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Betliejaus Kūdikėlis 
ir mes

Kai romėnų imperijos didžiūnai puotavo 
ir maginosi, siurbdami kolonijų prakaito 
ir kraujo duoklę, kai, prabangiai gyvenda
mi, numoja ranka j kietą pareigą ir vals
tybinius uždavinius, sutriko ramiai plau
kęs gyvenimo srautas: šeimų ryšiai trūki
nėjo, išsiskyrimai gausėjo, gimimų skai
čius mažėjo, o drauge kerojo žiaurumas, 
išnaudojimai, nepadorūs vaidinimai, mo
ralinis nuosmukis.

Pasimetę žmonės numojo ranka j bet ko
kį tikėjimą. Vieni prasmės ieškojo filoso
fijoje, nusileidę iki stoicizmo, epikūrizmo 
tamsumos, kiti — magijoje, burtuose, spi
ritualizme, astrologijoje----------

kaip ir mūsų modemiškais laikais.
Romos poetai dainavo apie dorovinį su

gedimą, ilgėjosi naujo auksinio amžiaus, o 
susirūpinę pranašai meldė dangiškos ra
sos, kad sutirštėję grąsūs debesys išlytų 
Išganytoją.

Dangus išsigaidrino, žemę nutvieskė ne
matyta žvaigždė, apšvietusi nuošalų Bet
liejų ir dar nuošalesnį piemenų tvartelį...

Išganytojas panoro išgyventi benamio 
skurdą, persekiojimo siaubą, tremtinio ap
leidimą, dailidės nuovargį, pranašo kan
čios kryžminę — išdavystę, viešo teismo 
parodiją, kankinimą, pajuoką ir kankinio 
mirtį.

Kiekvienas tremtinys, kiekvienas kali
nys, kiekvienas kankinys mirtininkų sto
vykloje Kristaus gyvenime gali surasti 
skaudžių lygiagrečių ir įkvėpimo ištesėti 
ir nepalūžti dvasioje.

Negalime sugrįžti paglostyti gimtosios 
žemės velėnos, pasiklausyti Nemuno čiur
lenimo ir įsikinkyti į gimtojo krašto lietu
višką darbą.

Tačiau ir Betliejaus Kūdikis tegalėjo su
grįžti į amžinąsias padangtes, palikdamas 
žemiškus tėvus, persekiojamas ir pajuo
kiamas, tautos išdaviku apšaukiamas ir 
tautos „atstovų“ kiekviename žingsnyje 
teisiamas.

Kai jis — dvylikos metų paauglys — pa
noro pasilikti šventovėje, kad „būtų savo 
Tėvo reikaluose“, jo motina, nesuprasda
ma tų reikalų, jautriai priekaištavo, kad 
su Juozapu buvo priversta „su sielvartu jo 
ieškoti“----------

'betgi tik išsiskyrus galima pajausti su
sitikimo didybę. Jei sūnus ar duktė, veng
dami gyvenimo problemų rimtumo ir pa
vojų, slapstosi po motinos — atskiro as
mens ar institucijų — glaustančiais spar
nais, — niekad nesuras savito gyvenimo 
ir negalės įrodyti meilės įkvėptos veiklos 
gaivališkumo.

Būtina kantriai kropti aptemdytu savo 
gyvenimo keliu ir kovos dvasioje atgimti, 
kad garbingai susidurtum su motinos my
linčių akių žvilgsniu, įtikinęs, jog jos švie
sų įvaizdį išsaugojai nuo propagandinio 
melo, piktų apkalbų ir tariamo kraupaus 
pasikeitimo.

Šventovėje atrastas Kristus ir vėl atsi
skyrė nuo tėvų Kanoje, pavaišinęs savo 
galios įraugtu vynu ir skelbdamas Tiesos 
gerąją naujieną. Vėliau jis pasakys, kad jo 
motina, tėvas ar brolis yra visi tie, kurie 
vykdo dangiškojo Tėvo valią — tiesos ir 
meilės Žodį. Tiktai žengiantį į Kalvarijos 
kalną lydės motina, suprasdama jo paskir
tį; lydės tylėdama, mąstydama ir melsda
masi —

reikia glausti prie pečių savo kryžių ir 
dūrinti, ieškant tikrojo kelio, tiesos bei gy
venimo, nuolat dvasioje grįžtant prie savo 
Motinos ne pasislėpti, vengiant atsakingu
mo, bet atgimti, atnaujinant jėgas ir ryžtą.

Reikia išsilaisvinti iš savanaudiškumo 
bei susmulkėjimo pinklių, kad būtų gali
ma aktyviai dalyvauti esminiuose žmogiš
kumo reikaluose.

J. Kuzmiekis

VIEŠAS PROTESTAS
Žmogaus Teisių Dienos (gruodžio 10 d.) 

proga European Liaison Group taryba, va
dovaujama buv. politinio kalinio V. Fein- 
bergo, kartu su 14-kos Rytų Europos tau
tų atstovais demonstravo prie Sovietų am
basados. Vėliau demonstrantai nuėjo prie 
County Hali, kur Londono miesto taryba 
buvo suruošus! garbės priėmimą Sovietų 
prekybos delegacijai .

Tą pačią dieną 400 žydų moterų taip pat 
demonstravo prie Sdv. Sąjungos ambasa
dos. Antrasis ambasados sekretorius pri
ėmė demonstrančių delegaciją, vadovau
jamą buv. kalinės Zalmanson. Jokių paža
dų ar įsipareigojimų nebuvę padaryta.
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 

proga visus geros valios lietuvius 
nuoširdžiai sveikina.

Vincas Balickas 
Lietuvos Charge d'Affaires

SefitiįnioS
— Izraelio prezidentas Katzir pareiškė, 

kad žydai yra pasiruošę ginti savo kraštą 
atominiais ginklais. Tačiau jie nebūsią pir
mieji jais pasinaudoti.

— „The Times“ (gruodžio 3 d.) įsidėjo 
brėžinį atominės bombos, kurią Izraelis 
galįs pasidaryti (o gal jau pasidaręs?) iš 
•turimų platonijaus atsargų.

— D. Britanijos vyriausybė nutarė gy
nybos išlaidas sumažinti nuo 5į% iki 
4į%.

— BBC televizijoje per Kalėdas pasiro
dys Sov. Sąjungos emigrantai Panovai.

— Karvė, kuri Smithfieldo galvijų paro
doje laimėjo pirmą vietą, buvo susirgusi 
plaučiais nuo neįprasto Londono oro...

—„ Sovietskaja Kultūra“ paskelbė dr. 
N. Linkovo pasisakymą, kad vaikams rei
kia leisti žaisti su ginkliniais žaislais. Tik 
tie žaidimai turį būti revoliucinio pobū
džio.

— Anglų parlamentas priėmė įstatymą, 
leidžiantį anglikonų, bažnyčiai laisvai pasi
rinkti maldos formas ir doktrinas. Iki šiol 
tai tvarkė parlamentas.

— A. Sacharovas viešai gina Ukrainos 
gydytoją žydą Štern'ą, kuris kaltinamas 
vaikų nuodijimu Vinnicoje.

— L. Brežnevui besilankant Prancūzijo
je, pasklido gandas, kad jo sveikata sušlu
bavusi. Jau anksčiau jis yra turėjęs širdies 
negalavimų.

— Saudi Arabija susitarė su JAV bend
rovėmis visiškai perimti naftą į savo ran
kas. Bendrovės bus atlygintos.

— Po dviejų metų delsimo Prancūzija 
pasirašė su Sov. Sąjunga prekybos sutar
tį, kurios svarbiausias punktas yra dujos.

— Hongkonge daugėja kinų pabėgėlių. 
Daugiausia atvyksta ž. ū. darbininkų, ku
rie Kinijoje uždirba po 50 p. per savaitę.

— JAV Gynybos ministras dr. Schlessin- 
ger pareiškė, kad Sov. Sąjunga turi 2.000 
lėktuvų, pajėgiančių nešti atomines bom
bas, o JAV tik pusę to skaičiaus.

— Graikija plebiscito keliu nutarė pasi
likti respublika.

— Vokiečiai paleido iš JAV bazės Flori
doje savo pirmąjį satelitą, kuris skris apie 
saulę.

— Kariuomenė surado Belfaste slaptą 
bombų fabriką, kuris gamino padegamą
sias bombas Kalėdų sezonui.

— Reinhold Niebuhro žmogaus teisių gy
nimo premija paskirta dr. A. Sacharovui. 
Ją priėmė Chicagos universitete disiden
tas P. Litvinov.

— L. Brežnevo vizitas Paryžiuje truko 
3 dienas. Jo pagrindinis tikslas — priartin
ti Europos saugumo konferencijos užbai
gimą Ženevoje.

— Anglijoje dėl blogo oro dar yra nenu
kąstą apie pusė milijono tonų bulvių, ku
rių vertė apie 10 mil. svarų.

— Gen. Franko atšventė savo 82 metų 
sukaktį.

— V. Vokietijoj išleistas įstatymas, pa
gal kurį vaikas, kurio motina yra vokietė, 
o tėvas užsienietis, galės būti pripažintas 
Vokietijos piliečiu.
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DIENOS
— Sov. Sąjunga reikalauja grąžinti 

200.000 tonų grūdų, kuriuos paskolino In
dijai. Tuo tarpu Indijoj trūksta duonos ir 
gresia badas.

— Prancūzijos komunistų vadas G. Mar
eliais pareiškė, kad Prancūzijos komunis
tų padėtis ir taktika visiškai skiriasi nuo 
Sovietų S-gos komunistų.

— Brazilijoje Campos Field rajone, ne
toli Rio de Janeiro, surasti nauji naftos 
šaltiniai, iš kurių tikimasi gauti apie 
400.000 statinių per dieną.

— Anglijoje energijos taupymo sumeti
mais vėl įvestas greičio apribojimas — 50 
mylių paprastuose keliuose ir 60 mylių 
dviejų linijų keliuose. Greitkeliuose palik
tas 70 mylių greitis.

— Whisky kaina nuo sausio mėn. 1 d. 
pakeliama 6į p, vodkos — 4| p ir džino — 
3į p.

Atėjo laikas
„Atėjo laikas, kad Vakarai ir D. Brita

nija sumobilizuotų visas savo ekonomines, 
karines ir politines pajėgas Vakarų bend
ruomenei apsaugoti. Jei tai .nebus padary
ta, pralaimėjimas neišvengiamas.“

šitaip neseniai pareiškė buvęs įtakingas 
konservatorių ministras, o dabar opozici
jos kalbėtojas gynybos reikalais Peter 
Walker.

P. Walker kalbėjo profesinių sąjungų 
tarptautinės konferencijos proga. Toji 
konferencija suorganizuota pajėgiausių 
metalo apdirbimo (AEU), transporto 
(TGWU) ir plieno prof, sąjungų, vyko 
Londone gruodžio 9-11 d. d. Jos tikslas — 
aptarti darbo sąlygas motorų pramonėje. 
Iš 115 atstovų trisdešimt buvo iš Rytų blo
ko valstybių. Tame skaičiuje 10 iš Sov. Są
jungos. Svarbiausia buvo tai, kad šitie 
žmonės atstovavo ir Maskvos vadovauja
mai Pasaulinei Profesinių Sąjungų Fede
racijai, Iš kurios D. Britanija išstojo 1949 
m. Išstojimo priežastis tada buvo nurody
ta, kad toji Federacija yra tiktai platforma 
Sovietų politikai propaguoti. Dėl tos prie
žasties į Londono konferenciją dabar ne
atsiuntė savo atstovų JAV, Švedijos ir Bel
gijos profesinės sąjungos.

