kryptimi.

Analizuodamas kultūrinės rusifikacijos bruo
žus Lietuvoje, Z. V. Rekašius randa, kad netiesio
ginės kultūrinės rusifikacijos apraiškas sudaro šios 
grupės: „tautinio menkavertiškumo jausmo skiepi
jimas, istorijos falsifikacija, rusų tautos pirminės pa-

dėties komunistinėje „broliškų“ tautų bendruomenė
je pabrėžimas, išskirtinis rusų (priešbolševikinio 
laikotarpio) mokslo, kultūros, istorijos įvykių ir 
žmonių minėjimas“ 44). Tautinio menkavertiškumo 
jausmui skiepyti dažnai lyginama nepriklausomo
sios Lietuvos įvairiose srityse padarytoji pažanga 
su pokario meto sovietinės Lietuvos pažanga, pa
starosios pažangos nuopelnus priskiriant arba so
vietiniam režimui, arba „broliškųjų tautų“, „visų 
pirma rusų tautos“ pagalbai. Sakysime, 1957 me
tais Vilniuje išleistosios Korsako ir Lebedžio reda
guotosios „Lietuvių literatūros istorijos chrestoma
tijos“ pratarmėje pasididžiuojamai parašyta: „ši
toks didelis, daug jėgų ir lėšų pareikalavęs darbas 
galėjo būti įvykdytas tiktai tarybinės santvarkos 
sąlygomis“. Taigi, net ir toks rimtas mokslinis vei
kalas negalėjo apsieiti be sovietinę santvarką ypa
tingai garbinančios ir tuo pačiu jau laisvąją, nepri
klausomąją Lietuvą niekinančios propagandinės 
frazės.

Lietuvių menkavertiškumo ir rusų pranašumo 
mintis skiepijama ir istoriją dėstant. Lietuviškose 
mokyklose Rusijos istorija dėstoma daug plačiau, 
negu Lietuvos istorija. Be to, Lietuvos istorija la
bai tempiama ant rusiškojo kurpalio ir daug kur 
labai iškreipiama. Sakysime, vyresniosioms viduri
nės mokyklos klasėms skirtajame vadovėlyje per du 
puslapius aprašoma, kaip Lietuvoje įsikūrė tarybų 
valdžia, kaip ji kovojo su vokiečiais, susijungė su 
sovietine Gudija ir pasitraukė iš Lietuvos. Antrojo 
puslapio pabaigoje rašoma jau apie „buržuazinės“ 
vyriausybės valdymą. Veltui ieškotume ten žinių 
apie Lietuvos Tarybos veiklą, apie vasario 16 aktą, 
apie Lietuvos kovas su bermontininkais ir lenkais. 
Rusija, ypač sovietinė, visada vaizduojama ginanti 
Lietuvos reikalus, nekartą iškreipiant faktus 45). 
Griežtai laikantis sovietinės rusiškos Maskvos di
rektyvų, Lietuvos Mokslų Akademijos išleista 3 to
mų „Lietuvos TSR istorija“ (1957, 1963 ir 1965). 
Ši istorija tiek iškreipia Lietuvos praeities vaizdą so
vietinės Rusijos naudai, jog net ir taip pat komu
nistinėje Lenkijoje išleistasis J. Ochmanskio veika
las „Historia Litwy“ (1967) praeitį vaizduoja daug 
palankiau Lietuvai ir dėl to esąs net neįleidžiamas 
į Lietuvą. Lietuvos Mokslų akademijos išleistoji 
Lietuvos istorija yra tarytum standartas, nustatąs 
gaires vaizduoti Lietuvos praeičiai. Pagal tą standar
tą, pavyzdžiui, ir Mažojoje Lietuviškojoje Tarybinėje 
Enciklopedijoje rasim daugybę visai nereikšmingų

mus palikęs, žygiuoja kareivis. „Palauk tu, 
sustok", sako jam vienas iš prie stalo sė
dinčiųjų, „tu ne lietuviškas kareivis, bet 
rusiškas brodiaga. Mes čia susirinkome, 
kad galėtume metuose porą savaičių lie
tuviais jaustis, tu geriau čia nesimaišyk“. 
Tas sustoja, apsižiūri aplink, nesugalvoda
mas, ar jis kareivis, ar brodiaga. Paskui 
toks rudas vaikiukas iš kažkur atsiranda, 
sakosi gimęs rudoj Krekenavoj, rudas kuni
gas krikštijęs. Reikėtų, sako tas pats žmo
gus, pasakyti jam, kad jis čia tarp lietuvių 
nesimaišytų, bet neverta su vaiku prasidė
ti, jis sau bumpčik bumpčik nuo stalo prie 
stalo, ir ką tu jam padarysi.

O po tų dviejų savaičių dienos vėl vieno
dai ir nuobodžiai slenka. Ateina ruduo, 
aikštelėje medžiai nė gyvybės nerodo, kai 
pažiūri pro langą į belapius medžius, prisi
mena vasara, kada medžiai žaliavo, lapotų 
medžių šakose čirškė paukščiai. Prisimena 
tolimos saulėtos vasaros, kada tu, basako
jis, pievoje peteliškes gaudei, mėlynas ru
giagėles iš rugių skabei. Bet tai pagal gra
matiką būtasis laikas. Dabai- gatvėje ka
lėdiškos šviesos iškabinėtos, bus gražu, kai 
nušvis gatvė visomis vaivorykštės spalvo
mis. Po Kalėdų švęsime Hogmanay, svei
kinsime viens kitą su naujais metais, lin
kėsime viens kitam laimės ir sėkmės. Bet 
pagal gramatiką čia jau busimasis laikas. 
Taigi tarp būtojo ir busimojo esamajam 
laikui įsisprausti labai sunku.

Būtasis laikas — gyveno. Aye, tikrai gy
veno, buvo tai seniai, prieš metų metus, 
buvo kaimas, buvo kaime sodyba, sodybo
je gyveno žmogus. Esamasisl laikas — gy
vena? Kaimas suvarytas į kolchozą, sody
ba nugriauta, žmogus iškeliavęs į tolimą 
šalį. Jis dar nemiręs, tai pagal gramatiką 
— gyvena. Busimasis laikas — gyvens? 
Gyvens, kol gyvas, ką veiką negyvenęs, 
juk nelįs gyvas į žemę.

Suarę lauką, traktorininkai sustos parū
kyti. Apžvelgęs suverstas vagas, senasis sa
kys jauniesiems:

— Čia buvo kadaise sodyba. Išvandravo- 
jo iš sodybos žmogus į pasaulį prieš kaimą 
į kolchozą suvarant. Miręs dabar jau, tur 
būt, tiek metų, kaip iš sodybos ištraukė.

Mieste bus iškabintos kalėdinės šviesos, 
lauks žmonės Kalėdų, pirks butelius gėri
mų Hogmanay šventei. Kryžkelėje, kur ke- 

' turios miesto gatvės susikerta, stovės Auld 
McGinty ir bedantę burna kramtys taba
ką. Patrick O'Leary suskaitys pinigus, dė
liodamas dešinę ranką į kairį delną ir su 
kiekviena moneta be balso judindamas lū
pas, paskui dešinės rankos rodomąją pirštą 
pridėjęs prie smilkinio skaičiuos, kiek jis 
šį vakarą galės išgerti.
— Aš jau seniai nesu matęs Auld Frank.

ADOLFO MEKO „GOING HOME“
Prieš porą mėnesių, rugsėjo 17 d., Briu

sely flamų televizija rodė Jono Meko „Re
miniscences of a Journey to Lithuania“. 
Lapkričio 26 d. parodytas ir Adolfo Meko 
„Going Home", filmuotas tuo pačiu laiku 
kaip ir Jono jų abiejų atostogų kelionės į 
Lietuvą proga.

Adolfas Mekas, amerikiečių televizijoje 
žinomas kaip labai gabus kinematografi
ninkas, parodo Lietuvą visai kitaip negu jo 
brolis, čia irgi matomas tas rafinuotas pa
prastumas, kuris tik gabaus menininko 
rankose sukuria neužmirštamai gražių, fo- 
tografiškų reginių parodą, nes filmas ne
turi intrygos. Tai tik kelionės įspūdžių frag
mentai, bet taip persunkti gyvenimo 
džiaugsmu, dinamizmu ir jumoru, kad eili
niam žiūrovui pasidaro daug suprantames
ni. Tai filmas, kuris kiekvienam patiks. 
Adolfas Mekas keliauja per pasaulį su sa
vo filmų kamera, šokdamas pagal muzikos 
ritmą, savo optimizmu sužavėdamas kiek
vieną.

Paties Meko pageidavimu komentarą 
įkalbėjo Erik De Kuyper nederlandiškai, 
kad užrašais nebūtų gadinami vaizdai. Ko
mentatorius labai gerai atsiliepė apie bro
lių Mekų filmų aukštą menišką vertę.

Žentą Tenisonaitė

PAMINĖS HENRIKĄ KAČINSKĄ
Vaižganto klubas sausio 20 d. rengia New 

Yorke aktoriaus Henriko Kačinsko 70 m. 
amžiaus sukaktį.

Bus paskaita, bus parodyta skaidrių iš 
lietuviško teatro gyvenimo ir H. Kačinsko 
vaidybos, o pats sukaktininkas paskaitys 
lietuvių rašytojų kūrybos.

—- sakys O'Leary po visų ritmetikų.
McGinty nusispjaus, liežuviu pastums 

kramtomojo tabako gumulą nuo vieno žan
do prie kito ir sakys:

— Auld Frank yra miręs.
— Miręs?
— Aye, miręs ir palaidotas.
— Kada?
— Praeitą savaitę palaidojom, tegul 

Dievas jo sielai amžiną atilsį duoda. Išgė
rėme dar palaidoję, pinigų jis buvo pali
kęs, kad visi jo geri pažįstami išgerti gau
tų.

Patrick O'Leary nuris seilę, jo Adomo 
obuolys iššoks ir vėl nusileis. Negali žmo
gus šiais laikais pasitikėti nė vienu, žinojo 
Auld McGinty, kad bus laidotuvės, po lai
dotuvių išgėrimas, galėjo ir jam pasakyti.

O iki tol dar ne vieną Hogmanay švęsi
me, viens kitam skaisčios ateities linkėsi
me. Vasarą vėl Sodyboje .susitiksime, sta
lus apsėdę žuvikes triaukš-triaukš valgysi
me, stipresniu už kavą gėrimu gurks gurks 
užsigersime.

Pranas Milašius

DIDŽIAUSIAS KURIOZAS
Vytautė Žilinskaitė

Vieno nemažo miesto organizatoriai su
manė ypatingą renginį, kuris, esą, įpūs gai
vaus oro į suplėkusius masinių renginių 
planus.

Šaltą ir lietingą popietę (kokios visada 
būna, kai vyksta masiniai renginiai gryna
me ore) prie Dūdų kalno suplaukė pusė 
miesto gyventojų, prisidengę skėčiais ar 
tiesiog laikraščiais.

Vyriausias organizatorius, pasistojęs ant' 
kalno šlaito, patenkintas apžvelgė gausius 
viršplaninio renginio dalyvius ir per mikro
foną sugriaudėjo:

—Brangūs piliečiai! Mes sukvietėme jus 
į nepaprastą konkursą. Mes norėtume, kad 
jūs papasakotumėte patį neįtikimiausią, 
patį keisčiausią įvykį iš miesto gyvenimo. 
Tai, be abejo, išeis mūsų brangiam mies
tui į sveikatą... O tam, kuris papasakos di
džiausią kuriozą, mes paskirsime stambią 
premiją!

Suūžė subangavo minia. Žmonės įniko 
šnibždėtis, galvoti, trinti kaktas. Žurnalis
tai kūrė namo pavartyti bloknotų. Studen
tai pranašiai markstėsi. Meškeriotojai ir 
medžiotojai gudriai šiepėsi vieni kitiems.

Pagaliau į priekį išėjo namų šeimininkė. 
Prisiartino prie mikrofono ir, leipdama iš 
juoko, tarė:

— Mano kaimynė vietoj viščiuko išvirė 
mazgotę!..

Ji ėmė su visom smulkmenom narplioti 
šį įvykį ir ilgai dar kikeno, įsitvėrusi į mik
rofono stovą.

— Užteks, — pritrūko kantrybės organi
zatoriai. — Toliau!

Iš minios atsiskyrė dar vienas pilietis.
— Aš, — pasakė, — nusipirkau kepaliu

ką duonos ir radau įkeptą dantų šepetuką. 
Suvalgiau duoną ir išsivaliau dantis.

Niekas net nešyptelėjo.
— Būna, būna, — numykė Vyriausias. — 

Dar kartą paaiškinsiu, — kreipėsi jis į mi
nią. — Papasakokite tokį faktą, kurį išgir
dę, kaip toje pasakoje, visi šauktų: „Ne
gali būti!“

Miestiečiai dar uoliau suskato raustis at
minty.

Prie mikrofono vėl priėjo pilietis ir tarė:
— Aš savo akimis mačiau, kaip iš ryto 

perdengė stogą, o popiet ant jo nutūpė kar
velis ir įlūžo...