Pagal spaudoje skelbtas žinias, Sovietų 
delegacijoje buvę bent du KGB agentai. 
Vėliau tos žinios buvo paneigtos. Tačiau

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
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bendradarbiams linki linksmų šv. Kalėdų ir laimingų N. Metų
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PAŠAVLYJE
SOLŽENICYNO KALBA

Atsiimdamas savo 1970 m. suteiktąją li
teratūros premiją, per iškilmingus pietus 
Stockholme A. Solženicynas pasakė kal
bą, kurios keletas ištraukų čia pateikiama.

„Aš atvykau pavėlavęs užimti man spe
cialiai skirtą vietą, todėl privalau padėko
ti jums už visus nepatogumus, ypačiai 1970 
metais, kai jūsų karalius pagerbė man pa
liktąją tuščią kėdę“.

Toliau jis pasakė, kad jam buvę sunku 
per keturis metus nešiotis širdyje kalbą, 
kurią reikėjo pasakyti per 3 minutes.

„Kai aš ruošiausi atvykti 1970 m., ma
no krūtinėje neužteko vietos, pasaulyje 
nebuvo tięk popieriaus, kad galėčiau pir
mą kartą išsakyti savo mintis laisvame 
pasaulyje.

Rašytojui, atvykusiam iš krašto, kuria
me nėra laisvės, norisi kalbėti apie viską, 
apie visas jo krašto kančias, užmirštant 
savo atvykimo tikslą, iškilmes bei svečius 
ir jąripildant džiaugsmo taurę kartumu. 
Bet per tą laiką, kai aš negalėjau čia at
vykti, išmokau viešai pareikšti savo nuo
monę net savajame krašte. O ištremtas į 
Vakarus, aš jau galiu kalbėti tiek, kiek no
riu ir kur noriu.“

Solženicynas pasakė, kad Nobelio pre
mija suteikusi jam progą prabilti iš tokios 
platformos, iš kurios jo tautiečių balsas 
nebuvo girdimas per dešimtmečius.

„Todėl aš noriu išreikšti didelį dėkingu
mą Švedijos Akademijos nariams už su
teikimą man premijos 1970 metais. Aš dė
koju jiems neoficialiai visos didžiulės Ru
sijos vardu, kuriai yra uždrausta viešai 
reikšti savo nuomonę ir kurios gyventojai 
yra persekiojami ne tik už knygų rašymą, 
bet ir už jų skaitymą.“

Švedijos karalius įteikė Solženicynui ir 
kitiems Nobelio premijos laimėtojams auk
sinius medalius. Sov. Sąjungos ir penkių 
satelitinių kraštų atstovai iškilmėse neda
lyvavo.

TYLUS PROTESTAS
Gruodžio 5 d. A. Sacharovas su disiden

tų grupe, protestuodami prieš Sovietų Są
jungos žmogaus teisių pažeidinėjimus, su
sirinko Maskvos centre prie Puškino pa
minklo. Juos sekė apie 200 žmonių, kurių 
tarpe ir KGB agentai. Pastovėję apie 10 
minučių nulenkę galvas, disidentai tyliai 
ir netrukdomi išsiskirstė.

buvo pabrėžiama, kad Sov. Sąjungos pro
fesinių sąjungų vyriausias vadovas yra 
buvęs KGB viršininkas A. Šelepinas. Mas
kvos Prekybos Rūmų atsakingas tarnauto
jas, nuolat palaikąs ryšį su profesinėmis 
sąjungomis gen. Pitovranovas, taip pat yra 
buvęs KGB tarptautinio skyriaus vedėjas.

Savo viešame pareiškime P. Walker pa
tarė britų darbo parūpinimo ministeriui 
Foot‘ui per sveikinamąją kalbą priminti 
svečiams, kad Vakaruose darbininkai turi 
teisę streikuoti, laisvai derėtis dėl atlygi
nimų ir remti vieną ar 'kitą politinę parti
ją. Tuo tarpu Sovietų prof, sąjungos remia 
tik užsienio darbininkų streikus, niekada 
nesidera dėl atlyginimų, niekada nereika
lauja socialinių ar ekonominių pagerini
mų. O jeigu kartais streikai ar sukilimai 
įvyksta, tai „profesinės sąjungos“ padeda 
policijai ir kariuomenei juos numalšinti.

Pasaulinės Prof. S-gų Federacijos daly
vavimas šioje konferencijoje yra didelis 
Sov. Sąjungos politinis ir ekonominis lai
mėjimas. D. Britanija vėl atidarė vartus 
destruktyviai šios organizacijos narių 
veiklai. Nėra paslaptis, kad sovietai siekia 
politinėmis ir ekonominėmis priemonėmis 
sujaukti žaliavų rinką ir suardyti Vakarų 
ekonominę sistemą. Geriausiai šiam dar
bui tinka agresyviai nuteiktos profesinės 
sąjungos, galinčios per trumpą laiką para-

DUONA
Nors duonos suvartojimas per paskuti

nius 20 metų Anglijoje yra kiek sumažė
jęs, bet vistiek ji yra vienas pagrindinių 
maisto produktų. Vidutiniškai paprastos 
duonos vienas žmogus suvartoja 29.92 un
cijas per savaitę, o pridėjus visus kitus 
miltų gaminius — 34.9 uncijas. Apie 11 mi
lijonų kepalų parduodama kiekvieną die
ną. Turtingesnieji suvartoja mažiau duo
nos, o mažiau uždirbantieji — daugiau. 
Angliškos duonos maistingumo vertė dėl 
miltų baltinimo proceso kiek nukenčia. Ta
čiau vis dėlto neturtingesnėse šeimynose 
duona yra beveik pagrindinis baltymų, 
kalci j aus, geležies ir vitamino D šaltinis. 
Maistingumo atžvilgiu beveik nėra jokio 
skirtumo tarp rudos ir baltos duonos.

SUŠAUDYTAS UŽ AUKSĄ
Maskvoje statybos darbininkas J. Hari

tonovas (kaip praneša Bild — Zeitung 23. 
11. 74), kasdamas žemę atrado gabalą auk
so. Greičiau jis buvo kieno nors užkastas 
per 1917 m. revoliuciją. Jis suvyniojo dau
giau kaip kilogramą sveriantį aukso gaba
lą į popierių ir parsinešė namo, tikėdama
sis parduoti už gerus pinigus. Nunešus į 
daržovių krautuvę auksą pasverti, prie jo 
prisistatė policija. Už valstybės turto vo
gimą Haritonovas nuteistas sušaudyti.

V. M. SEMENOVAS ATSAKO
Ryšium su britų intelektualų pasirašytu 

atsišaukimu, kuris buvo paskelbtas „The 
Times“ dienraštyje, reikalaujančiu paleis
ti 34 Sovietų Sąjungoje areštuotus žydus, 
Sovietų charge d' Affaires V. M. Semeno- 
v*as paskelbė tame pačiame dienraštyje 
atsakymą. Jame sakoma, kad pasirašiusie
ji intelektualai buvo apgauti. „Asmenys, 
kurių vardu „reikalavimas“ buvo pasira
šytas, nėra „sąžinės kaliniai“, Sovietų vy
riausybė nepersekioja žmonių dėl jų įsiti
kinimų, ir tai turėtų būti visiems žinoma. 
Persekiojami tiktai tie, kurie nusižengia 
prieš krašto įstatymus ir taisykles“. To
liau jis įrodo, kad protesto vajų organiza
vusi Silva Zalmanson ir kiti asmenys buvo 
apkaltinti už bandymą pagrobti lėktuvą 
Leningrado aerodrome. Šitoks nusikalti
mas esąs baudžiamas ne tik Sovietų Są
jungoje, bet ir visame pasaulyje. Jų kaltė 
buvusi įrodyta ir suimtieji nubausti pagal 
Rusijos Federacijos kriminalinio kodo įsta
tymus.

Tame pačiame laikraštyje prof. R. C. 
Cookson, FRS pąsisako, kodėl jis atsisa
kęs pasirašyti minėtąjį prašymą. Pirmiau
sia, kad jame buvo prašoma laisvės tik žy
dams, o ne visiems nekaltai persekioja
miems. Ir ten buvę reikalaujama ne lais
vės emigruoti, bet leisti „prisijungti prie 
tūkstančių, jau emigravusių į Izraelį“. To
liau jis nurodo, kad žydai neteisingai el
giasi, neleisdami atvykusiems apsispręsti, 
bet iš pirmos dienos padarydami juos Iz
raelio piliečiais. Be to, jis primena Pales
tinos gyventojus, kuriems nėra kur emi
gruoti, nes žydai neleidžia jiems sukurti 
nepriklausomos valstybės. Reikalaudami 
teisės sau, žydai neturėtų pamiršti ir kitų.

lyžuoti pramonę ir tiekimą.
Kilus nepasitenkinimams spaudoje, kon

ferencijos rengėjai stengiasi galimą pavo
jų sumažinti. Velnias nesąs toks baisus, 
kaip „pamaliavotas“. Atidarydamas kon
ferenciją, AEU vadas H. Scanlon pareiškė: 
„Mes sveikiname detentę ir tikimės, kad 
trintis tarp Rytų ir Vakarų pasibaigs“. O 
J. Jones, TGWU vadas, pridėjo: „Mes čia 
susirinkome ne vienas kito politikos ar 
idėjų pakeisti. Mes esame praktiški žmo
nės ir norime kalbėti apie praktiškus da
lykus.“

Tačiau atvykusieji 30 atstovų moka sa
vo darbą. Ne tik pačioje konferencijoje, 
bet ir susitikime su didžiausios automobi
lių įmonės (British Leyland) darbų vedė
jais (shop stewards) jie neabejotinai pa
sinaudojo proga apšviesti savo „atsiliku
sius brolius“. Atrodo, jog artėja laikas, 
kad britų vyriausybė, nežiūrint kuri par
tija ją sudarytų, bus bejėgė priešintis ne
ribotiems prof, sąjungų reikalavimams, 
•kurių galutinis tikslas yra perimti valdžią.

1
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Anuomet ir dabar
Prieš 38 metus (1936 m. spalio mėn.) 

„Naujosios Romuvos'* redaktorius J. Ke- 
liuotis Kaune buvo suorganizavęs diskusi
jas arba, mūsiškai tariant, simpoziumą lie
tuviškosios išeivijos tautinės gyvybės iš
laikymo klausimui apsvarstyti. Jame da
lyvavo įvairūs visuomenės atstovai — 
prof. K. Pakštas, adv. R. Skipitis, dr. Ma
čiulis, dr. Leimonas ir kt. Pagrindinis kal
bėtojas buvo ilgokai JAV gyvenęs ir dirbęš 
prof. kan. Fabijonas Kemėšis.