Prišoko kitas:
— O aš mačiau, kaip, pliaupiant lietui, 

mašina laistė vandeniu gatvę...
Kai kas vėl pritariamai palingavo galvą: 

būna,'būna. et. . . “
O prie mikrofono ėjo ir ėjo nauji žmor.ės. 

Vienas tvirtino regėjęs, kaip į rakto sky
lutę kišo raktus trys šeimos ir visos trys 

Lietuvos istorijai komunistinių revoliucionierių, bet 
nerasim net pačių įžymiųjų Lietuvos generolų, kaip 
generolo Silvestro Žukausko ar generolo Antano 
Gustaičio, pirmojo lietuviškų lėktuvų konstrukto
riaus. Būdingas istorinių įvykių iškreipimo ir falsi
fikavimo sovietinės Rusijos naudai pavyzdys yra 
šių metų „Gimtojo Krašto“ 2 numeryje skelbtasis 
Vilniaus universiteto profesoriaus Kosto Navicko 
straipsnis „Kaip susidarė Tarybų Lietuvos sienos“. 
Šiame straipsnyje autorius ištisai laikosi Sovietų Są
jungos gyrimo ir nepriklausomosios Lietuvos kalti
nimo linijos, daugiur iškreipdamas faktus 46).

Kai 1940.VI. 15 Sovietų Sąjungos armija oku
pavo Lietuvą, Lietuvoje tuojau buvo pradėta nie
kinti visos lietuviškumo ir patriotizmo apraiškos. 
Buvo uždraustas giedoti Lietuvos himnas, patrio
tiškos Maironio dainos, Vytauto Didžiojo Univer
sitetui ir Vytauto Didžiojo Muziejui buvo atimtas 
Vytauto Didžiojo vardas, nes ir pats Vytautas te- 
ouvęs smerktinas Lietuvos feodalų valdovas. 1941 
metais sausio pabaigoje į Maskvą buvo nuvykusi 
Lietuvos universitetų delegacija susipažinti su so
vietine švietimo organizacija. Toje delegacijoje da
lyvavo ir abiejų Lietuvos universitetų studentų ko
mitetų pirmininkai. Delegacijos nariai, ypač lietu
viai studentai, buvo nepaprastai nustebinti Maskvos 
teatro rusiškojo patriotizjmo kryptimi. Maskvos 
teatras kėlė į padanges ne tik paprastą rusų kareivį, 
bet ir buvusios caro armijos žymiuosius vadus, kaip 
Suvorovą, Kutuzovą. Tai buvo nepaprasta naujiena, 
ypač abiems lietuviams studentams, kurie per kele
tą mėnesių buvo girdėję nepaliaujamą propagandą 
prieš lietuviškąjį patriotizmą, kaip nesuderinamą 
su tarybine ideologija nacionalizmą 47).

42) A. Bendžius ir kiti, t. p. 171 tt.
43) J. Lanskoronskis, Persvarstymai ir vertini

mai (Europos Lietuvis, 1972.VI.6, 213 (1213)).
44) Z. V. Rekašius, Kultūrinės rusifikacijos 

bruožai (Akiračiai, 1970, 12 (16).
45) Klasišku tokio istorinių faktų vaizdavimo 

pavyzdžiu galėtų būti kad ir K. Navicko rašinys 
„Litva i Antanta“ (1918-1920 g.), Vilnius, 1970.

46) Šį straipsnį recenzavo J. Jakštas, Lietuvos 
sienos prosovietinės propagandos apvalkale (Dirva, 
1972.III.8).

47) MB, 54 t. Pig. LU, 230 psl.

(Bus daugiau)

laikė orderius į tą patį butą; kaip vakar 
asfaltuotą gatvę prakirto septintą kartą, 
kad ryt vėl prakirstų aštuntą, kaip... 
kaip...

Pasakotojų srautas plūdo ir plūdo, kol 
galop išseko. Bet niekas dar nebuvo sušu
kęs: „Negali būti!"

Ir štai pačiu beviltiškiausiu momentu 
prie mikrofono atkiūtino sena senutė. Ty
liu, drebančiu iš senatvės balsu ji porino:

— Aš paprasta sena senutė. Mezgu ir 
adau drabužėlius anūkams... Bet čia ne dy- 
vų pasakoti atėjau. Sakau, jei stovi čia 
toks galingas aparatas, — ji baikščiai pa
čiupinėjo mikrofoną, — tai, musėt, imsiu 
ir kai kam garsiai padėkosiu...

— Gyvenu, — toliau kalbėjo ji, — maža
me kambarėlyje. Kantą nuo lubų nukrito 
gabalas tinko. Nuėjau į namų valdybą. Ma
ne tučtuojau priėmė ir paprašė atsisėsti. 
Atsisėdau ir paprašiau suremontuoti lubas. 
Atsakė, kad kitą dieną, vienuoliktą valan
dą, ateis darbininkai ir suremontuos. Ry
tojaus dieną vienuoliktą valandą vierjuoli- 
ka minučių tikrai atėjo darbininkai ir vis
ką sutvarkė. Ačiū namų valdybai, tiek ir 
norėjau pasakyti.

Senutė kukliai pasitraukė.
Kalną sukaustė tyla. Tūkstantinė minia 

stovėjo netekusi žado. Apstulbo net patys 
organizatoriai. Reporteriai nieko negalėjo 
užrašyti, nes jų pirštus sutraukė mėšlun
gis.

Pagaliau minia atitoko, ir atskrido bal
sai:

— Ką ji paisto?.. Kur tai girdėta!.. Nega
li būti!

Atgavo žadą ir Vyriausias organizatorius.
— Rytojaus dieną... vienuoliktą valandą 

vienuolika minučių. Paprastai senelei... — 
padrikai murmėjo jis, — adančiai kojines...

Ir visi vienu balsu nutarė, kad tai ir bus 
didžiausias miesto kuriozas.

Iškilmingai griaudžiant dūdų orkestrui, 
nustėrusi senutė buvo užkelta ant pjedesta
lo, o jai ant Skarutės užmaukšlintas ąžuolo 
lapų vainikas. Vyriausias pasakė:

— O dabar, brangioji senele laureate, 
mes tave premijuosime. Sakyk, kokios do
vanos norėtum? Rinkis, ko širdis trokšta: 
„Volgą“, šaldytuvą, televizorių, butą su vi
sais patogumais... Nesidrovėk, mūsų dide
liame mieste visko atsiras!

Senutė 'kiek pagalvojo ir tarė:
. — Aš paprasta senutė... Kiek tėn man 

reikia. Mezgu ir adau drabužėlius anū
kams. Todėl norėčiau...

Pakalnėje stojo žingeidi tyla.
— ...Norėčiau antpirščio. Paprasto ant-

pirščio, ikad siuvant adata nebadytų piršto.
Organizatoriai lengviau atsiduso.
— Iš tikrųjų, kokia jūs kukli ir nereikli 

senelė! — Jie susigraudinę patapšnojo 
ąžuolo vainiką. — Tučtuojau išpildysime 
jūsų norą!

Kurjeris nudūmė į parduotuvę.
Po kiek laiko grįžo, bet antpirščio neat

nešė.
— Neradau, — pasakė.
Tada kelios dešimtys pasiuntinių iškur

nėjo į visas pramoninių prekių ir galante
rijos parduotuves. Minia kantriai laukė.

Bet ir šie grįžo nieko nepešę.
— Tai kuriozas !— sutriko Vyriausias 

organizatorius.
Jis dar luktelėjo, matyt, tikėdamasis, kad 

antpirštis nukris iš dangaus. Paptelėjo lie
taus lašas. Minia ėmė skirstytis. Ir Vyriau
sias organizatorius liūdnai tarė:

— Deja, senele, visame mūsų dideliame 
mieste...

(iš „Karuselėje“)

1972. X. 3.

1944 METŲ SPALIO SEPTYNIOLIKTOJI

Palikau aš tąsyk gimtąjį namelį, 
Kieme svirtį, gluosnius prie upelio, 
Šimtametį ąžuolą senelį 
Ir jaunutį želmenį rugelio.

Iki žemės linko tvirti uosiai, 
Sesutės daržely rūtas ašarojo, 
Kartūs dūmai parako padange driekės, 
O kulkosvaidžiai tik juokėsi, kvatojo.

Kelią švietė man gaisrų pašvaistės, 
Aplink mirtį sėjo šniokšdamos kanuolės, 
Per skeveldras, per laukus, kur karių 

kraujas laistės, 
Ėjau, klupau, kritau, kėliau ir vėl 

puoliau.

Kulkoms švilpiant ir patrankoms 
gaudžiant.

Gimtos žemės saujos pasiimt nespėjau, 
Tėvynės padangę baisiam siaubui 

gaubiant, 
Nuo raudono slibino tolyn aš bėgau.

Bet atsinešiau iki čia tėvų namelį, 
Kiemo svirtį, gluosnius prie upelio, 
Šimtametį ąžuolą senelį 
Ir jaunutį želmenį rugelio.

Ant. Pačkauskas
1972 spalio 17
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VLIKO SEIMAS Po Chicagos dangum
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komi

teto Seimas įvyko 1972 m. lapkričio 25-26 
dienomis Klevelande, Ohio valstijoj, Hol- 
landen House viešbutyje. Seimas buvo gau
sus dalyviais ir svečiais ir gavo daug svei
kinimų. Jonui Daugėlai, Seimui ruošti ko
miteto pirmininkui, lapkričio 25 d. 10 vai. 
20 min. trumpu žodžiu pasveikinus Seimą, 
buvo pakviestas tarti žodį Klevelando bur
mistras (meras) Ralph J. Perk. Burmistras 
pasveikino Seimą, pasidžiaugė Klevelande 
gyvenančių lietuvių gražia veikla ir toliau 
išdėstė savo aiškų supratimą apie Lietuvos 
ir kitų oikupuotų kraštų nenuilstamas ko
vas dėl išsilaisvinimo iš komunistinės prie
spaudos. Palinkėjo Seimui geros sėkmės.

Kun. Vincui Žemaičiui, Klevelando para
pijos klebonui, sukalbėjus maldą, oficia
liai pradėjo seimo sesiją Vliko pirmininkas 
dr. Juozas K. Valiūnas savo įžangine kalba.

Dr. Valiūnui pasiūlius, pritarimo būdu 
Seimo pirmininku buvo išrinktas Marius 
Plynas, Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio pir
mininkas; jo pavaduotoju — Juozas Stem- 
pužis, Vienybės Sąjūdžio atstovas; Seimo 
sekretoriais buvo išrinkti Antanas Garga- 
sas, Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjun
gos atstovas, dr Stasys Lazdinis, Rytų Lie
tuvos Rezistencinio Sąjūdžio atstovas.

Sudarius Seimo prezidiumą, buvo sudary
tos komisijos. Į mandatų komisiją įėjo: J. 
Daugėla, K. Veikutis, A. Pautienius. Į nu- 
tarimų komisiją įėjo A. Kasuladtis, T. 
Blinstrulbas, kun. A. Stasys, dr. M. Anysas 
ir dr. B. Radzivanas.

Seimą žodžiu sveikino: Lietuvos Atstovy
bės Vašingtone vardu jos patarėjas dr. Sta
sys Bačkis, Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės vardu — jos pirm. Stasys Barzdukas, 
JAV Lietuvių Bendruomenės Centro Val
dybos vardu — vicepirmininkas dr. Edmun
das Lenkauskas, Amerikos Lietuvių Tary
bos vardu — vicepirmininkas dr. Jonas Va
laitis. Visi sveikintojai linkėjo Seimo dar
bams sėkmės, o Lietuvai — savo nepriklau
somybės greitesnio atstatymo. Raštu Seimą 
sveikino: Min. Stasys Lozoraitis, Lietuvos 
Diplomatijos šefas, Anatolis Grišonas, Lie
tuvos Atstovas Urugvajui, prof. Jurgis 
Baltrušaitis, Lietuvos Atstovas Prancūzijai, 
Vincas Balickas, Lietuvos Atstovas D. Bri
tanijai, Jonas Žmuidzinas, Lietuvos Gen. 
Konsulas Toronte, Anicetas Simutis, Lietu
vos Gen. Konsulas New Yorke, Juzė Dauž- 
vardienė, Lietuvos Gen. Konsule Čikagoje, 
JAV LB Tarybos pirmininkas Vytautas 
Kamantas, Kanados LB Krašto Valdybos 
pirm. Eugenijus čupinskas, Balfo Valdybos 
pirm. Marija Rudienė, Jaunimo Žygio už 
Tikėjimo Laisvę Komiteto pirm. Romual
das Bublys, Baltino pirm. Kęstutis Miklas, 
Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Tarybos pirm. Artūras Mičiuigas, Ve- 
necuelos Lietuvių Savišalpos Bendruome
nės pirm. Vladas Venckus, Argentinos Lie
tuvių Balso leidėjas Pranas Ožinųkas L- re
daktorius Konstantinas Norkus, Lietuvių 
Radijo Forum Čikagoje leidėjas Antanas 
Rudis, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
sekretorius dr. Algirdas Budreckis, Lietu
vių Krikščionių Sąjungos Europos Tarybos 
pirm. A. Venskus, Naujosios Anglijos radi
jo programų vedėjas Bostone Stepas Min
tus, Čiurlionio ansamblio dirigentas ir va
dovas Alfonsas Mikulskis.