Po pakartotinos kelionės į Ameriką, jis 
grįžo didesnis pesimistas, negu grįždavo 
kiti tik trumpai pas JAV lietuvius ar jų 
vadovus apsilankę asmenys. Pabrėžęs lie
tuviškosios išeivijos dvasinę ir materialinę 
vertę (net litais paskaičiavęs medžiaginius 
nuostolius, tautai netekus beveik trečdalio 
savo narių), jis pirštu prikišamai įrodė, 
kad tas tautos trečdalis nesulaikomai 
tirpsta anglosaksiškame katile. Ypačiai jis 
nuogąstavo dėl vedybų, kurių jau tada 
60% buvo mišrios. Žinoma, ir dėl priau
gančios kartos, dėl mokyklinio amžiaus 
vaikų, kurie „gyvena, kalba, galvoja, vei
kia, kaip tikri amerikoniukai, niekuo nuo 
kitų nesiskrdami; gatvė, viešoji mokykla, 
darbai, žaidimai, gyvenimo tempas visus 
sulygina ir savaip tašo ir dažo“.

Išskaičiavęs lietuviškąsias parapijas 
(130), mokyklas (45), vienuolynų auklėja
mąsias įstaigas, organizacijas ir spaudą, 
jis padarė išvadą, jog „mūsų išeivija jau 
pristigo jėgų, kad jaunąsias kartas dar iš
laikytų lietuviškoje vagoje. Jaunimo dau
guma yra linkusi pamoti ranka tėvų ir se
nolių dvasiniam palikimui ir pabėgti pas 
savo amžiaus draugus, kitus amerikonus“.

Nenujausdamas pasaulinės katastrofos, 
kurios dėka tūkstančiai naujų ateivių ne
tikėtai papildė senųjų senkančias jėgas, 
prof. Kemėšis tada išeivijai gelbėti patei
kė keletą pasiūlymų, kuriuos galima su
vesti į šiuos pagrindinius punktus:

1. Visa mūsų tauta — viso pasaulio lie
tuviai— tai vienas gyvas organizmas, ku
rio nariai glaudžiais dvasios ryšiais tarp 
savęs surišti.

2. Viso pasaulio lietuviams turi gyvai 
rūpėti, kad Lietuva — visų tautinės gyvy
bės šaltinis — neišsektų, bet, priešingai, 
nuolat gausėtų.

3. Tarp visų tautos dalių vyksta nuola
tinis dvasinis bendravimas, kultūros apy
taka: tėvynės lietuviai paskleidžia savo 
dvasinius laimėjimus, savo kūrybos vai
sius tarp išeivių; iš antros pusės išeiviai, 
sutapę su gyvenamųjų kraštų kultūromis, 
tų kultūrų laimėjimus ir progresą komuni- 
kuoja tėvynės lietuviams.

Šitiems punktams įgyvendinti jis siūlė 
tokias priemones: a) steigti lietuviškas 
mokyklas ir lietuvių kalbos kursus, b) pa
rūpinti geros lietuviškos mokomosios me

džiagos — vadovėlių, c) skatinti išeivių 
jaunimą vykti į Lietuvos mokyklas ir uni
versitetus, d) siųsti išeivijoje gimusius lie
tuvius kunigus susipažinti su Lietuva, e) 
Švedijos pavyzdžiu masinai gabenti išeivių 
vaikus atostogų į Lietuvą, f) važiuoti su
augusiems į Lietuvą vasaroti ir pakeliauti 
po kraštą. Visais tais dalykais turėtų rū
pintis įsteigtoji Pasaulio Lietuvių Sąjun
ga.

Kiti kalbėtojai siūlė panašius projektus, 
primindami, kad be JAV, dar esama dau
gybė lietuvių Pietų Amerikoje, kuriais 
taip pat reikia rūpintis. Prof. Pakštas dar 
siūlė išeivijoje sudaryti lietuviškus vals
čius ar kaimus, steigti Lietuvoje anglišką 
kolegiją, turėti kiekviename universiteto 
fakultete bent po vieną išeivį dėstytoją, 
siuntinėti lietuviškus laivus į didžiuosius 
pasaulio uostus ir kt.

Kaip matome, anuo metu susirūpinusieji 
lietuviškos išeivijos likimu siūlė apčiuo
piamas priemones nutautimo bangai sulai
kyti. Užėjęs karas nebeleido tų priemonių 
įgyvendinti (o gal jos būtų siūlymais ir li
kusios). Iš kitos pusės, tas pats karas at
nešė naują lietuvių patriotų bangą, kuri, 
įsiliejusi į senąją išeivių kartą, ją atnauji
no ir sustiprino. Tačiau dabar jau vėl ar
tėjame į 1936 metų padėtį, nebeturėdami 
nė mažiausios vilties, kad bent artimiau
siu laiku įsilies naujo lietuviško kraujo.

Atrodo, kad daugumos prof. F. Kemėšio 
siūlytų priemonių šiandien nebegalima pa
naudoti. „Naujosios Romuvos“ diskusijų 
dalyviai sutartinai pačiu svarbiausiu 
punktu laikė išeivijos bendravimą su Lie
tuva, į kurį šiandien reikia žvelgti visiškai 
iš kitokios perspektyvos. Bendravimo su 
tėvyne šioje vietoje net ir neverta nagrinė
ti, nes kiekvienas, kuris tuo klausimu do
misi, turi savo nuomonę ir supratimą. Ma
žu mažiausia galima tik pabrėžti, kad jis 
negali vykti tokiu keliu, koks buvo prama
tytas aname simpoziume.

O vis dėlto, kaip teisingai pastebėjo prof. 
Kemėšis, Lietuva yra ir pasiliks tautinės 
gyvybės šaltinis, vienintelė mūsų atspara 
šioje beveik beviltiškoje padėtyje. Mes 
nesame ir negalime būti žmonės iš niekur; 
mūsų šaknys yra likusios Lietuvoje. Todėl 
ir svarbiausias mūsų šios dienos uždavi
nys yra daryti visa, kad tas lietuviškasis 
gyvybės šaltinis neišsektų.

Dabartinė nutautimo problema yra žy
miai tragiškesnė, nes ji apima ne tik išei
vius, bet ir pačią tėvynę, į kurią anuo me
tu visos išsigelbėjimo viltys buvo deda
mos. Lietuvai gresia gal nemažesnis nu
tautimo pavojus, negu mums. Ateina liūd
nos žinios, kad internacionalizmu užmas
kuotas rusinimas vis stipriau užgožia lie
tuvių kalbą ir kultūrą. Mūsų broliai ten 
priešinasi ir daro, ką gali. Jie užsispyrę 

puoselėja lietuvišką žodį, tautinius papro
čius, meną ir raštą. Iš visų pabaltiečių jie 
pasirodė pats stipriausias riešutas, bet iš
eiviams jie mažai ką gali padėti. Jeigu ir 
atsiunčiamas koks dainininkas ar meno 
ansamblis Sovietų Sąjungos vardu į užsie
nį, tai jo uždavinys yra ne mūsų tautinę 
dvasią atgaivinti, bet daugiatautės Sovie
tų Sąjungos kultūrą pareklamuoti. Pasku
tiniuoju metu pradedama ir nuo šios mi
sijos atsisakyti, nes ji pradėjo veikti išei
viją ne ta linkme, kuria buvo tikėtasi.

Kad ir kažin kaip keistai atrodytų, bet 
mūsų vaidmenys, žiūrint iš anuometinio 
taško, turi bent iš dalies susikeisti: dabar 
mūsų uždavinys pasidaro visomis išgalė
mis padėti, kad Lietuva išliktų lietuviška. 
Mes privalome savo jėgas pergrupuoti: pa
grindinį jų svorį iš politinio lauko permes
ti į kultūrinį. Visų išeivių protai ir širdys 
turėtų būti sukaupti į jokiais politiniais 
ryšiais nesąlygojamą moralinę ir kultūri
nę paramą. Tuščias reikalas būtų kalbėti 
apie nutautimo problemą išeivijoje, jeigu 
Lietuva būtų paversta rusiška provincija.

J. Vikis

PROF. G. MATORĖ ROMANAS

G. Matorė, Sorbonos profesorius, buv. 
prancūzų kalbos lektorius Prekybos Insti
tute ir Vilniaus Universitete, 1974 m. bir
želio 29 d. lietuviškai parašė „Pasaulio 
Lietuviui“ laišką:

Kaip jūs gal žinote, prieš dvejus metuš 
rašiau romaną (pusiau autobiografinį) 
apie gyvenimą NKVD Lietuvos kalėjimuo
se ir vokiečių okupacijoje. Buvo daug sun
kenybių. Ką tik aš sužinojau, kad mano 
knyga bus išspausdinta ne vėliau kaip šį 
rudenį Paryžiuje. Ji turės 325 puslapius. 
Manau, kad ši naujiena bus įdomi lietu
viams. Gal jūs galėtumėte ją pranešti savo 
skaitytojams. Aš būčiau labai dėkingas.

Atsiprašau už klaidas. Tik retai aš turiu 
progų kalbėti lietuviškai. Romanas vadi
nasi La Muselier (angį. Muzzle). Jeigu jūs 
matytumėte galimybę išversti mano roma
ną į anglų kalbą, prašau man pranešti. Aš 
jums knygą išsiųsiu tuč tuojau po jos iš
spausdinimo.

VYSK. BRIZGYS ENCIKLOPEDIJOJE

Vysk. V. Brizgiui American Biographi
cal Instituto redakcinė taryba paskyrė žy
menį, pranešdama, kad jis išrinktas 
įtraukti į enciklopedinio pobūdžio leidinį 
„Community Leaders and Noteworthy 
Americans“, kuris pasirodys JAV 200 me
tų sukakties proga. Taip pat vysk. V. Briz- 
gys yra įtrauktas į šių metų enciklopedi
nius leidinius kaip „National Social Direc
tory“, D. Britanijos „International Who‘s 
Who in Community Service“ ir kt. Jau nuo 
1963 m. vysk. V. Brizgio suglausta biogra
fija ir nuotrauka, kaip ir anksčiau minė
tuose leidiniuose, yra „Leaders in Ameri
can Science“ leidiny.

OPdtf fatumais
Wpasaulyje-J
JŪROS KIAUTELIŲ MENAS

Sol. Juozę Krištolaitytę — Daugėlienę 
Juno Beach amerikiečių moterų klubo val
dyba pakvietė savo narėms ir viešnioms 
atlikti meninę programą. Ta pačia proga 
ji buvo paprašyta plačiau supažindinti su 
vietos lietuvių išpopuliarintu šio vande
nyno pakraštyje jūros kiautelių išdirbinių 
menu.

Solistė susirinkusiems padainavo kelias 
dainas anglų ir italų kalbomis. Po koncer
to dainininkė kalbėjo tema: „Art of 
Shells'* ir pademonstravo savo meniškai 
pagamintus ir sukurtus šios rūšies darbus 
bei supažindino su šio rankų darbo meno 
technika. Visos susirinkimo dalyvės dide
liu dėmesiu išklausė koncerto ir labai do
mėjosi vietos lietuvių moterų pradėta 
nauja meno šaka.

STUDENTAI GAVO KAMBARĮ
Michigano universitete (JAV) lietuviai 

studentai, susiorganizavę į draugiją, gavo 
savo reikalams atskirą kambarį. Universi
teto vadovybė dar paskyrė jų veiklai 100 
dol. pašalpą. Savo kambarį studentai nu
mato papuošti lietuvišku stiliumi, įruošti 
lietuviškos spaudos skaityklą ir naudoti jį 
visokeriopai kultūrinei .veiklai. Michigano 
universitetą lanko 17 lietuvių studentų.

LKMA PERĖMĖ ALKĄ
Prelato Pr. Juro sukurtą Alkos muziejų 

Putname (JAV) sutiko perimti ir globoti 
Lietuvos Katalikų Mokslo Akademija, ku
rios centras yra Romoje.

Alkos muziejuje renkami lietuviški raš
tai, paveikslai, meno dirbiniai, dokumen
tai ir visokiausia archyvinė medžiaga. Ten 
yra patekusios ir kai kurios platintojų ne
parduotos Nidos klubo išleistosios knygos.

j
KREIVĖNO ISTORIJA

Britų Laisvosios Europos Lyga Žmogaus 
Teisių Dienos proga (gruodžio 10 d.) išlei
do atsišaukimą, kuriame aprašoma į JAV 
neseniai atvykusio Jono Kreivėno istori
ja. 1940 m. J. Kreivėnas buvo ištremtas į 
Sibirą, o atlikęs,, bausmę“, turėjo gyventi 
Kazachstane. Čia jį susirado už JAV pilie
čio ištekėjusi duktė, ir tokiu būdu po 33 
metų jis vėl susijungė su Amerikoje gyve
nančia savo šeima.

„Kreivėnas išliko, o kiek yra tokių, ku
rie mirė ir dabar miršta, nesulaukdami pa
galbos“ — sakoma atsišaukime.

MIRĖ STASĖ BASTIENĖ

Toronte (Kanadoje) mirė kadaise Ang
lijoje gyvenusi gailestingoji sesuo Stasė 
Maoijauskaitė-Bastienė. Jos vyras, rašyto
jas ir žurnalistas Pranas Bastys taip pat 
yra gyvenęs Anglijoje (Nottinghame). 1952 
m. juodu sukūrė Kanadoje šeimą ir gra
žiai prasigyveno. Deja, staigi mirtis dau
geliui Anglijos lietuvių pažįstamą šeimą 
negailestingai išskyrė.

„ANGLIKONO“ ŽINIOS

Čikagos Anglijos Lietuvių Klubo biule
tenis Nr. 10 rašo apie lapkričio mėnesį 
Jaunimo Centre Chicagoje suruoštą Derby 
gyvenančio Petro Bugailiškio parodą. Iš 
viso buvę išstatyta 40 paveikslų. Pusė jų 
parodos metu išparduota.

Biuletenio redaktorius Leonas Venckus 
praneša, kad pasitraukia iš redaktoriaus 
pareigų. Jis tą darbą dirbo nuo 1969 m. 
pradžios.

MIRĖ MAJ. J. JURKŪNAS

Amerikoje senelių namuose mirė buvęs 
Lietuvos kariuomenės majoras Juozas Jur
kūnas, 76 m. amžiaus. Pirmosios okupaci
jos metais buvo suimtas, o per karą išsi
laisvinęs, rado šeimą išvežtą į Sibirą. Čia 
mirė jo duktė Nijolė, o žmona ir sūnus Al
gimantas grįžo į Lietuvą.

KYLA LAIKRAŠČIŲ KAINOS

Australijoje leidžiami „Tėviškės Aidai“ 
savo prenumeratą iš 8 dol. pakėlė iki 11 
dol. metams. Anglijos latvių savaitraštis, 
kuris spausdinamas Nidos spaustuvėj, nuo 
ateinančių metų pradžios kaštuos £8.40 
metams. Kaip žinoma, „E. Lietuvio" kaina 
šiais metais paliekama ta pati — £5.50 me
tams.

NAUJIEJI METAI
(Iš premijuoto B. Pūkelevičiūtės romano „Naujųjų 

Melų istorija")
— Klausykit, klausykit! — sujuda Paulius. — 

Jau turi būti arti dvyliktos. Mes čia kalbame, juo
kaujame ir, ko gero, pražiopsosim Naujuosius Me
tus. Mano tėviškėj net miegančius vaikus pakeldavo: 
kad jie nepramiegotų savo laimės.

— Ar Naujieji Metai atneša tik laimę? — pir
mą kartą po susikirtimo su Edvardu prašneka Vi
lė. — Aš visada bijau, kai jie ateina...

— Ko, ponia Vilija, ko? — pakyla Naras. — 
Tamstai Naujieji Metai gali atnešti tik laimės, tik 
džiaugsmo. Nereikia jų bijoti.

Jo balse tiek daug šilimos, kad Vilė nustebusi 
atsilošia j sofos atramą. Naras išskečia rankas, tar
si jis pats dalintų laimės ir džiaugsmo dovanas. Ta
da, lyg susidrovėjęs, tyliai priduria:

— Aš niekada nebijau to, kas turi ateiti. O šie 
Naujieji Metai bus geri. Jie taip gražiai prasidėjo! 
Jūs atvažiavot pas mane...

Naras stabteli ir tuojau pat sakinį pataiso:
— Aš manau... tamstos visi atvažiavote pas 

mane... Nežinau, ar esu kada buvęs toks laimingas, 
kaip šį vakarą. Dainavom, juokavom — viskas gra
žiai, viskas lietuviškai. Aš jaučiu, kad metai bus ge
ri. Labai geri.

Jis eina prie didžiulio HiFi aparato, įtaisyto 
sienos nišoje, ir pradeda ieškoti stoties, skaičiuojan
čios paskutines senųjų metų minutes. Viena stotis 
plyšta nuo triukšmo ir egzaltuotai rykaujančio ko
mentatoriaus balso, kita drebinasi „rock“ muzikos 
ekstazėje, trečia ragina pirkti muilo miltelius, kurie 
neturi nei „fosfatų“, nei „enzimų“, nors niekas ne
žino. ką tas tikrai reiškia.

Naras beviltiškai skėsteli rankom.
— Gesinkit, pons Narai! — sako Stefa. — Aš 

jau nugirdau tikrą laiką. Liko vienuolika minučių, 
mano laikrodis visai tikslus. Na, brangieji, apmąs- 
tykim prabėgusius metus.

Naras užgesina radiją ir valandėlei visi nutyla. 
Šeimininkas grįžta nuo nišos ir susirūpina šampanu: 
išima bonkas iš ledų kibirėlio, atsargiai apšluosto 
ir parankiau sustato stiklus. Jis darbuojasi tyliai, 
stengdamasis niekam nepatrukdyti minčių. Aišku, 
visi turi apie ką pagalvoti.

Pagaliau Naras pertraukia susimąsčiusių svečių 
tylą:

— Amerikonai viską daro perdaug triukšmin
gai. Atsimenu, Kaune generolas Nagevičius kvies
davo visus, kurie neturi kur sutikti Naujųjų Metų, 
ateiti prie Vytauto Didžiojo Muziejaus. Man labai 
patikdavo tas pakvietimas... Vadinasi, jeigu esi 
biednas, tu vistiek dar gali, taip sakant, gražiai, iš
kilmingai...

— Atsimenu ir aš, — sako Edis. — Ar tu, Na
rai, kada nors esi ten buvęs?

— Kaipgi! Aš turėjau bičiulį, tokį Stasį Vasi
liauską. Jis dirbo prie kanalizacijos. Mudu, būdavo, 
kasmet traukiame prie Muziejaus. Viskas apšviesta, 
žmonių daug — laukiam Nagevičiaus kalbos. Atei
na invalidai, grodami savo maršą, nuo Nežinomo 
Kareivio kapo kyla dūmai... Aukuras... Net drebu
liai eina per kūną. Taip gražu, taip iškilminga! Ber
žai apšerkšniję; pakeli galvą — Laisvės statula lai
ko rankoje sutraukytą grandinę... Tai kas, kad šal
tis kanda per ploną paltelį — betgi esi laisvas! Sto
josi Lietuva! Ir štai, sutinki Naujus Metus drauge 
su generolu Nagevičium!.. Jis pašneka gražiai, vi
siems palinki sveikatos ir laimės. Kaip draugas su 
draugu. Sekam laikrodžio rodyklę ir, kai bokštas 
ima mušti dvyliktą, žmonės šaukia „Valio!“, sveiki
nasi. Spaudžiu ir aš ranką Stasiui Vasiliauskui, 
spaudžiu ir kitiems, šalia stovėjusiems. Visi, taip sa
kant, tos pačios tautos. Tada užgiedam Himną. Plė
šiam iš visos širdies, o bokšte vėliava plast, plast... 
Net girdisi, kai atsikvepiam tarp posmų. Mes gie
dam, ir invalidų orkestras trenkia drauge su mumis. 
Jauti žmogus, kad sutikai Naujuosius Metus!

— Liko dvi minutės! — įspėja Stefa, žiūrėda
ma į lakrodį. — Net baisu, kai stebi bėgantį laiką. 
Ir nesustos, ir nepalauks...

— Taip, gražu buvo Kaune, — atsiliepia Edis.
— Ir nesvarbu, iš kur atvažiavai, — tęsia Na

ras.
— Nori, ir eik prie Muziejaus. Aš nuo Skaru

lių, Stasys Vasiliauskas iš Linkuvos — jokio skirtu
mo.

. — Toks buvo Kaunas! Ir norit, nenorit, — įsi
smagina Edis, — o Kaunui visi likot skolingi. De- 
klamuokit persiplėšdami apie savo kaimus žaliuo
sius, o kaip išėjot į žmones? Ar ne pro Kauno var
tus? Paulius vis man: aš kaimietis, aš kaimietis! Ne, 
ponas! Nuo to laiko, kai Kaunas tave buvo įsūnijęs, 
nesi jau grynas kaimietis.

— Gerai, gerai, — šypsosi Paulius. — Esu kil
me kaimietis, augimu kaunietis...

— Trisdešimt sekundžių! — Stefa iškelia ran
ką ir Naras pakyla atkimšti šampano.

Bet Stefos laikrodis bus vėlavęs, kad lauke stai
ga pasigirsta didžiausias poškėjimas! Visi pribėga 
prie lango, Naras skubiai atitraukia užuolaidą: nuo 
tolumoj stovinčio namo pleška, į dangų lėkdami, 
įvairiaspalviai fejerverkai.

— Jau Nauji Metai, — sušnabžda Vilė. — Jau 
Nauji Metai...

Į šalis prasiskleidusi užuolaida juos palieka 
prieš stiklą, už kurio atsiveria didžiulė naktis. Gili, 
tamsiai mėlyna, nubarstyta Colorado žvagždėmis... 
Tolumoj matosi milžiniškas „Snowmass“, nuo kurio 
viršūnės irgi šokinėja žėrinčių liepsnų fejerverkai. 
Veltui Naras jį pavadino „Sniegužiu“. Jis buvo ir 
bus — „Snowmass“... Jam visai nesvarbu, kad kaž
kas pašaukė jį kitu vardu — su meile.

„Mylėk Ameriką arba ją palik!“ Norėtum juk 
mylėti, nes valgai jos duoną. Bet neįmanoma Ame
rikos mylėti: ji absoliučiai neužinteresuota tavo mei
le. Tėvynė, motinėlė, tėviškėlė, šalelė, gimtoji žeme
lė — Amerikos ausį rėžtų tokie vardai. Net jeigu 
būtum čia gimęs, nedrįstum į ją meiliau’ kreiptis. 
Mylėk arba ją palik! Jei nori mylėk, jei nori palik. 
Tavo prakaitą, tavo jėgas ir sveikatą Amerika pasi
ruošusi priimti. Viską, tik ne tavo meilę.