Po sveikinimų Seimas išklausė dr. St. 
Bačkio paskaitą „Tarptautiniai įvykiai ir 
Lietuva“. Paskaitos mintys buvo Seimo na
rių visapusiškai diskutuotos. Šiomis disku
sijomis, užtrukusiomis daugiau kaili va
landą, ir kuriose dalyvavo net 12 asmenų, 
baigėsi pirmasis posėdis.

Antras Seimo posėdis buvo pradėtas dr. 
prof. Jono Genio paskaita „Vilkas ir Vi
suomenė“. Paskaitos diskusijose dalyvavo 
11 kalbėtojų.

Pasibaigus šioms diskusijoms, buvo pra
dėti Vliko veiklos pranešimai. Tarybos dar
bų apžvalgą pateikė dr. Antanas Skėrys, 
Tarybos pirmininkas, Valdybos veiklos ap
žvalgą — Vliko Finansų Tvarkytojas Jur
gis Valaitis ir Antanas Razgaitis, Tautos 
Fondo veiklos apžvalgą Fondo vicepirmi
ninkas Zenonas Jurys ir Kanados Tautos 
Fondo įgaliotinis Augustinas Kuolas. Z. Ju
rys nurodė, kad sausio 1 d. fonde buvo 
$23.741,41, ligi lapkričio 20 d. buvo gauta 
$37.437,23. Tad iš viso sudarė $61.180,64. Iš 
tos sumos Vliko Valdybos darbams finan
suoti buvo duota $47.317,59. Fondo veiklos 
reikalams išleista $1.317,59. Tad lapkričio 
20 dienai Fonde liko $13.863,05. Pažymėti-

JUOSTA MOTERŲ VIEŠNIAI 

viniui mes turime pakankamai valios ir 
jėgų. Mes tesėsime! Mes negalime netesėti!

Lino juosta bus puikus prisiminimas ma
lonaus susitikimo su moterimis Stuttgarte. 
Prašau tikėti, kad priėmiau tą juostą su gi
liu dėkingumu ir ją visada vertinsiu.

Su viltimi susitikti 1973 metais GFWC 
suvažiavime Baltimorėje arba savo namuo
se Wisconsine, kiekvieną jūsų maloniai 
kviečiu. Kas žino, o gal teks dar susitikti 
ir Vokietijoje.

Kur bebūtume ir ką beveiktume, prisi
minkime visada savo protingos pirminin
kės, Kermit V. Haugen, patarimą — tar
nauti visai žmonijai su pagarba Dievui ir 
tvarinijai, pasirenkant atsakingai tikslus, 
kurie neštų visiems teisingumą“.

(L. M. K. F. bendralaiškis)

Seimas kviečia visus lietuvius kuo gau
siausiai remti Tautos Fondą, skiriant tam 
reikalui per metus bent vienos dier.os už
darbį.

III
Bendrieji reikalai

1. Vliko Seimas paveda Vliko Valdybai ir 
toliau sekti Europos Saugumo konferenci
jos eigą, koordinuojant visas gyvąsias lie
tuvių jėgas Lietuvos Valstybės ir Lietuvių 
Tautos interesams ginti.

2. Seimas paveda Vliko Valdybai pareikš
ti padėką JAV ir kitų kraštų vyriausybėms, 
organizacijoms ir asmenims už reiškiamą 
palankumą Lietuvos ir kitų kraštų išlaisvi
nimo kovoje.

Seimas pakartotinai atkreipia lietuvių vi
suomenės dėmesį į Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos svarbą, džiaugiasi jos darbais ir 
paveda Vliko Valdybai ir toliau dėti pastan
gų Lietuvos diplomatiniams postams išlai
kyti, jiems stiprinti ir prireikus finansiš
kai remti.

4. Vliko Seimas kviečia ir ragina visas jį 
sudarančias organizacijas skleisti Lietuvos 
laisvės kovos mintį jaunimo tarpe ir įtrauk
ti jį į Lietuvos laisvinimo darbą. Seimas 
paveda Vliko Tarybai ir Valdybai ieškoti 
naujų ir patrauklesnių -būdų Vitkui stiprin
ti, ypatingą dėmesį kreipiant į jaunimo 
įjungimą į Vliko veiklą.

5. Siekiant tampresnės Vliko konsolida
cijos, Seimas kviečia giminingas politines 
grupes ir rezistencinius sąjūdžius jungtis į 
stipresnius vienetus. Vliko organizacijų 
glaudes 'klausimui nagrinėti Seimas siūlo 
Vlilko Taryboje sudaryti specialią komisiją.

6. Seimas primena ir ragina lietuvių iš
eiviją santykių su pavergtąja tauta klausi
mu laikytis bendro veiksnių nusistatymo.

7. Seimas paveda Vliko Valdybai tirti są
lygas bendram Baltų Informacijos Centrui 
įsteigti.

8. Seimas pakartotinai įpareigoja Vliko 
Valdybą daryti žygių, kad artimoje ateity
je būtų paruošta ir išleista Lietuvos etno
grafinių sienų studija.

9. Seimas, išklausęs Vliko organų prane
šimus, didžiai vertina jų atliktus darbus ir 
reiškia padėką juose dirbantiems, ypačiai 
Vliko Valdybos pirmininkui dr. Kęstučiui 
J. Valiūnui už jo ypatingą pasiaukojimą 
laisvinimo darbui, Pasaulio Lietuvių Ben
druomenei, Amerikos Lietuvių Tarybai ir 
kitoms organizacijoms bei asmenims už vi
sokeriopą Vliko veiklos rėmimą.

10. Seimas išskirtinai dėkoja Tautės Fon
do atstovybėms pasaulyje už talką kau
piant lėšas ir Petrui Minkūnui už rūpestin
gą per 15 metų be atlyginimo atliekamą 
darbą, tvarkant Tautos Fondo atskaitomy
bę.

11. Seimas nuoširdžiai dėkoja visiems jį 
sveikinusiems žodžiu ir raštu.

na, kad, be bendrųjų Vlilko išlaidų, kurias 
sudaro daugiausia Eltos biuletenių lietuvių, 
anglų, italų, vokiečių ir prancūzų kalbo
mis leidimas bei radijo stočių, iš kurių kal
bama Lietuvai, programų išlaikymas, buvo 
dar dvi žymesnės išlaidų pozicijos, būtent: 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos agresijos 
prieš Lietuvą dokumentų leidimas: 
$7.500,00, ir dar teks mokėti $2.500,00, kai 
knyga 1973 m. pradžioje pasirodys, ir Bra
žinskų bylos reikalams apie $7.000,00.

Pajamos buvo gautos iš pasaulio laisvų
jų lietuvių betarpiai ir per jų organizaci
jas: iš Tautos Fondo atstovybių Australijoj 
$2.046,08, Anglijoj $2.344,40, Kanadoj 
$9.975,40, N. Zelandijoj $53,48, Venecueloj 
$250,00, iš Amerikos Lietuvių Tarybos 
$9.000,00, iš visuomenės betarpiai — 
$5.572,74, per Fondo įgaliotinius JAV 
$2.355,00, per organizacijas $4.141,56.

Kanados Tautos Fondo Atstovybės pir
mininkas A. Kuolas pateikė atstovybės 
veiklos šią apyskaitą ir įteikė Tautos Fon
do pirm. prel. J. Balkonui 12.000 dol. čekį.

Dėl visų aukščiau minimų pranešimų 
diskusijose kalbėjo 17 asmenų, tarp jų ir 
ALT-os vicepirmininkas dr. J. Valaitis. Jis 
pareiškė, kad šiemet ALTa Vlikui jau da
vė $9.000,00 ir duos daugiau.

Sekmadienį, lapkričio 26 d., 12 vai., bu
vo pradėtas trečias posėdis. Stasys Dzikas, 
Vliko sekretorius, skaitė paskaitą „Didieji 
įvykiai pavergtoje Lietuvoje ir mūsų užda
viniai“. Jis išanalizavo ir išryškino uždavi
nius. Buvo dėl jų ir pasisakymų.

Pasibaigus pranešimams ir diskusijoms, 
Seimas priėmė nutarimus. Priėmus nutari
mus, Vliko pirmininkas dr. Valiūnas, dėko
damas Seimui ruošti komitetui, Klevelando 
lietuviams, prelegentams, meninės dalies 
išpildytoj ams ir Seimo nariams, aktyviai 
dalyvavusiems jo darbuose, -baigė Seimą. 
Sugiedotas Tautos Himnas. (ELTA)

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto Seimo, įvykusio 1972 m. lapkričio 25- 
26 d. Clevelande,

NUTARIMAI

I
Kreipimasis į pavergtąją tautą

Vliko Seimas gilia malda ir susikaupimu 
lenkia galvas, prisimindamas visus už Tė
vynės laisvę ir nepriklausomybę žuvusius, 
kurių kraujas pašventino Lietuvos žemę ir 
kurių kaulai ilsisi Sibiro ledynuose. Jų gy
vybės auka yra toji sėkla, iš kurios išaugs 
naujos lietuviškosios kartos laisvės kovai 
vesti ir lietuviškajam kūrybiniam darbui 
dirbti.

Su giliausia pagarba, padėka ir susiža
vėjimu Vliko Seimas stebi ir seka paverg
tųjų savo brolių ir sesių kovą prieš komu
nistinio rusiškojo imperializmo terorą, ko
vą už laisvę, nepriklausomybę, lietuviškąją 
kultūrą ir religijos teises. Pastarųjų metų 
įvykiai pavergtoje Tėvynėje, savo karžy- 
giškumu prilygstu patiems didiesiems tau
tos įvykiams istorijoje, giliai palietė laisvų
jų brolių protus ir širdis. Tėvynės meilės ir 
kovos liepsnose žuvę broliai gyvens per 
amžius dėkingos ir gyvos tautos šventame 
atminime. Tolydžio pasikartoją didvyriški 
rezistencijos aktai yra akivaizdus tautos 
nemarumo laidas.

Pavergtųjų brolių gyvybės aukos ir kan
čios akivaizdoje Vliko Seimas pakartotinai:

1. Protestuoja prieš Lietuvos okupanto 
skleidžiamąjį melą apie Lietuvos savano
rišką įsijungimą į tariamąją Sovietų Sąjun
gą-

2. Reikalauja kuo greičiausio pasitrau
kimo visų karinių ir kitokių Okupacinių pa
jėgų iš okupuotos Lietuvos, kad nepriklau
soma Lietuvos valstybė galėtų vykdyti sa
vo suverenumą.

3. Reikalauja visų kalinių ir tremtinių 
sugrąžinimo į Tėvynę ir atlyginimo visų 
nuostolių, padarytų Valstybei, tautai ir pi
liečiams.

4. Kreipiasi į visas tarptautines institu
cijas, vyriausybes ir kiekvieną laisvę my
lintį žmogų, kad padėtų pavergtajam lietu
vių tautai išsilaisvinti iš žiauriausios tarp
tautinio komunizmo ir rusiškojo imperia
lizmo vergijos.

II
Kreipimasis į Lietuviškąją išeiviją

Vliko Seimas nenuilstančios kovos pa
vergtoje Tėvynėje ir tautiečių kančios bei 
aukos akivaizdoje kviečia visus laisvojo 
pasaulio lietuvius sujungti jėgas vieningam, 
drausmingam ir suderintam darbui dėl Lie
tuvos laisvės.

Laisvoji išeivija ne tik gali, bet ir turi 
atlikti jai skirtą misiją kovoje dėl tautos ir 
brolių laisvės. Jai atlikti turi būti panau
dota įvairūs būdai bei priemonės.

Seimas kviečia visą išeiviją atskleisti sa
ve politinės kovos realybei ir susiglaudinti 
Vliko vadovaujamoje politinėje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.

Seimas teigia, jog sutelktinis ir koordi
nuotas darbas yra mūsų stiprybė, ir ragina 
visas institucijas bei organizacijas siekti 
tarpusavio susipratimo, veiklos derinimo ir 
darbų pasidalinimo.

Seimas sveikina visas individualines ir 
atskirų sambūrių pastangas laisvinimo dar
be ir apskritai lietuviškoje visuomeninėje 
veikloje, jei jos netrukdo sutelktiniam ir 
koordinuotam darbui.

Pagerbti kariuomenės pirmūnai. Chicagos 
organizacijos lapkričio 26 d., Lietuvos ka
riuomenės sukakties proga, pagerbė jos pir
mūnus.

Iš Savanorių kūrėjų centro valdybos na
rių teko sužinoti, kad iš viso Lietuvos sa
vanorių laisvame pasaulyje tėra tik 150, 
bet vien Chicagoje daugiau kaip 50. Jų gre
tos staiga retėja, nes daugumas jau yra 
vyresni kaip 70 m.