Tur būt, ir toji lietuvių emigrantų saujelė, su
stojusi Naujųjų Metų naktį prieš Colorado žiemos 
panoramą, pajunta, kaip skaudžiai, tiesiog triuški
nančiai, kiekvienas jų Amerikai yra nereikšmingas.

— Pagiedokim... —tyliai sako Naras.
— Visi supranta, apie ką jis kalba. Paulius link

teli galva ir užveda:
Lietuva, tėvyne mūsų...

— Ir taip jie gieda savo tėvynei, žiūrėdami į fe
jerverkais žybčiojantį Colorado dangų. Nei jų žo
džiai, nei jų jausmai šiems kalnams nesuprantami. 
Bet toli, už vandenyno, yra tokia žemė, yra tokia ša
lis, kurią ir mylint — reikėjo palikti.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse...

Yra laimė, kad yra — tokia šalis, kurios neau
štoji mylėjęs, net ir ją palikęs. Ir nesidrovi jai išpa
žinti savo jausmo.

Tolumoj dunkso didžiulis Snowmass kalnas, 
danguje spinkčioja Amerikos žvaigždės. Kaip ir 
anksčiau — viskas kurčia ir abejinga. Ne priešiška. 
Blogiau — visiškai, beviltiškai abejinga. Jokio aido. 
Jokios vilties. Viskas svetima.

Naras skubiai užtraukia užuolaidą. Gal instink
tyviai pajutęs, kad toji svetima naktis yra realybė. 
Bent šiandien — realybė neprivalo liudyti prieš iliu
ziją: kad emigrantui įmanoma surasti antrą tėvynę.

NEPAPRASTI METAI

Dar skamba mūsų ausyse, dar tebestovi 
mūsų akyse kiekvienai širdžiai malonūs 
žodžiai:

Linksmų Švenčių!
Laimingų Naujųjų Metų!

Tie metiniai sveikinimai nėra tušti. Jų 
prasmė graži ir turininga. Nebent kas juos 
tartų ar rašytų vien tik dėl tuščio forma
lumo. Tada jie be turinio ir be vertės. 
Nuoširdūs sveikinimai turi būti kaip kem
pinė, prisitraukę širdies šilimos ir artimo 
meilės.

Mums visiems reikia ir linksmumo ir 
laimės. Gyvenimas be linksmumo — pa
saulis be saulės šviesos. Gyvenimas be 
laimės — pasaulis be šilimos. Juodu abu 
mums būtini. Visų pageidaujami. Visų ieš
komi.

Kas yra tikrasis linksmumas? Kas yra 
tikroji laimė? Filosofai ir teologai apie 
tuodu dalyku prirašė ir teberašo tūkstan
čius knygų, duodami šimtus skirtingų ap
tarimų. Tas knygas perskaitęs, tuos apta
rimus apgalvojęs, taip ir pasilieki tirštoje 
migloje, nesusigaudydamas, nepatyręs, kas 
yra tas linksmumas ir toji laimė. Tad pa
likę tuos mokslinius veikalus skaityti pa
tiems jų autoriams, mes pasitenkinkime 
kasdieniniais žodžiais, paimtais iš mūsų 
patyrimo, kad linksmumas yra žmogaus 
nuotaikos pakilimas kuo nors pasidžiaugti, 
o laimė yra pasitenkinimas tuo, ką turim 
arba tikimės pasiekti.

Linksmumas visuomet pasireiškia išvir
šiniai: šypsena, juoku, maloniu ir gyvu žo
džiu. Tai yra grynai jausminis reiškinys. 
Laimė gi yra slaptas dalykas. Ji nieko 
bendra neturi su džiaugsmu ir linksmumu. 
Linksmas gali būti nelaimingas, o nuliū
dęs gali būti laimingas. Sunkiai sergąs ir 
kenčiąs ligonis negali būti linksmas, bet 
jis gali būti laimingas. Laimė yra žmogaus 
dvasinio pasaulio atspindys.

Linksmumas yra lengvai sukeliamas. 
Vienas. kitas stiklelis gero vyno, įdomi 
kaimyno kalba, sultingesnis anekdotas — 
ir jau linksma. Bet tai tik šiaudų žiupsne
lis, kuris greit perdega, ir po linksmumo 
kartais lieka juodas kartumas. Laimė taip 
pat gali atsirasti ir dingti staiga. Tačiau 
dažniausiai tikroji dvasinė laimė yra pa
stovi ir žmogui naudingesnė, negu links
mumas.

Šitie 1975 metai mums krikščionims yra 
nepaprasti metai. Tai šventi jubiliejiniai 
mūsų atpirkimo metai, turį ypatingą pras
mę ir norą mus padaryti linksmesniais ir 
laimingesniais. Būkime pasiruošę tuos me
tus ir jų reikšmę giliai suprasti!

Nušvinta kartais žmogui žvaigždė...
Ji neša naują galią ir laimę begalinę.

Maironis
A. J. S.
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Bronys Raila
KNYGOS AUTORIUS

PAGUODA

I DALIS

III DALIS

III tomo belaukiant
Nidos Knygų Klubo išleistos rašytojo ir 

žurnalisto Bronio Railos veikalo PAGUO
DOS pirmosios dvi dalys rado itin plataus 
pasisekimo ir didelio dėmesio ne vien klu
bo narių — skaitytojų tarpe. Pirmosios da
lies Amerikoje pas platintojus jau pristi
go. Gerai plinta ir neseniai platintojams 
išsiuntinėta antroji dalis.

Šiuo metu jau spausdinama ir ateinan
čių metų pradžioje galės būti paskleista ir 
trečioji (paskutinioji) PAGUODOS dalis. 
Ji bus maždaug tokio pat storio tomas, 
kaip ir pirmosios dalys. Tik turinys bus 
žymiai įvairesnis.

Kai pirmosiose dalyse daugiausia buvo 
liečiamos literatūrinės temos ir problemos, 
tai trečiojoje dalyje bus tik vienas skyrius 
išimtinai iš literatūrinės srities (apie fu
turistišką Keturių Vėjų sąjūdį Lietuvoje 
nepriklausomybės laikais), o kitas skyrius 
apie šiaipjau knygas (apie J. Gliaudos 
Agoniją, pulk. V. Šliogerio memuarus apie 
prez. Smetoną, apie Lietuvių kalbos gra
matiką ir stilistiką).

Kitus šio PAGUODOS tomo skyrius su
daro temos, kurioms autorius praeityje yra 
skyręs nemaža dėmesio, kaip savo kitiems 
pomėgiams. Būtent — apie pasaulinę ir 
lietuvių dramaturgiją, kai kuriuos mūsų 
teatralus praeityje ir dabar (net apie hu
moro ir satyros „Antro kaimo“ teatrinį 
sambūrį Čikagoje); apie dailininkus, dai
lės 'kritiką ir moderninio meno šaltinius; 
taip pat apie pirmąjį garsinį spalvotą lie
tuvišką filmą, apie dainas, kai kurias poe
zijos bei pramoginės muzikos plokšteles. 
Tomas baigiamas keliomis parinktomis ge
riausiomis aštrios satyros humoreskomis.

Trečias PAGUODOS tomas savo turiniu 
bus pats įvairiausias, nes šalia literatū
ros, liečiantis dar kelias mūsų kultūrinio 
gyvenimo sritis. Atrodo, jis bus ir pats įdo
miausias platiesiems mūsų skaitytojų 
sluoksniams. Taip pat ne be pagrindo lauk
tina, jog su šiuo tomu visas monumenta
lusis Bronio Railos veikalas PAGUODA 
neabejotinai išsirikiuos kitų (deja, dar la
bai nedažnų) mūsų „bestsellerių“ eilėje.

Lietuva 1916 m.
n

PROTOPOPOVO „LIUOSA LIETUVA“
1916 m. gegužės mėnesį Anglijoje lankė

si Rusijos Valstybės Dūmos (parlamento) 
18-kos asmenų delegacija. Toji delegacija 
lankėsi Dūmos dešimties metų sukakties 
proga. Mat, Rusijos Valstybės Dūma buvo 
įsteigta tik 1906 m. gegužės 9 d.

Rusų delegacija, pasiskirsčiusi sekcijo
mis, lankė ir kai kurias Anglijoje gyve
nančių Rusijos piliečių kolonijas. Gegužės 
6 d. Dūmos vicepirmininkas A. D. Proto- 
popovas su 7 atstovais (jų tarpe buvo vie
nas lietuvis — M. Yčas) buvo iškilmingai 
lietuvių sutikti Londono lietuvių klubo 
svetainėje.

Lietuvių vardu delegacijai buvo pasiųs
tas tokio turinio sveikinimas:

„Vicepirmininkui Rusijos Dūmos p. A. 
Protopopov'ui. Clarige's Hotel, London.

Naudodamiesi proga, kurią suteikė da
bartinis gerbiamųjų svečių, žmonių atsto
vų ir Rusijos parlamento delegacijos narių 
atsilankymas Anglijoj, šioje ypatingoje 
dienoje, Rusijos parlamentiškojo gyvenimo 
dešimties metų sukaktuvėse, — mes lietu
vių kolonijos Londone ir Amerikos lietu
vių reprezentantai, gyvos lietuvių Tautos 
sūnūs, karės suvargintos Lietuvos vaikai, 
ką daugiausiai nukentėjo visoj Rusijos Im
perijoj — siunčiame mūsų pasveikinimus 
Rusijos parlamentarams.

Simboliškai atsitiko, kad šitoj ypatingo
je dienoje, jaunos Rusijos Dūmos sukak
tuvėse, Rusijos parlamentariškoji delega
cija yra priimama seniausiojo Europoj 
Parlamento — Anglijos.

Tegul tas atsilankymas padaro dar stip
resniu draugiškumo ryšį tarp dviejų di
džių tautų ir tepriduoda akstino Rusijos 
parlamenitariškumo išsivystymui, kuris su
teiktų liuosybę ir lygybę visiems, be rasių 
skirtumo Didžios Imperijos piliečiams.

Lai gyvuoja Dūma! Lai gyvuoja liuosa 
atgimusi Rusijos Imperija! (pasirašė) kun. 
Matulaitis, lietuvių kolonijos įgalio<tinis 
Londone, P. Karuža, Prezidentas Susivie
nijimo Lietuvių Amerikoj.“

(Pastaba. P. Karuža tuo metu buvo at
vykęs į lietuvių veikėjų konferenciją Lon
done). Gegužės 27 d. „Išeivių Draugas“ ra
šė: „Dūmos viceprezidentas į tą telegramą 
atsakė. Dabar talpiname to atsakymo turi
nį.

— Vardan rusų Parlamentarinės delega
cijos dėkavoju Londono lietuvių kolonijai 
ir Amerikos lietuvių Sandaros pirminin
kui už Jūsų gerus linkėjimus dienoje de- 
šimtmetinių sukaktuvių Dūmos.