Parengimai. Lapkričio paskutinis savait
galis buvo labai nemalonus, nes lietus ir 
sniegas baidė parengimų dalyvius. Pakšto 
salėje kaip tik tą savaitgalį „Laisv. Lietu
vos“ rėmėjai turėjo parengimą su nuotai
kinga programa, Jaunimo Centre 'buvo Liet, 
birutininkių metinis banketas, kuriame pro
gramą atliko J. Puodžiūno baletininkai, Ci
cero lituanistinė mokykla suruošė vakarą- 
susitikimą su rašyt. B. Pūkelevičiūte, sol. 
Braziu ir kt., o Marquette Parke parapijos 
salėje LRKF turėjo iškilmingą vakarienę, 
kurioje buvo daug seimo atstovų.

Lapkričio 26 d. paminėta Lietuvos ka
riuomenės šventė, „Margutis“ surengė sol. 
Valatkos koncertą, skautų žurnalas turėjo 
savo parengimą. Gimimo parapijos bažny
čioje paminėta Kristaus Karaliaus šventė, 
vysk. V. Brizgys laikė šv. Mišias, o po pa
maldų parapijos salėje turėjome prof. dr. 
J. Meškausko paskaitą. Vyko ir klubų pa
rengimai.

Į Australiją organizuojama Chicagos lie
tuvių ekskursija dalyvauti vasario 18-25 
d. d. ten ruošiamame Tarptautiniame Eu
charistiniame kongrese.

Buvo užsukęs žum. Ant. Laukaitis iš 
Australijos. Jis čia kalbėjo Margučio radi
jo programoje, lapkričio 26 d. Lietuvių Te
levizijoj, kurioje tą vakarą prisiminta Si
mas Kudirka ir jo šeimos tragedija.

Daugelis lietuvių, susitikdami Su A. Lau
kaičiu, domėjosi Australijos gyvenimu, te
nykščių lietuvių veikla ir spauda. Jis, be 
kita ko, sakosi išleidęs savo kelionėms dau
giau kaip 5 tūkst. dolerių, bet nesigailįs, 
nes pamatė daug kraštų, nufotografavo 
daug įvykių ir Olimpiadą.

Balio Sruogos knyga ir vakaras. Dr. V. 
Sruogienė baigė išsiuntinėti atsiminimų 
knygą apie Balį Sruogą.

Scenos darbuotojų sąjunga rengia B. 
Sruogos kūrybos vakarą, kuriame dalyvaus 
akt. H. Kačinskas ir rašyt. A. Gustaitis. Va
karas bus gruodžio 17 d. Jaunimo Centre. 
Lietuvių visuomenė domisi šiuo parengimu.

Naujos plokštelės. Chicagos lietuviai su
laukė labai populiarios plokštelės „Kokiais 
keliais aš keliaučiau“, kurią įdainavo „Bal- 

(ELTA) tijos“ kvintetas iš Vakarų Vokietijos (J.

Skundas Johnui Gollanui
Jokūbas šilanskis nori išvažiuoti į Izraelį

Johnas Gollanas yra Eiritanijos komunis
tų partijos generalinis .sekretorius. Sunku 
pasakyti, iš kur Vilniaus žydas Jokūbas Ši
lanskas žino, kad jis galėtų padėti išvažiuo
ti į Izraelį. Bet, štai, Šilanskis Gollanui vis 
dėlto parašė tokį laišką:

„Tiktai kraštutinis nusivylimas duoda 
man drąsos kreiptis į t'amstą, į tamstos ge
rumą ir tamstos humaniškumą su šiuo sa
vo prašymu ir atitraukti tamstą nuo svar
bių reikalų ir nuvogti tamstai keletą minu
čių brangaus laiko paskirti dėmesio tam, 
kas iš esmės yra šeimyninis, asmeniškas 
reikalas. Iš 'anksto prašau už visa tai at
leisti man.

„Mano šeimą sudaro keturi asmenys: aš, 
senas žmogus (gimęs 1903 m.), pensinin
kas; mano žmona ir du mano sūnūs. Mano 
jaunesnysis sūnus yra nervinis ligonis (jis 
serga infantilizmu), o vyresnysis mano sū
nus dirba fabrike darbininku, o dėl savo 
sveikatos jis buvo atleistas iš kariuomenės 
dair nebaigęs tarnauti ir pripažintas netinr 
■karnų karinei tarnybai. Dėl to nė vienas 
mūsų šeimos narys neturi tarnauti kariuo
menėje, ir, kaip matote, mūsų šeima nėra 
sociiališkai labai vertinga ir ta prasme ne
turi kokios nors specialios vertės valstybei, 
tačiau kaip tik priešingai.

„Tegu man 'bus leista priminti žodžius 
Sov. Sąjungos komunistų partijos genera
linio sekretoriaus draugo Brežnevo, pasa
kytus jo 1971 m. gegužės 14 d. Tbilisyje:

„Didžiam mūsų sielvartui, nusivylimui ir 
nustebimui mūsų 'prašymas duoti leidimą 
buvo atmestas, remiantis visokiais dirbti
niais sumetimais.

„Prieš šitokį neteisingą, nežmonišką ir 
neteisėtą sprendimą mes esame apeliavę 
visose galimose aukštesnėse įstaigose, bet 
mūsų skundai buvo persiųsti Lietuvos SSR 
vidaus reikalų ministerijos vizų Skyriui, tai 
yra, tai pačiai įstaigai, dėl kurios mes 
skundėmės ir dėl kurios veiksmų buvome 
apeliavę. Išdava vis ta pati — banalus tos 
pačios emigracinės įstaigos atsakymas; „lie
ka galioti ankstyvesnis sprendimas“.

„Mūsų pasiryžimas susijungti su savo iš
likusiais giminaičiais yra gilus ir visapusiš
kai apgalvotas, ir prie jo prieita per dide
les kančias, dėl to mūsų pastangos kovoti 
už tą apsijungimą istorinėje ir tautinėje 
mūsų ilgai kentėjusios tautos tėvynėje yra 
nepalaužiamos.

„Prašome tamstą, drauge pirmininke, pa
dėti mums mūsų nelaimėje ir imtis tams
tos galioje esančių priemonių, kad mūsų 
šeimai būtų duotas leidimas iš SSSR išva
žiuoti į Izraelį pastoviai įsikurti.

„Aš tikiuos, kad tamsta parodysi visišką 
supratimą mūsų prašymui, kurį yra padik
tavęs kraštutinis nusivylimas, ir kad tams
ta galimai atsižvelgsi į mūsų maldavimą.

„Dėkojąs iš anksto ir laukiąs atsakymo, 
su didžia pagarba

J. šilanskis“

„Tur būt, nėra tokio žmogaus, kuris netu
rėtų nuoširdžios meilės jausmo ir prisiriši
mo savo senelių ir prosenelių žemei, savo 
kultūrai, savo kalbai ir savo tradicijoms“.

„Mano šeima ir aš esame žydai, ir tokie 
jausmai mumyse yra labai gilūs, ir tai na
tūralu ir suprantama. Be to, Izraelyje, žy
dų valstybėje, mano tautos valstybėje, gy
vena mano brolis ir sesuo, išlikę gyvi iš 
arti 100 asmenų didelės mūsų šeimos, iš
skerstos nacių žudikų. Suprantamas yra 
mūsų troškimas is| ilgėjimasis susijungti 
su j ai s.

„Dėl to 1970 m. liepos mėn. kreipėmės į 
Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos 
vizų skyrių su prašymu leisti mūsų šeimai 
■išvažiuoti į Izraelį pastoviai įsikurti, kaip 
norintiems, kad galėtų šeimos susijungti, 
kaip leidžia galiojantieji įstatymai, pagal 
SSSR konstitucijos raidę ir dvasią ir pa
gal žmogaus teisių ir eilinių piliečių dekla
raciją, Sov. Sąjungos pasirašytą, kaip tai 
reikalauja gerumas ir žmoniškumas.

Dabar iš Rytų Vokietijos pagal tam tikrą 
susitarimą šimtai tūkstančių vokiečių už
plūsta Lenkiją, o lenkų — Rytų Vokietiją. 
Kaimyniniame krašte ne tik apsidairoma, 
bet ir apsiperkama, ko nėra namie.

Bet lenkai susigalvojo ir pradėjo tiems 
iš Vokietijos atvažiuojantiems turistams 
leisti „Žycie Warszawy“ laikraščio specia
lias laidas vokiečių kalba. Tokios laidos 
tikslas — supažindinti vokiečius su Lenki
ja. Pasirodo, vokiečiai grobsto tą laikraštį 
su malonumu, bet grįždami prie sienos tu
ri išmesti, kaip ir iš užsienių parvažiuojan
tieji lietuviai. Jeigu neašmeta patys, tai iš 
jų atimama, nes Rytų Vokietijoje tas laik
raštis negeras, nepriimtinas. Jame randa
ma daugiau propagandos neperdirbtų už
sienio žinių. Jam< spausdinami drąsesni 
vedamieji. Iš jo vokiečiai turistai sužino, 
kad kultūriniame Lenkijos gyvenime vyks

LENKAI ‘TVIRKINA4 VOKIEČIUS

Jasulaitis, E. Rotkis, V. Lemkis, H. Bertu- 
laitis ir St. Jasulaitis). Plokštelėj dainas 
palydi LST Neo Lithuania korporacijos or
kestras. Išleido ALBA. Yra 11 labai puikių 
dainų.

Kvintetas praeitą vasarą dainavo Jauni
mo Kongrese Chicagoje, Kento universite
te. Toronte ir savo dainomis užbūrė dauge
lio Amerikos ir Kanados klausytojų širdis.

Antroji plokštelė yra solistės Birutės Ke- 
mėžaitės. Jos dainuojamas lietuvių kompo
zitorių dainas palydi Romos simfoninis or
kestras. Plokštelėje 12 gražių dainų, labai 
švariai išdainuotų. B. Kemėžaitė yra lyri
nis dramatinis sopranas, ji yra dainavusi 
visą tremties metą ir čia, Amerikoje, kon
certavusi Chicagoje ir kitur. Gavusi sti
pendiją, gilino mokslus Romoje.

Naujas choras Chicagoje. Jaunimo Cen
tre steigiamas Jaunimo choras, kuriam su
tiko vadovauti muz. F. Strolia.

F. Strolia daugiau kaip penkerius metus 
yra dirbęs su Ateities Atžalynu, buvo jį iš- 
vystęs į labai gražų vienetą, net plokštelę 
norėta įdainuoti, bet viskas iširo. F. Stro
lia, be to, vadovauja Lietuvos vyčių chorui.

Spalvota Lietuvių Televizija. Po keleto 
mėnesių trumpų bangų kanalas 26 Chica
goje bus jau spalvotas.

Lietuvių Televizija, veikianti jau 7 me
tus, turės susidurti su didesnėmis išlaido
mis. Valdyba dr vedėjai, žiūrovai ir progra
mų redaktoriai yra tuo susirūpinę. Gera
širdžių aukotojų dėka LTV programa už
tenka pinigų, bet jei pakils kaina, vėl reiks 
ieškoti papildomų lėšų. Tos televizijos pro
gramas dabar žiūri daugiau kaip 60 tūks
tančių lietuvių.

Bal. Brazdžionis

LEIDĖJAI SUNAIKINS SAVO LEIDINĮ

Britų leidykla Allen Lane The Penguin 
Press nutarė neleisti į apyvartą žurnalisto 
Philip Short knygos „Banda“. Knyga yra 
357 puslapių, jos išspausdinta 3.000 eg
zempliorių, ir kaina turėjo būti 3,50 sva
rų...

Knyga yra Malawio (Afrika) prezidento 
dr. Karnizu Bandos biografija. Tas prezi
dentas yra ypatingas žmogus. Tai vienin
telis nedidelio Afrikos krašto valdovas, ku
ris labai gražiai sutaria su Pietų Afrikos ir 
Rodezijos valdančiaisiais baltaisiais. Kiti 
juodosios Afrikos kraštai kaip tik skelbia 
kovą tiems baltiesiems, kurie valdo Pietų 
Afriką ir Rodeziją.

Dr. Bandos biografas, atrodo, yra iškėlęs 
tą prezidento prieštaringumą. Kas jis, sa
ko, ar juodas šventasis, ar baltųjų pataikū
nas? Tokios mintys privertė leidyklą pas
kutiniu akimirksniu, prieš paleidžiant kny
gą į rinką, dar persigalvoti. O gal prezi
dentui toks atvirumas nepatiks? Be kita 
ko, prezidentas jau girdėjęs apie knygą, 
paprašęs leidyklą palaukti ir atsiuntęs sa
vo advokatą paskaityti. Nutarta, kad kny
ga gali pakenkti geram prezidento vardui, 
o svarbiausia — gali nukentėti leidyklos 
atstovai Malawyje.

Autorius galvoja, kad knygą galės išleis
ti kita leidykla, tokia, kuri neturi dr. Ban
dos krašte savo atstovų.

EKSPORTUOJAMOS ŠVENTYKLOS

Egipto Arabų Respublikos valdžia pado
vanojo tris senovės egiptiečių šventyklas 
Italijai, Ispanijai ir JAV už suteiktą pagal
bą, gelbstint Nubijos dykumos paminklus. 
Dar viena šventykla, stovinti ant Nilo kran
to, kurį turėjo užlieti Asuano užtvankos 
vandenys, yra paskirta Leideno Senovės 
muziejui Olandijoje, ši šventykla užima 56 
kvadr. m ploto, o jos aukštis yra vos 4,5 m. 
Ji buvo pastatyta I tūkstantmečio pr. Kr. 
pabaigoje senovės egiptiečių deivės Izidės 
garbei. VIII a., kai šventykla buvo pavers
ta 'krikščioniška koplyčia, joje buvo nuta
pytos freskos ir sienos papuoštos raižiniais.

Praėjusių metų vasario mėn. 657 rausvo 
smiltainio blokai nuo Nilo pakrančių atke
liavo į Roterdamą. Šiuo metu Leideno mu
ziejaus kieme, po stikliniu stogu šventykla 
montuojama. (Mokslas ir Gyvenimas) 

ta visiškai kitokie dalykai, pvz., kad teat
ruose vaidinami Beckettas ir O'Neillas, 
kad parodose galima išstatyti abstraktus.

Rytų Vokietija pradėjusi spausdinti laik
raštį lenkų kalba atvažiuojantiems iš Len
kijos. Deja, jis esąs neįdomus, ir lenkai jo 
neperką.

LENINO ORDINAS J. KADARUI
Sov. Sąjungoje lankęsis Vengrijos komu

nistų vadas Janošas Kadaras buvo apdova
notas Lenino ordinu.

DRAMOS STUDIJA CHICAGOJE
Chicagoje pradėjo darbą Lietuvių Ben

druomenės Kultūros Fondo dramos studija, 
vadovaujama Živilės Numgaudaitės.
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VASARA SU KANADOS ESKIMAIS SKILTIS BE VARDO
Kanada yra padalyta j dešimtį provin

cijų ir dvi teritorijas. Tos teritorijos suda
ro apie 40% viso Kanados ploto ir tęsiasi 
nuo 60-tosios šiaurės paralelės iki Šiaurės
ašigalio. Tame geografiniame plote gyvena 
tik 30.000 baltųjų, 9.000 indėnų ir 
11.000 eskimų. O erdvės — tūkstančiai kv. 
mylių įvairaus gražumo plotų, kalnų, eže
rų, upių, miškų ir smėlynų, kur dar žmogus 
nėra buvęs' ir matęs. Čia šaltuose ežeruose 
guli iki širpto svarų upėtakiai, staugia vil
kai, yra žmogaus nemačiusių meškų ir 
briedžių, o t.: •

Ties 70-ąja paralele, kur .Mackenzie eže
ras įteka į Arktikos jūrą, už šimto mylių 
virš miškų linijos, ant Arktikos krantų sto
vi į;Tuk toyak tuk“ kaimelis. Du mėnesius 
plaukę baidare ežerais ir upėmis ir atlikę 
650 mylių kelio, mudu su draugu atsidūrė
me tame kaimelyje ir jame praleidome va
sarą, toli nuo savo kultūros ir patogumų. 
Ne kąįp turistai keliavome tik pasižiūrėti, 
nufotografuoti, šio to nupirkti ir išvažiuoti. 
Atplaukėme pamiršti kiek galima savo su
sidarytus įsitikinimus, pažiūrėti į reikalus 
atviromis akimis.

Eskimai, kurie neturi nuolatinių ryšių su 
baltaisiais, .yra nedrąsūs, bet smalsūs. Po
rą dienų prie jų praleidę, matome, kad tas 
sntėlsūmas 'vis labiau stiprėja — mergai
tės pradėjo šypsotis, o vaikai negalėjo atsi
laikyti; kai mes pradėjome mėtyti savo 
„frizbee“. Netrukus viena šeima pasikvie
tė muš pas’1 save. Taip mes ir įėjome į jų 
gyvenimą.

„Tuk toyak tuk" reiškia „einame medžio
ti elnių ten, prie vandens jūros, kur jie vi
si susirenka“; „Tuk“ reiškia elnią arba el
nius, „tuk tą“ reiškia „einame medžioti el
nių ten“, „tuk toyak“ reiškia „einame me
džioti elnių ten, prie vandens jūros“, o kai 
gale dar kartą pridedamas tas „tuk“, tai 
jau išeina didelis elnių būrys. Eskimų kal
ba yra tokia, kuri turi mažų žodelių, kaip 
anglų ar lietuvių kalbos, bet jie savo kal
bos šakiniuose nedaug teturi žodžių. Užtat 
kai eskimui reikia ką nors daugiau išreikš
ti, tai jis ir pradeda tuos mažus žodelius 
dėlioti, kol sudaro sakinį, kol jam išeina 
lyg it vienas didelis žodis.

Tame kaimelyje, kur mes buvome, gyve
na apie 250 eskimų. Daugumas jų yra tru
putį pramokę anglų kalbos, o kiti bent šiek 
tiek supranta.

Kaimo gale gyvena policininkas su šei
ma. Prie jo kartais apsistoja katalikų kuni
gas., Netoli yra sena maža iš rąstų pasta
tyta, bažnytėlė.. Kitame kaimelio gale yra 
maža krautuvėlė, kurioje superkami eski
mų sumedžioti gyvulių kailiai ir odos. Tas 
supirkinėjimas yra būdingas išnaudojimo 
įrodymas. Už baltosios lapės kailį eskimas 
gauną apie 12 dolerių, o supirkėjai parduo
da po 125 dol. Už' baltosios meškos kailį es
kimui mokama apie 300 dol., o už išdirbtą 
kailį imama iki 1600 dolerių. Krautuvėlė 
pardavinėja eskimams bonką pieno po 1,35 
dot, svarą cukraus po 65 centus, tuziną 
kiaušinių po 1,10 dol. Tai toks suktas tas 
pasaulis.

Panašioje padėtyje gyvena ir šiaurės in
dėnai, tik jie turi Veikalų ne su krautuvi
ninkais, o su valdžios įstaigomis. Indėnai 
gyvena nuo tos mūsų aplankytosios vieto
vės apie 300 mylių į pietų pusę. Ten jų yra 
gal apie 500, tų „Leucheau“ indėnų. Jie 
prieš porą šimtų meti] pasirašė dokumen
tą, pagal kurį visą savo žemę ir teises per-
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tuos, kurie jau yra išlošę džiakpotus, ir linki laimės 
h visiems lietuviams.

leido Kar.ados vyriausybei. Už tai kiekvie
na šeima gavo po šautuvą su šimtu kulkų 
ir po vieną apklotą (dekę). Kiek supratau, 
tą apklotą vis dėlto kiekvienas galėjo pa-
sirinkti savo mėgiamos spalvos. Štai ir 
suprask pasaulį, žmogau.

Beje, su eskimais gyvena ir barzdotas, 
plaukais apaugęs mokytojas su žmona ir 
vaiku. Atsiuntė jį Kanados vyriausybė, 
kad jis išmokytų eskimus anglų kalbos ir 
kad po truputį patrauktų juos į baltųjų 
kultūrą. Bet1 išėjo kitaip. Jis su šeima ge
rai pramoko eskimų kalbos ir dabar gyve-
na kaip eskimas. Atrodo, kad kunigas vis 
dar laikosi kaip buvęs, bet ir jis neblogai 
pramoko eskimų kalbos.

Kai paklausiau eskimų, kokį dievą jie 
tiki, tai jie tik juokėsi ir šypsojos nežino
dami. Kai klausiau, kokias religijas pa
žįsta ar tiki, tai apsigalvoję atsako, kad ka
talikų. Eet bažnyčios durys užkaltos, nie
kas nesimeldžia. Porą mėnesių tarp jų pa
gyvenęs, susidariau vaizdą, kad eskimų 
tradicijos ir papročiai yra stipresni negu 
baltųjų teisė, mokslas ar dievai. Viskas, 
kas atnešta, jiems turi griaunamąjį atspal- 
vį. Jie žino, kad laikas jiems greitai bėga, 
bet gyvenimas per trumpas dejuoti. Ko jie 
neturi, tai ir nereikalinga. O kas reikalin
ga, jie pasiima. Kanados vyriausybė jiems 
pastatė gražius namus. Žiemą jie čia ir gy
vena, o vasarai daugumas išsikrausto į pa
lapines, miega ant matracų ar ant žemės. 
Sako, taip sveikiau ir patogiau.

Su eskimais gyvena lauke stipriomis 
grandinėmis pririštų apie 150 šunų. Jie nau
dojami tik žiemą. Vasarą jie netraukia ro
gių, tai nedaug ir ėsti tegauna, normaliai 
kas antra diena. Daug jų dvesia badu.

Eskimai supranta, kad visi baltieji ban
do juos apgauti. Tai jiems būna džiaugsmo, 
kai pasiseka apgauti baltuosius. Kiekvie
nais metais jie siunčia Kanados vyriausy
bės atitinkamai įstaigai laišką ir Skundžia
si, kad šunų išlaikymas vis daugiau kai
nuoja. Rašo, kad būtų greičiau ir lengviau, 
jei galėtų naudotis motorinėmis sniego sli
dėmis. Vyriausybė nuperka kiekvienai šei
mai po vienerias. Kitą žiemą vėl rašo, kad 
praeitais metais pirktosios sugedo, buvo pa
vogtos ar paskendo, kai ledai ištirpo, ir 
reikia naujų. Tai duodamos naujos, o ki
tais metais vėl prašoma naujų. Man taip 
atrodė, kad dabar jau kaimas turi daugiau 
slidžių negu šunų.

Eskimai neturi baltojo žmogus noro dirb
ti. Visas gyvenimas, sunkus ar lengvas, 
jįerns yra lyg žaidimas. Nereikia jiems 
supratimo apie laikrodžius, pavėlavmą, de
javimą. Jų dienos prabėga miegant, geriant 
arbatą, kalbantis arba medžiojant1.

Kai nuvažiavome į jų kaimelį, po savai
tės užėjo sniegas ir šalna. Užsimanė visi 
dar pamedžioti. Buvome ir mes abu su 
draugu pakviesti. Po dviejų dienų beveik 
visas kaimas buvo tuščias. Visi mes išva
žiavome į pietų pusę į miškus medžioti el
nių, gandrų, meškų, ančių, briedžių, lapių 
ir kas tik pasimaišys. 100 mylių per snie
gą. ledą, purvą, krūmus, vienas paskui ki
tą. vyrai, storos moterys, vaikai, motorinė
mis sniego slidėmis, rogėmis, šunes loja, 
liežuvius nukabinę.

j Dvi savaites gyvenome kaip vikingai: val
gėme. dainavome, šokome, o paskutinę die
ną apsiverkiau. Priimtas širdingai buvau 
pasižiūrėti tai, kas po 10 metų bus jau tik 
istorijos 'knygose.

Po kelionės savaitė buvo skirta atsikvėp
ti, atsigulti paplūdimyje, truputį primenan
čiame Miamį. Temperatūra tarp 75 ir 90 F. 
■šilumos, vanduo šiltas, o saulė danguje lai
kėsi visas 24 paros valandas.

Eskimai t'ą savaitę valė mėsą ir kailius. 
Mėsą jie šaldo natūraliuose šaldytuvuose. 
Toje vietovėje palikti iš istorinių laikų kal
nai iki 800 pėdų aukštumo ir vadinasi „pin- 
go“. Tai ne tikri kalnai, bet dideli gabalai 
ledo, apkrauti pora pėdų storumo žeme ir 
apaugę žolėmis ir gėlėmis. Eskimai išsika
sa ten kambarius ir palieka juose savo mė
są daugeliui metų. Juo senesnė ta mėsa, 
tuo jiems skanesnė. Kai mėsa jau visai su
puvusi, pilna kirminų, tai ji tada kaip kai 
kam kaviaras.

Savaitei besibaigiant, ledai visi sutirpo

jūroje, šunes pradėjo smarkiai loti. Laikas 
ruošti laivus — banginiai pučiami prie 
krantų.

Vieną rytą žiūriu — laivai jau vandeny
je. Eskimai bėgioja, krauna, taiso — ruo
šiasi medžioti. Kas pirmas pasiruoš, kas 
pirmas kulką paleis, kas pirmas grįš. Esu 
pakviestas ir pasiruošęs.'Laivai jų atviri 
— 22 pėdų baidarės su stipriais motorais. 
Jų džiaugsmas primena man Amerikos 
jaunuolius, nusipirkusius pirmąjį automo
bilį ir iš mandrumo gatvėje kramtančius 
gumą.

Laive esame po tris ir lekiame po 40 my
lių į valandą per bangas Arktikos jūroje, 
valanda po valandos. Vis nematyti bangi
nių. Blogas ženklas, kaip man sako Silis, 
valdąs motorą. Staiga kilo audra, ir kol 
susiradome mažą salą apsistoti, laivas jau 
buvo iki pusės prisemtas vandens, širdis 
pilna baimės.