Aš nuoširdžiai linkiu didžiai nuvargin
tai Lietuvių Tautai, pasibaigus karui pra
dėti pasekmingai klestėti kultūros dirvoje 
liuosojc Lietuvoje, (mūsų pabraukta).

Dūmos Viceprezidentas, Protopopovas;“
T. V.

Jaunimo
Algirdas

Mūsų kultūra negali gyventi tik savait
galiais. Ji turi būti saugoma ir ugdoma, 
kaip mažas vaikas kasdieniniame gyveni
me. Organizacijos turėtų remtis ne valdy
bomis, bet narių pastangomis.

Dar prieš dešimt metų atskiros studentų 
organizacijos pajėgė per bendrus suvažia
vimus atskirai susirinkti, padiskutuoti 
mažesnėse grupelėse įvairius klausimus ir 
paskui visam suvažiavimui tų diskusijų iš
vadas pranešti. Dabar jau į tokius suva
žiavimus tiek mažai susirenka, kad apie 
atskiras diskusijas nėra nė kalbos. Dauge
lis studentų jau nebepajėgia rašyti ir skai
tyti lietuviškai. Jau ir „Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo“ leidinyje kai kas spausdinama 
angliškai. Tokie faktai rodo, kad mūsų 
ateitis tokia, kaip senosios vyčių organiza
cijos. Mes netrukus tapsime tik gyvenamo
jo krašto piliečiais su viena kita lietuviš
ka tradicija. Jeigu laiku nesusigriebsime 
ir nepertvarkysime savo veiklos metodų, 
tai jau tuoj galėsime pradėti skaičiuoti 
paskutines savo lietuviškojo gyvenimo die
nas.

Po karo ir po emigracijos į Šiaurės 
Ameriką bei kitus kraštus buvo manoma, 
kad Lietuva be emigrantų pagalbos sun
kiai begalės išsilaikyti. Dabar matome, 
kad Lietuva, nors ir visaip spaudžiama, 
laikosi, o mums vis sunkiau ir sunkiau tik 
save išlaikyti lietuviais.

Gyvenamojo krašto socialinė, kultūrinė 
ir politinė aplinka lietuviškumui nepade
da. Daugeliui mūsų jaunimo gyvenamojo 
krašto reikalai yra daug artimesni, negu 
lietuviškieji. Ar galima šį nutautimo pro
cesą sustabdyti? Ką reikėtų daryti?

Kiekvienas gali lengvai pastebėti, kad 
mūsų organizacijų veikla dažnai skęsta 
tik tų organizacijų struktūros reikalavi
muose. Didžiausią laiko dalį užima ir dau
giausia pastangų reikalauja valdybų rin
kimai, konstitucijų nagrinėjimai, nario 
mokesčio rinkimai, anketų pildymai ir dis
kusijos apie lėšų sutelkimą, kad būtų gali
ma tokią veiklą tęsti. Tie žmonės, kurie 
vienoje organizacijoje daugiausia dirba, 
tur būt, panašiai dirba dar ir kitose orga
nizacijose. Esame per daug išsiplėtę, todėl 
nedaug ką galime atlikti.

Svarbiausius kultūrinius darbus dabar 
atlieka tik mažos grupės ar atskiri asme
nys, pvz.: Liet. Knygų klubas, Mackaus 
fondas, teatro grupės, laikraščių bei žur
nalų redaktoriai, radijo valandėlių vedė
jai ir pan.

EUROPOS LIETUVIS

Reformuotini minėjimai
Jau daugelį metų švenčiame tas pačias 

tautines šventes ir rengiame tuos pačius 
minėjimus: Vasario šešioliktoji, Kariuo
menės šventė, Birželiniai trėmimai ir kt. 
Per daugelį metų tos tautinės šventės ir 
minėjimai lyg ir nubluko, kai kam pasida
rė neįdomūs, kai kas išsisėmė ir neturi ką 
daugiau apie juos kalbėti. Juo labiau, kad 
daugelyje vietų lietuvių kolonijos sumažė
jo ir neturi žmonių, kurie tas šventes ir 
minėjimus paįvairintų gyvu žodžiu ir me
nine programa.

Pvz. Tautos šventės minėjimas gavo vi
sai naują pobūdį ir pasidarė įdomesnis, 
kai pradėta rengti vienas visiems šio kraš
to lietuviams su didesne menine progra
ma. Matėme, kokį didelį pasisekimą ta 
šventė turėjo praėjusiais metais Bradfor- 
de ir šiais metais Nottinghame. Tačiau ne
galime visų švenčių ir minėjimų rengti tik 
vienoje vietoje. Yra švenčių, kurių esmės 
niekas nepakeis ir jos bus tol minimos, kol 
bus lietuvių. Tokia yra Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo šventė arba Va
sario šešioliktoji. Bet yra švenčių, kurių 
minėjimą, mano nuomone, reikėtų išplėsti 
ir duoti lyg ir platesnę prasmę. Ji liktų sa
vo esme ta pati, bet su nauju rūbu.

Pirmiausia noriu paminėti Kariuomenės 
šventę. Oficialioji tos šventės data yra 
lapkričio mėnesio 23 d., nes tą dieną Lie
tuvos ministeris pirmininkas ir krašto ap
saugos ministeris A. Voldemaras išleido 
pirmąjį įsakymą Lietuvos kariuomenei. To 
negalima paneigti. Tačiau visi gerai žino
me, kad faktiškasis Lietuvos kariuomenės 
organizavimas prasidėjo tada, kai tuome
tinis Lietuvos vyriausybės ministeris pir
mininkas Mykolas Sleževičius išleido atsi
šaukimą į Lietuvos visuomenę XII. 29. Jis 
pašaukė savanorius ginti kraštą, organiza
vo kariuomenę kovai su bolševikais ir len
kais ir likvidavo lenkų ruošiamą Lietuvo
je P. O. W. sukilimą (L. E. XXVIII t. 140 
p.). Antras dalykas, nepriklausomybės lai
kų kariuomenė jau buvo ne pirmoji Lietu
vos kariuomenė. Lietuva turėjo kariuome
nę ir senaisiais laikais. Bet ji dabar lyg ir 
užmiršta. Tuo tarpu anais Lietuvos kuni
gaikščių laikais ji buvo labai garsi ir žino
ma visoje Europoje, nes ta kariuomenė ap
gynė Europą nuo totorių antplūdžio, pa
stojo Teutonų ordinui kelią į rytus ir tie 
pasiutę lietuvių raitininkai, kaip rusų kro
nikininkai sako, savo kardais daužė Mask
vos vartus.

Mums nepriklausomybės laikų kariuo
menė yra labai brangi ir miela, nes beveik 
visi atsimename ją, turime gyvų liudinin
kų, dar ir kūrėjų-savanorių, kurie buvo 
tos kariuomenės eilėse ir kovojo dėl Lie
tuvos laisvės. Bet po 20-30 metų ir ši Lie
tuvos kariuomenė būsimai lietuvių kartai 
bus tik istorija. Tokia pat istorija, kaip 
mums dabar yra Vytauto Didžiojo laikų

reikalai
Ratnikas

Kiekvienas pripažįsta šeimos svarbumą 
vaikų auklėjimo srityje. Taip pat kiekvie
no tėvo ir motinos didžiausias noras yra 
vaiko laimė. Jei pasitaiko, kad sūnus ar 
duktė susituokia su svetimtaučiu, dažnai 
tai laikoma didele nelaime ir pamažu atsi
sakoma turėti bet kokius ryšius su ta jau
na pora. Tokių vedybų jau daug pasitaiko 
ir ateityje jų skaičius, be abejo, dar didės. 
Jeigu tas poras mes atstumsime nuo lietu
viško gyvenimo, bus didelė žala mums pa
tiems. Jų pagalba ir talka mums reikalin
ga. Keista, kad mes iš visokių kampelių 
traukiame į savo pusę kiekvieną asmenį, 
kuris turi šį tą bendra su lietuvių tauty
be, o atstumiame tikrus lietuvius, sukūru
sius mišrias šeimas. Tai visiškai nelogiš
ka ir neprotinga!

Esu pastebėjęs, kad lietuviai turi keistą 
ydą, kuri greičiausiai yra užsilikusi nuo 
pagonių laikų, susimaišiusių su krikščio
nybe, ir nuo baudžiavos kančių — mes la
bai mėgstame užsidaryti, veikti slaptai ir 
pridengti savo veiklą įvairiais ritualais. 
Reikėtų mums pradėti atidaryti privačias 
duris. Negalime apsieiti be ryšių su savo 
tautiečiais, gyvenančiais kituose kraštuo
se ir Lietuvoje. Išeivija lieka išeivija. Mū
sų lietuvybės centras nėra nei Čikaga, nei 
Marquette Parkas. Išeivija yra tik tėvynės 
rankos ar kojos, bet ne širdis ar galva.

Šiais laikais jaunimo tarpe dažnai kyla 
klausimas, ar verta taip sielotis Lietuvos 
reikalais, paaukoti lietuviškai veiklai tiek 
daug laiko, už ką nesusilauksi nei padėkos, 
nei įvertinimo. Tėvų ir pažįstamų pasako
jimai ir pastabos nepadės to abejingumo 
pašalinti. Turime patys apsispręsti, ką mes 
vertiname ir kam aukojamės. Tokiam ap
sisprendimui gali daug padėti artimesni 
ryšiai su tėvų tauta, jos aplankymas, pasi
kalbėjimas su ten gyvenančiais broliais ir 
sesėmis. •*

(Sutrumpinta iš „L. L.“)

JAV LIETUVIAI BRITŲ FILME

JAV lietuvių spauda rašo, kad britų 
Thame TV bendrovė, spalio mėnesio gale 
ruošdama filmą apie Centro Europos imi
grantus Amerikoje, į ją įjungė ir Čikagos 
lietuvius. Bendrovės atstovė lankėsi ALT- 
os centro patalpose ir tarėsi dėl žmonių 
parinkimo. Kam pavyko sužinoti, kada šis 
filmas bus rodomas? 

kariuomenė. Todėl manau, šios šventės 
prasmę reikėtų išplėsti, ją papildyti, kad 
ji būtų naujesnė, platesnio pobūdžio, nors 
esmėje liktų ta pati.

Mes niekad neužmiršime, kad Lietuvos 
kariuomenės dėka buvome laisvi bent 20 
metų. Bet gi laisvės sąvoka yra labai plati, 
buvo ir daugiau kovotojų dėl jos. Lietu
viai sukilėliai taip pat sudėjo gausias au
kas ant laisvės aukuro 1831, 1863 ir 1941 
metais. Gi Miško broliai buvo nemažiau 
narsūs ir pasiryžę net žūti dėl tos pačios 
laisvės idealų. Ir žuvo. Tik gaila, kad jų 
pasiryžimo ir aukos niekas neįvertino ir 
pagalbos šauksmo neišgirdo. O kiek yra 
nežinomų kovotojų, kaip ir nežinomų ka
reivių? Juos visus būtų galima sudėti į 
vieną šventę ar vieną minėjimą. Tai būtų 
vėl kažkas nauja, įdomaus.