Visą dieną lijo ir audra siautė, bet po 
kiek laiko užmigome. Kitą dieną oras buvo 
toks pat. Sušalę, sušlapę kaip žiurkės. No
rėjau valgyti. Paklausiau apie maistą — 
nėra atsakymo. Suprantu. Turi tik arbatos, 
bet pamiršo pasiimt geriamojo vandens. Po 
valandos susiradome vandens, bet pasirodo, 
kad visi degtukai šlapi. Sėdime ir žiūrime 
į arbatą, nosis nuleidę, kol pagaliau užmi
gome. Vis lyja kaip iš kibiro.

Trečią dieną jau nagai nukramtyti. 
Audra nenurimsta, ir jau nėra daugiau ko 
juoktis. Eskimai eina gilyn į salą pabandy
ti ką nors nušauti mėsai.

Aš sėdžiu ir galvoju. Knygos leido man 
susidaryti nuomonę, kad eskimai yra tau
pūs, viskam pasiruošę, turi žinoti oro at
mainas. Dabar, kaip matau, ne taip yra. 
Nematyti, kad jie būtų pasiruošę sutikti ne
laimes ir netikėtumus. Atrodo, kad jų filo
sofija yra, kaip tas angliškas priežodis sa
ko: „Vieną dieną viščiukas, kitą — plunks
nos“.

Po poros valandų matau — grįžta me
džiotojai. Nieko nenušauta. Galvoju: ar aš 
išprotėjęs? Kas čia mane atitempė? Turė
jau gerą darbą ir palikau. Jei gyvenčiau 

I kaip reikia, tai būčiau padaręs, kaip mama 
I vis sakydavo: „Vytuk, mokslą baigei, esi 
vyras — mano džiaugsmas, tai ženykis gra
žią lietuvaitę ir su tėvais gyvenk. Kas mū
sų, tai ir tavo“. Tai esu kvailas. Galėjau 
dabar būti Toronte ir su jaunimu gerti ge
rą alų. Ką jie daro šiuo metu, Stasys, Hen
rikas, Edvardas, visi? Greičiausia, žiūri te
leviziją, žmonos jiems atneša po bokalą šal
to alaus, uždega cigaretes ir kaip katės at
slenka prie jų ant sofos: Prisimenu visas 
mergaites, vieną po kitos. Gražios, švelnios, 
šiltos. Dievo stebuklingiausią architektūra. 
Bet vis norisi valgyti. Tai atsikeliu, šautu
vą po pažastim ir bėgu medžioti.

Po valandos užmatau mažame ežerėlyje 
būrį ančių. Prislenku kiek galėdamas ar
čiau, per kokius 50 metrų, atsigulęs šautu
vą prisidedu prie peties ir paukšt! Buvau 
užsimerkęs šaudamas. Antys pakilo ir nu
skrido. Ilgai žiūriu į vandenį. Keista, bet 
man atrodo, kad dvi antys plūduriuoja 
vandenyje. Pavargęs, nevalgęs — nematau 
tiesiai. Bėgu arčiau, bet vis matau dvi. Bė
gu dar greičiau iš džiaugsmo, žiūriu ir ne
galiu tikėti. Tikrai — vandenyje dvi antys. 
Laukiu, kol vėjas atpus jas į mano pusę 
prie kranto. Praeina 5 minutės, 15, pusė 
valandos. Vėjas nutilo. Tai rupūžė! Pikta. 
Dvi antys vienu šūviu, seilės bėga, bet ne
galiu pasiekti. Apsidairau. Ką gi darysi? 
Nuogas šoku į vandenį.

Grįždamas matau, kad dega ugnis. Ma
tyt, rado sausą degtuką. Nereikia nė saky
ti, bet mes tas antis suvalgėme pusžales. 
Kai baigėme mėsą, sukramtėme ir pusę 
kaulų, net ir plunksnas švariai apkramtė- 
me vieną po kitos. Kas liko, tai sumaišėme 
su arbata ir išsivirėme skaniausią sriubą. 
Tada eskimai pradėjo juokauti ir užmigo. 
Mano sapnas irgi buvo saldus ir spalvotas.

Rytas. Saulė kaitina, jūra rami. Motoro 
beveik negirdėti. Laivas siūbuoja. Esame 
nuogi.

„Muk tuk! Muk tuk!“ — vienas rodo, ki
tas užtaiso šautuvą, trečias suka motorą. 
Laivas iššoka iš vandens. Kol pamatęs rik
teli, kol laivas apsisuka, praeina pusė se
kundės. Man per tą laiką mintyse prabėga 
visas gyvenimas.

Motoras sustoja. Šūvis, antras, trečias. 
Vėl tyla. Mylia po mylios jūra kaip alyvuo
tas stiklas. Laikas laukti. Peršautas ar ne, 
gyvas ar ne? Negyvas nuskęsta į dugną, 
mėsa prarasta, laikas nuėjęs niekais. Svar
bu tik pašauti, ne nušauti. Klausomės. 
Akys skraido vandeniu. Ilga tyla. Saulė te
ka. Laivas siūbuoja. Mano naujieji drau
gai kalbasi tarp savęs. Ar apie mane? Gal 
jiems nelaimę užnešiau? Jų kinietiški vei
dai apdegę, jie nežiūri į mane. Gal kiti lai
vai jau grįžo su-savo sugautaisiais bangi
niais ir dabar jau puotauja?

„Muk tuk“, kaip sirena visi šaukia. Mo
toras, vėjas, taškosi vanduo. Atsargiai me
tamos virvės. Atsikėlęs laikausi. Ore išky
la dantytas durtuvas. Jis jau banginio nu
garoje. Kraujas, vanduo raudonas. Virvė 
sušvilpė. Išstūmiu alyvos kubilą jūron. Kai 
banginis pavargo, betempdamas tą kubilą, 
tai iškilo, nutilo ir laukė pabaigos. Dar vie
nas šūvis, ir mes prisirišome jį prie laivo. 
Nusiplovėme kruvinas rankas. Laikas grįž
ti. Per bangas žiūriu į banginį. Visai bal
tas, gal 20 pėdų ilgumo. Koks vis dėlto ele
gantiškas gyvulys. Akys tokios mažos, to
kios draugiškos ir liūdnos, kaip karvės. Ne-

Anądien skaičiau britų laikraščiuose, kad 
Britanijos parlamento narys William Pri
ce pakėlė balsą prieš tai, kad BBC televi
zijoje nuolat rodoma daugiausia vaikams 
skirtoji programa „Tom and Jerry" — apie 
tą amžiną kovą tarp katino ir peliūkščio. 
Ai. kokia ten, tose programose, nuotykių 
gausybė! Žiūrėk, peliūkštis jau katino na
guose, jau dedamas į sumuštinį, jau čirška 
keptuvėje! Kartais jis ir praryjamas būna, 
bet tik laikinai, nes jis, mažiukas, turi lai
mėti, toks, matyt, yra didaktinis įstatymas. 
Arba tas katinas — kiek jis gauna mušti, 
kiek kartų būna visaip suplojamas, dau
žomas. Tose filmelėse peliūkštis, tiesa, daž
nai susiduria su pavojais, gali sakyti, kad 
jis gyvena labai pavojingą gyvenimą, t'ik 
jam tos drąsos ir didvyriškumo net per vir
šų liejasi. O tikrasis kankinys yra katinas.
! Bet parlamentaras Price yra tos nuo
monės, kad tai yra bene vienintelė, o gal iš 
tikrųjų net' ir viena tokia programa, ku
rioje visu aiškumu reiškiasi žiaurumas.

Buvau ir aš beapgailįs tą programą, nes 
retkarčiais pasižiūriu. Gal dėl to pasižiū
riu, kad vyresnio amžiaus žmonės, kaip sa
koma, .po truputį vaikėja, jiems ima labiau 
likti vaikiškos programos. O gal dėl to, 
kad tokią programą žiūrėdamas gali pail
sėti, nes joje nėra nieko rimta. Jeigu pe
liūkštis sugeba sveikas ištrūkti iš katino 
nagų ar nasrų, tai reiškia, kad neįvyksta 
jokia tragedija. Arba jeigu katino nusvilu
si uodega po kokio nors sprogimo vėl stai
ga atželia, arba jei jis suplotas sugeba vėl 
atgauti savo įprastinę formą, tai tegu jie 
sau kovoja iš prigimtinio įpratimo.

Tačiau W. Price, kaip dabar užtikau 
anekdotiškoje žinutėje, būsiąs pralaimėjęs. 
Jo šešiametis sūnus jam pagrasinęs imtis 
akcijos prieš tėvą ir kaip tik dėl televizijos 
programų. Tasai šešiametis Dovydas pasa
kęs Galijotui tėvui: jeigu tu nesiliausi rei
kalavęs, kad būtų uždrausta katino ir pe
liūkščio programa „Tom and Jerry“, tai aš 
paprašysiu, kad nebebūtų daugiau rodoma 
sportinė programa „Match of the day“, ku
rią tu žiūri.

**•
Televizijos programos, reikia tiesą saky

ti, retai kada būna geros. Visokio šlamšto 
jose būna per akis. Tik, žinoma, jei iš anks
to numanai, kad tavęs laukia patys pasku
tiniai niekai, gali nežiūrėti (išsigelbėjimo 
nėra, kai tikiesi, kad bus geras daiktas, 
bet žiūri, žiūri, dar vis lauki, o kai pasibai
gia, tai turi spiaudytis).

Deją, kai kuriais atvejais tiesiog nėra iš
sigelbėjimo. Pavyzdžiui, žiūri žinias. Rei
kia, aiškiu, žinias pažiūrėti, pamatyti, kas 
pasaulyje dedasi, nes kas dieną juk būna 
naujiena ir dar ne viena. Bet ir tose žinio
se kartais būna tiesiog nesuprantamo įky
rumo. Štai prancūzas Desmarault pametė 
savo anglę žmoną, pasiėmė mažą dukrelę 
ir pabėgo į Prancūziją. Britų teismas pri
pažino, kad dukrelė turėtų būti žmonos glo
boje. Buvo kelta byla Prancūzijoje, vyras 
su dukrele slapstėsi, dabar ta dukrelė tė
vams besibylinėjant jau paaugo, ji laiko
ma Šveicarijoje. Būtų čia per ilga pasakoti 
visą tą istoriją, ypač kad tokių ir panašių 
ir gal dar įdomesnių istorijų turi būti jei
gu ne tūkstančiai, tai jau šimtai vien Bri
tanijoje.

O tik pažiūrėkit televiziją, paskaitykit 
britų laikraščius — jeigu tik kuris nors tų 
Desmaraultų pajuda, būtinai turi būti ro
doma. kalbama, rašoma.

Kas rašoma laikraštyje, galima neskai
tyti. Bet televizijos žiniose esi priverstas iš
klausyti. nes po Desmaraultų gal dar eis 
kokia iš tiesų dėmesio verta žinia.

Britai, teisybė, mėgsta ką nors įsikąsti ir 
nebepaleisti, lyg apgraužtą kaulą, kuriuo 
užsprings! ama.

Tie, kuriems olimpiados metu teko būti 
Muenchene, lietuviškuose laikraščiuose ir 
mažuose biuleteniuose dar vis po truputį 
tebepasakoja savo įspūdžius. Taip yra 
šiapus, taip yra anapus, štai neseniai ir 
vienapus ir kitapus leidžiamoje spaudoje 
teko užtikti žinių, kas ir kam medalius nu
sipelniusiems įteikė gėlių (anapus, žinoma, 
pavardėmis nepriimta minėti, kas įteikė.

supranta, kas čia per reikalas. Jis atplau
kė tūkstančius mylių vien dėl to, kad buvo 
laikas čia grįžti gimdyti. Ne visi laimingai 
susiranda savo krantus.

Atsisuku ir galvoju, kad laikas bus šokti, 
dainuoti, pasakas prasimanyti, atsigulti pa
plūdimyje ir suprasti, jog nesvarbu tas lai
kas, kuris praeina, bet tie laikai, kuriuos 
prisimeni.

Juozas Vytautas Rusas 

Nidos spaustuve
ir jos tarnautojai

.vv. Kalėdų proga sveikina savo senus ir naujus 
klientus, linkėdami geriausios sėkmės 1973 metais, 
ir tikisi, kad ir toliau jūs mus paremsite savo, nors

ir mažais, darbeliais, spausdindami juos Nidos 
spaustuvėje.

jeigu įteikusieji gyvena vadinamojoje bur- 
žuaziškai nacionalistinėje užsienio aplinko
je...).

O visas tas didysis rajonas, kur olimpia
da vyko, dabar, sako, tuščias, ir takais tarp 
pastatų ir pro aikštes tarpais vis prajoja 
vokiečių policijos raiti patruliai.

Iš tiesų ne taip jau tuščia esą. Tik iš pa
viršiaus atrodą, kad tuščia. Pastatai, ku
riuose olimpiados metu sportininkės mote
rys buvo įsikūrusios, perdirbti į butelius, 
kurie bus atiduoti studentams, ir norinčių 
ten apsigyventi esą daugiau kaip 2 tūkst 
Kur t'ada vyrai sportininkai gyveno, tie pa
statai irgi remontuojami ir bus pardavinė
jami butai, nes iš to olimpinio kaimo esą 
lengva pasiekti miestą požeminiu traukiniu. 
Studentai per 10 minučių pajėgs pasiekti 
universitetą, o per 15 man. gyventojai galės 
atsidurti Muencheno centre. Taigi pastatų 
klausimas galės būti padoriai išspręstas.