Tokios šventės gal ir nereikėtų vadinti 
Kariuomenės švente, nes šventės esmė ne
priklauso nuo pavadinimo. Gal geriau čia 
tiktų bendresnis, pvz., Lietuvos Didvyrių, 
Lietuvos Karžygių, Lietuvos Kovotojo ar
ba net Lietuvos Amžinojo Kovotojo šven
tės pavadinimas. Juk visais amžiais buvo 
ir dabar yra kovotojų dėl Lietuvos lais
vės ir, greičiausia, ta kova niekada nesi
baigs. Tik vieni kovoja kardu, o kiti žo
džiu, bet kovoja.

*♦*
O dabar reikėtų aptarti kitą kasmet ren

giamą Birželinių trėmimų minėjimą. Šis 
tragiškasis įvykis, kurį lietuviai pergyve
no 1940 metų birželio 14-15 naktimis, dar 
gyvas mūsų atmintyje. Mes visa tai dar at
simename ir pergyvename. Bet ar tie trė
mimai vis dar bus tokie prisimintini po 
20-30 metų, kai užaugs naujoji lietuvių 
karta ir jau nebus gyvų tos baisios trage
dijos liudininkų? Ar nebus ir jiems tik is
torija, bylojanti apie tuos baisius įvykius.

Mes žinome, kad 1940 metų birželiniai 
trėmimai buvo ne pirmutiniai ir, aišku, 
ne paskutiniai, nes į Sibirą šiandien keliai 
platūs, o Kremliaus planai žiaurūs ir dide
li. Lietuvių trėmimai prasidėjo su carinės 
Rusijos okupacija daugiau kaip prieš 150 
metų. Daug Lietuvos kaimų ištuštėjo po 
1831 ir 1863 metų sukilimų. Vėliau į Sibirą 
siuntė mūsų knygnešius ir kitus lietuviš
kos minties puoselėtojus. Aišku, anų lai
kų lietuviai tai labai skaudžiai pergyveno, 
o mums... jau tik istorija. Manau, kad ir 
trėmimų minėjimams reikia duoti ką nors 
nauja, kad jie dar ilgai gyvi būtų mūsų 
širdyse.

Lietuviai kentėjo ne tik Sibire, bet taip 
pat Praveniškėse, Panevėžyje, Rainių miš
kelyje ir kitur. Jie kentėjo ir nacių kon
centracijos stovyklose, kurios jau pasibai
gė, tik niekas negali pasakyti, kada sovie
tinės pasibaigs. Taigi ar jie visi ne mūsų 
tautos kankiniai? O tokių kankinių ne 
šimtai, bet tūkstančiai... šimtai tūkstan
čių. Tad ar nebūtų geriau, kad vietoj Bir
želinių trėmimų minėjimų mes pradėtume 
minėti Lietuvių Tautos Kankinius. Atsitik
tų kaip ir su Kariuomenės šventės minėji
mu: jei Birželinių trėmimų sąvoka ir iš
bluktų, tai lietuvių tautos kankinių sąvoka 
liktų ilgiems amžiams, nes naujų kanki
nių eilės pasipildys tol, kol Lietuva vėl bus 
laisva ir nepriklausoma, šis minėjimas pa
sidarytų lyg ir naujas, platesnės apimties, 
bet esmėje būtų tas pats.

Pagalvokime.
G. I. Riniutis

Tautiniai drabužiai
Šiais metais Vilniuje išleista knyga „Lie

tuvių Liaudies Menas. Drabužiai“. Knyga 
didelė, stambi, dalis spalvotai iliustruota, 
kaina beveik 8 rubliai. Gi pasižiūrėjus — 
vienas liūdesys. Jei nebūtų paaiškinimų, 
nebepažintum žmogus, jog tai mūsų tauti
niai drabužiai. Nei kirpimas, nei siuvimas, 
nei raštai daugumoje nepanašūs į mūsų 
liaudies dailės darbą; daug kur matyti ru
sų įtaka. Taip atrodo mezginiais nupiginti, 
dalinai be formos, gėlėtais raštais išsiuvi
nėti kiklikai, dažnai visai nesiderinančių 
spalvų ir raštų mišrainė. Daug kur visai 
rusiška marškinių forma — suraukimas. 
Nematyti gaubtinių ant galvos. Prijuos
tės rankšluosčių rašto. Sunku rasti (veik 
400 psl. knygoje) nors vieną ar kitą gin
taro karolių eilutę.

Pažiūrėjus knygos gale į šaltinių sąra
šą, atrodo, kad medžiaga paimta iš vieno 
ar kito dailės, etnografinio ar istorinio 
muziejaus Lietuvoje ar net Rusijoje. Žilo
je senovėje buvo ir mūsų tautiniai drabu
žiai paprastesni, mažiau raštuoti, tačiau 
tie raštai buvo dailiai suderinti ir lengvai 
atpažįstami. O jeigu audeklų ir blizgučių 
mišinys kartais kokioje senovinėje nuo
traukoje pasitaikydavo, tai jau jie buvo 
laikomi ne lietuviškais, o svetimybėmis. 
Ir kitos tautos tokių drabužių nelaiko bū
dingais ir neišleidžia pavydinių rinkinių.

Atrodo, kad grįžtama atgal, nešant vėl 
svetimybes į mūsų liaudies dailę. Tokį 
įspūdį susidaro eilinis skaitytojas, pavar
tęs šį veikalą.

Panemuniečiai

„SIETYNAS“

Hamiltone (Kanada) pradėtas leisti 
naujas žurnalas „Sietynas“, skirtas „suau
gusiems žmonėms“. Redaguoja P. Enskai- 
tis. Pasirodys 4 kartus per metus.
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Gintaro pramonė Garso bangos
Romualdas Budrys

Kultūros raidoje gintaru žmogus naudo
josi įvairiausiose savo veiklos sferose. Iš
plitus tarpgentinei mainų prekybai ir dar 
vėliau, antikinių civilizacijų vergvaldžių 
rūmuose, gintaras tapo turto ir vertybės 
simboliu. Viduramžių vienuolynų vaistinė
se, alchemikų laboratorijose ir to meto me
dicinos receptuose dažnai buvo vartojami 
pavadinimai Oleum succini (gintaro alie
jus), Balsamum succini (gintaro balza
mas), Extractuni succini (gintaro-ekstrak- 
tas).

Daug vertingų taikomosios dailės kūrinių 
buvo sukurta iš gintaro XVI — XVIII a., 
kada gintaro dirbiniai tapo madingu repre
zentacijos ir dovanų objektu to meto feo
dalų sluoksniuose. Išsivysčius pramoni
niam gintaro apdirbimui, unikalius gintaro 
dirbinius pakeitė menkaverčiai masiniais 
tiražais leidžiami dirbiniai. Siekdami kuo 
didesnių pelnų pasaulinėje gintaro rinko
je, XIX a. Vakarų Europos kapitalistų fab
rikai pradėjo leisti masinius, gintarą imi
tuojančius dirbinius iš ambrito, bakelio, 
juvelito, futurano ir ktių pigių medžiagų. 
Pigi imitacija greitai išstūmė natūralaus 
gintaro dirbinius.

Lietuvoje išvysčius meninę gintaro pa
puošalų ir suvenyrų pramonę, Baltijos 
auksas vėl plačiau išgarsėjo. Lietuviški gin
taro papuošalai turi didelę paklausą. Lie
tuvos gintaro parodos susilaukė pripažink 
mo ir stambiuose Vakarų Europos centruo
se: Prahoje, Berlyne, Paryžiuje, Budapešte 
ir Vienoje.

Palangos Gintaro muziejuje per pasta
ruosius 10 metų sukaupta daug unikalių, 
labai vertingų eksponatų.

Vienas rečiausių Gintaro muziejaus ar
cheologinio rinkinio eksponatų yra karolių 
vėrinys iš Mikėnų kultūros šachtinių ka
pų. Šie 54 gintaro karoliukai kartu su ki
tais Egipto ir antikinių civilizacijų archeo
loginiais radiniais XIX a. viduryje iš Ela
dos žemių atkeliavo į Vilniaus Senienų mu
ziejų, kurį įkūrė žinomas to meto senųjų 
paminklų rinkėjas Eustachijus Tiškevičius. 
Kur ir kokiomis aplinkybėmis šį vėrinį E. 
Tiškevičius įsigijo, tikslesnių žinių neturi
me. Analogiškas, gal kiek mažesnis, vėri
nys yra saugomas Paryžiaus Kliuni (Clu
ny) muziejaus rinkiniuose. Graikijos na
cionalinio muziejaus publikacijose yra re
produkuoti net keli analogiškų formų ir
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dydžio karolių rinkiniai, įvairiais laikotar
piais archeologų surasti Mikėnų, Delfų, 
Argoso Gereumo, Neuplijos bei Piloso Ka- 
kovatos šachtiniuose kapuose. Jau XX a. 
pradžioje mokslininkai, tyrinėdami šiuos 
gintaro karolius cheminiu būdu, nustatė, 
kad jie pagaminti iš baltiškos kilmės ginta
ro. Neseniai pasirodžiusioje prof. K. V. Be
ko specialioje studijoje („Amber in Ar
cheology“ by Curt W. Beck) ir spektrologi- 
nių tyrinėjimų išvadose patvirtinama, kad 
beveik visi gintaro karoliai ir jų fragmen
tai, surasti Mikėnų kultūros šachtiniuose 
kapuose, yra baltiškos kilmės.

Lietuvaitė, 
pasipuošusi 
gintaro karoliais

Kruopščiai surinkti įvairūs archeologi
niai faktai padėjo nustatyti pagrindinius 
senosios gintaro prekybos kelius.

Anglų istoriko Dž. M. de Nevaro nuomo
ne, pagrindinis gintaro žaliavos šaltinis 
ankstyvajame ir viduriniai ame žalvario 
amžiuje buvo Vakarų Jutlandijoje randa
mas gintaras. Kiek vėliau buvo rasti di
džiuliai gintaro lobiai Lenkijos teritorijoje 
netoli Vroclavo, kurių bendras svoris suda
rė net 2750 kg gintaro žaliavos. Rasta lobių 
ir Sembos pusiasalyje: vakarinėje dalyje 
apie 50 kg, o netoli Kuršių marių prie Lei- 
žūnų net daugiau kaip 100 kg rinktinių gin
tarų. Lietuvoje 1931 m. netoli senųjų Šven
tosios miestelio kapų buvo iškastas didelis 
gintaro žaliavos lobis, kuriame buvo ir du 
akmeniniai kirvukai. (Gaila, kad šis lobis 
nepateko į archeologų akiratį. Jo gintaras 
buvo parduotas kaip žaliava Palangos gin
taro apdirbėjams, o akmeniniai kirvukai 
iki antrojo pasaulinio karo buvo saugomi 
Šventosios progimnazijos mokytojų kabi
nete.) Kuršių Nerijoje, prie Pervalkos, Lie
tuvos Mokslų akademijos archeologų su
rastas lobis — 13 didokų gintaro gabalų — 
šiuo metu yra Palangos Gintaro muziejuje. 
Labiausiai mus domina, kad visi šie Rytų 
Pabaltijo lobiai priskiriami kaip tik anks
tyvajam žalvario amžiui — laikotarpiui, 
kada, sprendžiant iš archeologinių faktų, 
didžiausią paklausą gintaras turėjo Mikė- 
nų-Minojaus civilizacijoje.