Didesnėj bėdoj esą atsidūrę gamintojai, 
kurie užsivertę visokiais puodukais, lėkštu
tėmis ar žvakutėmis su olimpiados ženk
lais. Jie visi sumokėjo didelius pinigus už 
teisę pasinaudoti olimpiados ženklu. Norė
dami padaryti biznį, jie apsivertė krūvomis 
tų daiktų, maža kas pirko, t'ai daiktai taip 
ir stovi ir, gali sakyti, juokiasi iš gaminto
jų nelaimingos rizikos.

B. Vaitiekus

Iš „ŠLUOTOS“ JUMORO

Kiaušinių iš fermos nevogiau, o 1969 me
tų vasarą vieną kartą buvau girtas ir kiau
šinių nesurinkau, juos sudaužė — suspau
dė vištos lizduose, išgėrė, sulesė lukštus, 
tai nežinau, atrodo, S. išsigalvojo, kad aš 
kiaušinius pavogęs.

(Iš pasiaiškinimo)

Išgėrus vyną, M. nuėjo namo, o aš likau 
miegot šiauduose prie kūgiaus. Bemiegant 
ant' manęs užvažiavo traktorius. Aš atsibu
dau, tai buvo apie 18 vai. Kas vairavo šį 
traktorių, aš nepastebėjau. Kodėl jie mane 
paliko šiauduose, aš nežinau. Manau, kad 
jie galėjo manęs nepastebėti. Ryte prie kū
giaus mane rado M., kuris ir organizavo 
mane atvežti į ligoninę.

(Pasiaiškinimas)

Nepritaikytose patalpose laikomi 1972 
metais gimę veršeliai. Jų svoris avarinis.

(Iš fermos patikrinimo akto)

Išgėriau dar būdamas negirtas, todėl vis
ką gerai prisimenu.

(Iš pasiaiškinimo milicijai)

„Staiga lakūno nervai neišlaikė ir pakilo 
į aukštį“.

„Lakūnas nusprendė padaryti priešui 
mirties kilpą“.

„Kad neužsimerktų, jis žiūrėjo tiesiai į 
taikinį".

(Iš mokinių rašinių)

Gautas kelialapis su skrandžio susirgi
mais.

(Iš skelbimo)

Faktas, pasireiškęs stiklainio su sultimis 
dingime, formaliai turi asmeninio turto va
gystės požymius, tačiau dėl savo nereikš- 
miškumo nėra visuomenei pavojingas.

(Iš nutarimo)

»a.® 5>.<tuMna
I šv. Kalėdų proga visus savo klientus F
Š sveikina ir linki laimingų 1973 metų g

I BALTIC SAVINGS & |
į INVESTMENTS CO. I
| Head office: 421 Hackney Road., P
$ London, E.2. England. |
$ Tel. 01-739 8734 t

* * : Normandy Stores Ltd. | 
J (Valentinas Ribokas) *
J243 Portobello Rd., London, W.ll j
* sveikina draugus ir pažįstamus su *
* Kalėdų šventėmis ir linki laimingų į
J 1973 metų *
* *
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Europos Eieturių Kronikų
KADA VĖL BUS LAIKRAŠTIS?

šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pas
kutinis 1972 metais.

Kitas numeris bus išleistas jau 1973 m. 
sausio 2 d.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ir 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 7,65 svarus 
Mons. J. Gutauskas, 1,90 sv. P, Pupalaigis, 
1,50 sv. J. Sasr.ys, 1,40 sv. J. Tamulaitis, 
1,00 sv. A. Miliūnas, po 0,90 sv. M. Gelvi- 
nauskienė ir A. Šimkus, 0,50 sv. E. Tama
šauskienė, 0,45 sv. K. Ežerinskas, po 0,40 sv. 
F. Kupšys ir P. Strazevičius, 0,35 sv. A. Pu- 
pelis.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
I. Kvedaravičiūtė — 10 sv., V. Strimas — 

3 sv„ J. Dimša — 2 sv., A. Stankevičius — 
1 sv.

Vietoje kalėdinių sveikinimų V. Strimas I 
aukojo Lietuvių Sąjungai jaunimo reika
lams £3,00, Tautos Fondui £3,00.

.■) N DC) N AS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS LONDONE

Sporto ir Socialinis klubas rengia N. Me
tų sutikimą gruodžio 31 d.

šiam pobūviui surengti branduolį suda
ro P. Mašalait'is, J. Grupiljonas ir V. Mas- 
teika.

Kas numato dalyvauti, prašomi užsira
šyti pas šio branduolio narius.

MOKYKLA PASIRODYS TELEVIZIJOJE
Pirmadienį, gruodžio 18 d., 2 vai. popiet, 

BBC 1 televizijoje bus Londono šeštadieni
nės mokyklos tautinių šokių grupės pasiro
dymas.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
. Klubo valdybos nariai P. Mašalaitis, J. 

Grupiljonas ilf V. Masteika yra pasiėmę 
pareigą surengti Naujųjų Metų sutikimą 
Sporto ir Socialinio klubo nariams ir jų 
svečiams pagal senas lietuviškas tradicijas.

Numetantieji dalyvauti prašomi iš anks
to užsirašyti pas P. Mašalaitį, Klubo sek
retorių S. Starolį ar Baltic Stores — Z. Jū
rą.

a.*,*.*.*,*.*,*.*.*.*****'*'

j Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų J 
J Metų visiems draugams ir pažįsta- J 
! miems linki
j P. S. Nenortai
♦

Mieliems bičiuliams ir pažįstamiems 
linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 1973 
metų linki

J. B. Snabaičiai

.<*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥%
* . t
♦ Savo mielus bičiulius ir pažįstamus s v. £
J Kalėdų proga sveikina ir linki jiems* 
J laimės 1973 metais. J
5 J. M. Navickai *J. *

KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1972
Artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome tris specialiai pa
rinktus siuntinius iš tokių daiktų, kurie labiausiai yra reika
lingi Lietuvoje ir bus tikrai naudingi jūsų giminėms.

MIŠRUS KALĖDINIS 1972
Vyriškas arba moteriškas labai geros rūšies megztinis, itališ
kas vyriškas arba moteriš kas nailoninis lietpaltis, vilnonė 
angliška vyriškai eilutei medžiaga, vilnonė medžiaga sijonui, 3 
jardai specialios storos crimplene medžiagos moteriškai eilu
tei, puikus vyriški nailono marškiniai arba blluzelė, dėžė šoko
ladinių saldainių, 20 angliškų geriausių cigarečių £45.00

MOTERIŠKAS KALĖDINIS 1972
.’omplektas moteriškų nailoninių arba vilnonių apatinių, gė- 

j arba ornamentais vilnonė skarelė, 3 jardai sunkios crimp- 
■ te medžiagos moteriškai eilutei, gražus megztukas, 3 jardai 

vilnonės puikios apsiaustui medžiagos, crimplene medžiaga 
suknelei £40.00
Taip pat dedame į šiuos arba kitus jūsų rūbų užsakomus da
lykus, kurie Lietuvoje yra labai naudingi ir vertingi: dirbtinio 
minko kailio paltui viršus £16.00 vyriški arba moteriški megz
tukai £5.00, vilnonės skarelės £2.00, nailono lietpalčiai £4.00, 
nailono marškiniai £3.00, vilnonės arba nailoninės kojinės

0.75
(Į musų kainas muitas yra įskaitytas).

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, te
levizijos aparatų, šaldytuvų ir t.t.
Jei yra pageidavimas, galime pervesti ir piniigus. 
Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytuosius siuntinius.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras),

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2.Telef. 01 739 8734.
01 460 2592.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

SPORTO IR SOCIALINIS KLUBAS 
KALĖDŲ METU

Klubas bus atidarytas šeštadienį, gruo
džio 23 d„ taip, kaip kiekvieną šeštadienį.

Sekmadieni, gruodžio 24 d., Kūčiose, bus 
uždarytas visą dieną.

Kalėdų dienomis bus atdaras kaip sek
madieniais: 12 — 3 vai. p. p. ir 6 — 11 vai. 
vakare.

NOTTINQHAMAS
KŪČIOS LIETUVIŲ KLUBE

L. A. S. Nottinghamo Skyrius gruodžio 23 
d. (šeštadienį) ruošia Lietuvių Klube tra
dicines lietuvių

bendras Kūčias.
Norintieji dalyvauti, užsirašo pas sekre

torių Gintilą iš anksto, r.es vietų skaičius 
ribotas.
: Vyrai moka 1 svarą, moterys 50 penų.

Pradžia 7,30 vai.

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS, O 
PASILINKSMINIMAS VISIEMS

Antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d., 
5.30 vai. p. p., Ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bcntinck Rd„ rengiama vaikams eglutė su 
programa — bus rodomi vaikams pritaiky
ti filmai. Po to bus bendra vaikų arbatėlė, 
ir pristatys Kalėdų senelis su dovanėlė
mis.

Pranešama tėvams, kad paskirai vaikams 
dalyvauti kvietimai nebus siuntinėjami.

Visi tėvai turi vaikus 'užregistruoti jau 
dabar, nes reikalingas žinoti vaikų skai
čius, kad nesusidarytų nemalonumų.
: Taip pat1 prašoma pasirūpinti, kad vai
kai laiku būtų salėje, nes tik tie gaus do
vanėles, kurie bus užregistruoti ir bus prie 
Kalėdų senelio salėje.

Pasibaigus vaikų programai, vėliau apie 
aštuntą valandą prasidės suaugusiems pa- 
silinksminimas-šokiai su gera muzika, vai
šinantis skaniu alučiu, leidžiant Kalėdų 
vakarą geroje šeimyniškoje nuotaikoje.

Kviečiami dalyvauti visi tiek eglutės pro
gramos metu su vaikais, tiek ir pasilinks
minime su draugais ir svečiais. O linksmu
mo turėsime, kai susitiksime salėje.

DBLS Skyr. Valdyba

MANCHESTERIS
KALĖDINIAI ŠOKIAI

Kalėdų antrąją dieną Manchesterio lie
tuviškasis jaunimas ruošia šokius. Vietos 
užteiks jauniems ir seniems.

Kviečiame visus tautiečius Kalėdose at
silankyti klube ir šokiuose.

Manchesterio liet, jaunimas

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L. V. „Ramovės“ Manchesterio skyrius 

Manchesterio Liet. Soc. klubo patalpose 
ruošia Naujųjų 1973 Metų sutikimą. Baras 
veiks iki 2 vai. ryto.

Kviečiame visus tautiečius atsilankyti į 
Naujųjų Metų sutikimą.

L. V. „Ramovės“ Manchesterio Skyriaus 
Valdyba

KALĖDŲ EGLUTĖ VAIKAMS
Manchesterio Liet. Skautų ir Sekmadie

nio Mokyklos Tėvų Komitetas 1973 m. sau
sio 6 d., šeštadienį, 4.30 vai. vakaro, klubo 
patalpose klubo narių vaikams ruošia Ka
lėdų eglutę.

Atvyks Kalėdų Senelis, duos vaikams do

vanų. Po to vaikams bus duodama kavos 
ir užkandžių.

Prašome tėvus savo jaunamečius vaikus 
atsivesti į rengiamąją Kalėdų Eglutę.

Manchesterio Liet. Skautų ir Sekm.
Mokyklos Tėvų K-tas

GLOUCESTERYS

KALĖDŲ EGLUTĖ
DBLS Gloucester!© ir Stlroudo skyrius 

rengia vaikams Kalėdų eglutę gruodžio 30 
d„ 6 vai. popiet, (ukrainiečių klubo salėje 
(37 Midland Road).

Nuoširdžiai prašome ko gausiau visus at
silankyti. Mūsų mergaitės atliks programą 
— padainuos gražių lietuviškų dainelių ir 
padeklamuos eilėraščių. Vieną artistę turi
me 5 metų.

Baras su įvairiais gėrimais ir užkandi
nė veiks iki 11.30 vai,

Skyriaus Valdyba

BIRMINQHAMAS
PALAIDOTA M. ROSE-CIRULIS

Lapkričio 24 d. Lodge Hill kapinėse Bir- 
minghame palaidota muzikė M. Rose-Ciru- 
lis. Šaltą, vėjuotą žiemos dieną į laidotu
ves susirinko kone visi latvių kolonijos gy
ventojai.

Po iškilmingų gedulingų pamaldų atsi
sveikinimo pamokslus pasakė du latviai 
pastoriai ir anglas, kurio parapijoj (šv. 
Morkaus) velionė vargoninkavo paskuti
niuosius septynerius metus. Nemokant bro
liškos latvių kalbos, tenka suminėti laido
tuvių metu anglų pastoriaus pasakytąsias 
mintis. Jis su velione yra bendradarbiavęs 
dar tebestudijuodamas Oxforde, o vėliau 
Eiirmir.ghame. Jo žodžiais, velionė buvusi 
labai rūpestinga ir labai vertinama muzikė 
bei aktyvi bažnyt. komiteto narė. Savo as
menišką draugystę pastorius pailiustravo 
keletu pavyzdžių ir padėjo ant kapo savo 
asmenišką gėlių vainiką.

Birminghamo lietuviai, įvertindami bu
vusį glaudų bendradarbiavimą su velione, 
bažnytinio komiteto pirmininkui St. Čereš- 
kevičiui dalyvaujant, padėjo ant kapo gy
vų gėlių vainiką ir puokštę. Bažnyčoje iš 
lietuvių į latvių kalbą išverstą Naujalio 
giesmę, vargonais iškilmingai palydint Al
bertui Jerumui, pagiedojo Birutė Valterie- 
nė.

Karstą ir kapą padengė gausybė vainikų 
ir gėlių.

Velionei silpna sveikata labai trukdė ir 
sunkino profesinį darbą. Bet savo pasiry
žimu nugalėjo daug sunkumų ir stengėsi 
pagal išgales padėti mums, lietuviams, ne
turėjusiems Anglijoj lietuvių pianistų.

I B. Valt.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Sesės ir broliai,

Lapkričio 1 d. vėl užvertėm skautiškos 
veiklos metų lapą ir atvertėm kitą, pasiry
žę skautiška nuotaika ir su naujos veiklos 
planais tęsti skautišką veiklą rajone, drau
govėse ir vienetuose;

Lietuvių Skautų Tarybos Pirmija, laiky
damasi seniai įsigalėjusios tradicijos, pa
skelbė Jubiliejinius Lietuvių Skautijos Me
tus nuo 1972 m. lapkričio 1 d. ligi 1973 m. 
lapkričio 1 d., nes 1973 m. lapkričio 1 d. su
kaks 55 metai, kai lietuvių skautų ir skau
čių organizacija įsikūrė (1918 m. lapkričio 
1 d. Vilniuje).

Lietuvių skautybės sąjūdis, gimęs Lietu
vos sostinėje, užaugęs ir subrendęs Nepri
klausomos Lietuvos laikais, užsigrūdinęs 
okupacijų pogrindžiuose, gajai suliepsnojęs 
tremties metais, tebėra labai gyvybingas, 
plačiai išsišakojęs, giliai įaugęs į lietuvių 
bendruomenės buitį ir nuotaikingai žygiuo
jąs į ateitį.

Minėdami šias bei kitas sukaktis (Va
sario 16-osios ir Skautų Aido, kuris pradė
jo eiti 1923 m. kovo 15 d. Šiauliuose, su
kaks 50 m.), įvykstančias Jubiliejiniais 
Lietuvių Skautijos Metais, jauskimės dau
giau įsipareigoję ištikimai tarnauti DIE
VUI, TĖVYNEI, ARTIMUI.

Linkiu, kad visi ir visos drauge, kiekvie
nas ir kiekviena paskirai tais metais galė
tumėm daugiau pasireikšti gražiais dar
bais, pirmiausia mūsų brangaus jaunimo 
laimei ir mūsų skautybės garbei.

Kviečiame visas ir visus, kurie dar nėra 
Skautiškose gretose, jungtis į lietuvišką 
skautišką didelę šeimą, kuri tremtyje yra 
vienintelė organizacija, likusi stipri ir ap
jungianti daugiau kaip 4000 jaunimo ir se
nimo, sėkmingai vykdanti savo pašaukimo 
misiją lietuvių jaunimui ugdyti, lietuvių 
bendruomenei švytėti, lietuvių tautai stip
rėti ir Nepriklausomai Lietuvai gyvuoti.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — gruodžio 24 d., 11.15 
vai. ir 24 vai. — Bernelių Mišios Liet.

Židinyje.
HALIFAXE — gruodžio 24 d., 1 v. p. p. 
ERADFORDE — gruodžio 25 d., 12.30 v. 
BRADFORDE — gruodžio 31 d., 12.30 v.

St. Anne bažn.
MANCHESTER — Kalėdų pirmąją dieną 

11 vai.
NOTTINGHAME — Kalėdų I ir 11 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.
WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I d., 11 

vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square. Ankstesnės Mišios nuo 10 vai. 
Po to išpažintys.

BIRMINGHAME — Kalėdų II d„ 11 vai., 
St. John's Convent, 21 Park Rd., Mose
ley.

Visoms ir visiems linkiu linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų 1973 Jubiliejinių Lietuvių 
Skautijos metų.

Budėkime!
s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

AUKOS RAJONUI
R. Spalis-Giedraitis iš Halifaxo rajono 

skautiškai veiklai aukojo 5 sv.
Nuoširdus skautiškas ačiū.

Rajono Skautų Vadovybė

VOKIETIJA
MIRĖ ROLF MOSS

Lapkričio 30 d. mirė estų žymus veikė
jas Luebecke. Gruodžio 4 d. labai iškilmin
gai palaidotas Luebecko Vorwerker kapi
nėse.

Velionis buvo labai sąmoningas estas, di
delis inteligentas, giedorius, bet dar dides
nis lietuvių tautos bičiulis, draugas, nepa
prastai gero charakterio žmogus. Nebūdavo 
tokio parengimo, kuriame velionis nedaly
vautų ir netartų šilto žodžio auditorijai. 
Velionio netekimas bus dabar didelis ply
šys ne tik estų bendruomenės veikloje: jo 
daug kur pasiges ir lietuviai bei latviai..

Velionis buvo viengungis ir visą pokarį 
išgyveno Luebeoke. Kol dar sveikata leido, 
buvo estų bendruomenės pirmininku Lue
becke ir estų įgaliotiniu prie Schleswig- 
Holstein krašto vokiečių valdžios ir ėjo ki
tokias pareigas estų bendruomenėje. Iš gi
minių velionis paliko dvi sesutes su šeimo
mis Fed. Vokietijoje.

Velionies giminėms ir artimiesiems mes, 
Šiaurės Vokietijoje gyvenantieji lietuviai, 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

J. Pyragas

BUVO SUSIRGĘS KUN. V. ŠARKA
Buvo susirgęs kun. V. Šarka.
Jis dar tebėra ligoninėje Hamburge, bet 

jo sveikata gerėja.

AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ TARYBA
Remiantis Sov. Sąjungos komunistų par

tijos centro komiteto ir miniisterių tarybos 
nutarimu „Dėl priemonių, padedančių to
liau tobulinti aukštąjį mokslą šalyje“, Lie
tuvoje sudaryta aukštųjų mokyklų taryba, 
į kurią įeina visų aukštųjų mokyklų rekto
riai, partinių ir komjaunimo komitetų sek
retoriai, aukštojo ir specialiojo vidurinio 
mokslo ministerijos atstovai ir, kaip „Tie
soje“ rašoma, kiti vadovaujantys darbuoto
jai. Jai pirmininkauja Kauno politechni
kos instituto rektorius prof. M. Martynai- 
l'is, jo pavaduotojas yra Vilniaus pedagogi
nio instituto rektorius doc. V. Uogintas.

Taryba buvo susirinkusi pirmojo posė
džio.

Tarybos pagrindinis darbo baras bus 
toks:

„Rektorių taryba apibendrins ir skleis 
teigiamą patyrimą, organizuojant' mokymo 
procesą, idėjinį auklėjamąjį darbą ir moks
linio tyrimo darbą bei dėstytojų kvalifika
cijos kėlimą“.

PRIEŠ PARTINIUS TURTUOLIUS
Prieš kurį laiką prez. Tito pakaltino kai 

kuriuos savo komunistų partijos narius ne
žmonišku turtėjimu.

Dabar pradėta akcija prieš tokius netei
sėtai turtėjančius. šimtai aukštųjų valdi
ninkų kaltinami, kad neteisėtai įsigijo tur
tus, tūkstančiai mažesniųjų — išeikvoji
mais, dokumentų klastojimu. Belgrado že
mės banko du direktoriai, išeikvoję milijo
ną svarų, nuteisti po 20 metų. Pašalintas 
Zagrebo burmistras, įpainiotas į bylą, ku
rioje įmonių vadovai pakaltinti išsiuntę į 
užsienius apie 2 mil. svarų ir dėl to sudarę 
didelių nuostolių įmonėms.

(Atkelta iš 1 psl.)

KAS BUVO VYTAUTAS ALSEIKA?
na rūpinosi ir ją dažnai lankydavo save už
sienio (reikalų viceministeriu tituluojantis 
V. Zenkevičius su savo pavaduotoju Kari- 
nausku. Dr. Alseikienė taipgi turėjusi nuo
latinius ryšius su „diplomatu“ R. Vaigaus- 
ku, kuris iš Britanijos buvo ištremtas kaip 
sovietų šnipas. V. Valatka savo laiške ne
tiksliai pristato V. Zenkevičių kaip „vadi
namą užsienio reikalų ministrą“, nes šis 
grynai propagandinis titulas oficialiai pri
klauso Leokadijai Diržinskaitei-Piliušenko. 
V. Zenkevičius yra ištikimas Maskvos tar
nas, naudojamas propagandai Jungtinėse 
Tautose".

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas 

spaudos balius 
įvyks SAUSIO 27 d. ŠEŠTADIENĮ

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, W11 2PU 

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

PERONO KELIONIŲ PLANAS
Antiperonistinis Argentinos dienraštis 

„La Prensa“ ir dabar pradėtasis leisti pe- 
ronistinis „Mayoria“ rašo, kad po 17 me
tų grįžęs į savo kraštą buvęs jo diktatorius 
Peronas, peronistų žadamas siūlyti kandi
datu į prezidentus, esąs pasiryžęs aplanky
ti daugelį kraštų.

Savo kelionę jis pradėsiąs nuo Paragva
jaus ir Peru. Paskui aplankysiąs Kubą. 
Kalėdas praleisiąs Madride, kur jis gyveno 
pastaruosius 12 metų. Tada pasuksiąs į Ru
muniją, gal į Italiją, o gal dar ir į Kiniją.

VYSKUPAI PRIEŠ MAKARIJŲ
Trys Kypro vyskupai pakartotinai iškėlė 

reikalavimą, kad arkiv. Makarijus pasi
trauktų iš salos prezidento pareigų.

Vyskupai remia generolą Grivą, kuris ka
daise vadovavo kovoms ir teroro veiks
mams prieš britus, kol Kypras dar neturė
jo nepriklausomybės.

UŽDARYTA SIENA
Rumunijoje prasidėjo snukio ir nagų epi

demija. Liga persimetė į Vengriją ir Čeko
slovakiją.

Dėl to tarp daugelio Rytų Europos kraš
tų yra uždarytos sienos.

ATLEIDŽIAMI JŪRININKAI
JAV lėktuvnešyje vyko rasinis įtempi

mas ir muštynės.
Daugumas laivo personalo buvo nubaus

ta ir pažeminta, o dabar 34 paleisti iš tar
nybos su švariais atleidimo dokumentais, 
10 su mažiau švariais, o 69 būsią perkelti 
į kitus laivus.

CIKLONO AUKOS
Pro Indijos Tamil Nadu valstiją prasiau

tė ciklonas.
Žuvo daugiau kaip 25 tūkst.

BAŽNYČIOS ADMINISTRACINĖ 
PADĖTIS

Gruodžio 1 d. vokiečių „Rheinischer Mer- 
kur“ atspausdino buvusio Lenkijos mir_is- 
terio Stanislaw Sopicki straipsnį apie kata
likių Bažnyčios dabartinę administracinę 
padėtį Lenkijoje ir nuo Lenkijos atskirtose 
žemėse.

Paliečiama ir Lietuvos padėtis, ypač Vil
niaus krašto.

LIETUVIAI TRETJAKOVO GALERIJOJE
Maskvos Tretjakovo galerijos tarybinio 

meno skyriuje yra išstatyta G. Jokūbonio 
ir J. Mikėno skulptūros ir A. Skirutytės, 
A. Makūnaitės ir R. Gibavičiaus grafikos 
kūriniai.

VOKIEČIŲ TEATRAS VILNIUJE
Veimaro (Rytų Vokietijos) nacionalinis 

teatras gastroliuoja Vilniuje.
Vilniuje tas teatras rodo B. Brechto 

„Kaukazo kreidos ratą“, F. Šilerio „Klastą 
ir meilę“ (kartu vaidinamą su Vilniaus 
akademinio teatro aktoriais), V. Šekspyro 
„Hamletą“.

PADIEVYCIO ŽUVYS
Padievyčio (Šilalės rajonas) žuvininkys

tės ūkis šiais metais iš vieno hektaro vidu
tiniškai sugavo po 500-600 kilogramų kar
pių.

Šiais metais ūkis sugavo 90 tonų karpių 
ir peledžių.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų nuoširdžiai linki 
visiems giminėms, draugams ir 

„Europos Lietuvio“ skaitytojams
O. Ramonienė

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
1973 metų savo draugams ir 

pažįstamiems linki
Vytautas Lukauskas

S Narius ir prietelius Kalėdų švenčių j 
S proga sveikina ir linki visiems laimin- f 
■S gų metų. ■

Vyties Klubo Valdyba
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