Apie tiesioginius Rytų Pabaltijo genčių 
prekybinius ryšius su Viduržemio jūros ci
vilizacijomis, žinoma, negali būti kalbos. 
Turėjo būti tarpininkų. Vieni tų tarpinin
kų tikriausiai ir buvo Homero „Odisėjos“ 
XV giesmėje minimi „Seniksai, pagarbinti 
jūrų keleiviai...“, kurie atvežė ir „perkaklį 
puikiai dabintų stambių gintarų kuo gry
niausių...“

Kiti šio laikotarpio gintaro mainų preky
bos tarpininkai buvo rytinės keltų gentys, 
kurių archeologiniuose paminkluose rasta 
nemaža ir įvairių dirbinių, pagamintų Vi
duržemio jūros baseino, Mažosios Azijos ir 
Egipto žemėse. Ten pat rasta ir Baltijos 
gintaro dirbinių. Keltų kultūros muziejuje 

etoli Zalcburgo (Austrija) teko matyti 
daugiau kaip 2000 tokių archeologinių gin
taro dirbinių. Sprendžiant iš archeologinės 
medžiagos, tuo metu keltai kasė druską ir 
žalvarį, kuriuos mainė į Rytų Pabaltijo 
gintarą, o jį savo ruožtu pardavinėjo Vi
duržemio jūros pirkliams.

Visi šie faktai leidžia daryti prielaidą,

kad gintaras, iš kurio padaryti Palangos 
muziejuje saugomi karoliai, ankstyvajame 
žalvario amžiuje per daugelį pirklių buvo 
nukeliavę į tolimąją Eladą ir po ilgos „emi-
gracijos“ vėl sugrįžo prie Baltijos krantų.

Neseniai restauruotas ir šiuo metu mu
ziejuje eksponuojamas kitas visais atžvil
giais įdomus dirbinys — gintaro kryžius 
(altorėlis). Manoma, kad jis sukurtas XVI 
a. pabaigoje, nes jo atlikimo technologija 
ir meninių formų charakteristikos atitinka 
būdingiausią šio laikotarpio gintaro dirbi
nių bruožą — metalo dirbinių formų imita
vimą. (Tik vėliau. XVII — XVIII a., susi
formuoja plastinis gintaro dirbinių spren
dimas, išnaudojamos visos natūralios gin
taro medžiagos savybės bendrai kūrinio 
meninei išraiškai sukurti.) Yra duomenų, 

kad šis kūrinys priklausęs senajai Tytuvė
nų bažnyčiai (o vėliau, ją perstačius, Ty
tuvėnų vienuolynui). Mus labiausiai domi
na, kur jis galėjo būti sukurtas.

Beveik visi autoriai, rašę apie gintaro 
apdirbimą, rėmėsi nepagrįstais vokiečių 
teigimais, kad gintaro apdirbimo monopo
lis priklausęs tik vokiečių miestų gildi
joms. Turime faktų, kad ir Lietuvos feoda
linėje valstybėje gintaras buvo apdirbamas 
ir naudojamas. Atliekant konservavimo 
darbus Trakų pilyje, jau prieš antrąjį pa
saulinį karą greta kitų papuošalų rasta 
gintaro karolių ir jų fragmentų. Prieš kele
tą metų archeologas M. Michelbertas sena
me kapinyne netoli Kelmės surado gražų 
gintarinį XV a. žiedą. Kauno miesto vaito 
knygoje yra aprašyti 1626 m. kovo 17 d. 
mirusio Kauno auksakalio P. Kilijono pa
likti dirbiniai ir kilnojamas turtas, taip 
pat ir gintaro dirbiniai. Kitame rašytinia
me dokumente — Žemaičių pilies Teismo 
knygoje 21 nr. (ji saugoma Vilniaus uni
versiteto rankraštyje), skaitome, kad 1661 
m. byloje teismo revizoriai gintaro meist
rams Palangoje paskyrė 100 auksinų dy
džio baudą. O vėlesniame dokumente, ku
ris saugomas Leningrado istoriniame ar
chyve, 1801 m. Kuršo muitinės inspektorius 
praneša gubernatoriui, kad nuo Palangos 
iki Surgėnų smuklės už renkamą gintarą 
kiekvienas nuomininkas privaląs mokėti 
savo grafui po 2 guldenus per metus, o su
rinktą gintarą pristatyti į Palangą pirk
liui, kuris savo ruožtu tam grafui mokąs 
metinę sumą — 200 raudonųjų.

Vartydami senus dokumentus, tokių fak
tų rasime daugiau. Pvz., Maskvos Oružei- 
najos palatos senoje inventoriaus knygoje 
yra įrašas: „Gražus gintarinis bokalas 1648 
metais caro Aleksejaus Michailovičiaus 
buvo priimtas iš Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės pasiuntinio Stanislavo Vienevs- 
kio.

Galima paminėti ir Vilniaus auksakalių 
XVIII a. padarytus relikvijorius, esančius 
LTSR Dailės muziejaus saugyklose. Juos 
restauruojant, paaiškėjo, kad jie buvo pa
puošti gintaro įtarpais, tačiau dėl netinka
mo įtvirtinimo gintaras ištrupėjo, o likę 
keli gabalėliai per ilgą laiką gerokai sudū
lėjo. Kaip Vilniaus auksakaliai gaudavo 
gintaro žaliavą, galima spręsti kad ir iš A. 
Pabrėžos laiško, rašyto 1829 m. balandžio 
23 d. Vilniaus universiteto profesoriui J. 
Volfgangui, kuriame klausiama, kokio gin
taro universiteto gamtos kabinetui reikia 
— šlifuoto ar ne. Nurodomos ir gintaro ne-
šlifuotų gabalėlių kainos, kurias nustatė 
Palangosi gintarininkai. Taigi gintaro ap
dirbimo ir naudojimo tradicijos Lietuvoje 
tęsiasi nuo istorinių laikų, o gintaro kry
žius yra vienas tokių išlikusių faktų.

Gintaro apdirbimo staklės, kuriomis nuo 
XIX a. antrosios pusės Palangoje buvo ap
dirbamas gintaras, nesėniai užėmė joms 
skirtą vietą Gintaro muziejaus ekspozicijo
je. Šios staklės yra vienas nedau
gelio pramoninio gintaro apdirbimo Palan
goje liudytojų. 1858 m., gilinant laivų kelią 
iš Klaipėdos į Nidą, Kuršių mariose ties 
Juodkrante kartu su smėliu žemsiurbės iš
kasė gana daug gintaro. Šį gintarą darbi
ninkai atiduodavo vietos smuklininkui už 
vieną kitą stiklelį degtinės. Kai žinia apie 
gintaro suradimą pasiekė Klaipėdą, vienas 
„paprastas Gyvulių turgaus pirklys Beke- 
ris“, kaip rašo to meto spauda, pradėjo tą 
gintarą supirkinėti. Jis kartu su viešbučio 
savininku Štantynu nupirko gintaro kasi
mo Kuršių mariose koncesiją. Netrukus į 
Kuršių marias buvo atgabenta net 17 gari
nių laivų flotilė, kuri gintarą kasė dieną ir 
naktį, nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo 
rudens. Kadangi koncesininkai turėjo tei
sę gintarą tik kasti, apdirbti jį veždavo už 
tuometinės Vokietijos valdybės ribų. Iš

Radijo ir televizijos mėgėjai ir žinovai 
jau keletą kartų skelbėsi apie numatomas 
lietuviškas programas per britų radijo 
stotis.

Panašų darbą dirba Bostone (JAV) su
sidaręs lietuvių kolektyvas, kuris apie sa
vo veiklą spaudai pateikė pluoštą žinių. 
Jas pateikdami, tikimės, kad bostoniškių 
darbas, sutelktoji medžiaga ir patyrimas 
galėtų praversti ir mūsų mėgėjams.

Kas mes esame?
Lietuviškai vadinamės Lietuvių radite- 

lefilmininkų kolektyvu, angliškai — Li
thuanian Media Collective. Esame grupė 
bostoniškių, susirūpinusių lietuviškųjų 
reikalų kėlimu Amerikos masinėmis susi
žinojimo priemonėmis. Šiuo metu kolekty
vo branduolį sudaro šie asmenys: profesio
nalas filmininkas Perkūnas Krukonis; pro
fesionalas filmininkas Romas Šležas, 
Blackside Inc. filmų sekcijos vadovas; stu
dentė ir aktorė Birutė Vaičjurgytė; filoso
fijos dėstytojas ir spaudos bendradarbis 
Mykolas Drungą: ir bibliotekininkė bei 
■vietinės savivaldybės veikėja Rima Brič- 
kuvienė.

Kaip mūsų kolektyvas susidarė?
1972 m. vasarą Perkūnas Krukonis, nau

dodamasis savo gerais ryšiais WBUR sto
tyje, jos oro bangomis prastume porą 
vienkartinių lietuviškosios tematikos pro
gramų angliškai. Tada jam kilo mintis su
organizuoti pastovią anglų kalba apie Lie
tuvos kultūrinius bei politinius lūkesčius 
bylojančią radijo valandėlę. Išgavo WRUB 
stoties sutikimą tokiai valandėlei leisti ir 
tuoj pat susirišo su Romu Šležu ir jo kole
gomis, kurie jau nuo seno reiškėsi vaizdi
nio bei garsinio elemento įforminimu įvai
riausiuose lietuvių renginiuose. Šisai jėgų 
sujungimas ir pagimdė dabartinį Lietuvių 
raditelefilmininkų kolektyvą.
Kokia kolektyvo veikla ir kokie jos tikslai?

Nuo 1972 m. rudens vedame savaitinę 
pusės valandos radijo programą, vardu 
„Garso Bangos“ per WBUR-FM stotį. 
Transliuodami visas programas vietine 

pradžių gintaro žaliava per kažkokį Rozen- 
talį buvo gabenama į Vieną ir apdirbama 
papuošalų fabrikuose, o vėliau gintaras net 
šešiakinkiais vežimais pradėjo riedėti į Pa
langą. 1876 m. Palangoje, Liepojos gatvėje 
buvo įsteigtas firmos „Stantien und Bec
ker“ fabrikas, kuriame jau tais pat metais, 
kaip rodo carinės Rusijos įmonių ir fabrikų 
vardynas, dirbo 125 žmonės, o gamybinis 
fabriko pajėgumas, oficialiais duomenimis, 
siekė 85 tūkst. aukso rublių. Vietinės pa
langiškės manufaktūrinio pobūdžio dirbtu
vėlės irgi turėjo pasitempti. Spaudoje pra
nešama, kad P. Brikas su sūnum (kurio 
dirbtuvėlė buvo Kretingos gatvėje) tais 
metais irgi įsigijo ketverias tekinimo stak
les.

Vėliau, nupirkę iš nusigyvenusio barono 
Golco ūkį Palmininkuose (dabar Jantar- 
noje), „gintaro karaliai“ įsteigė industri
niais pagrindais organizuotą gintaro ka
syklą ir šalia jos pastatė stambų gintaro 
apdirbimo fabriką. Į tą fabriką buvo per
keltos ir jų dirbtuvės iš Palangos. Taip pa
prasti Klaipėdos pirkliai, sumaniai organi
zavę pramoninį gintaro apdirbimą, tapo 
Vokietijos imperijos slaptais tarėjais ir 
turtingiausiais to meto žmonėmis Rytprū
siuose. Kartu Palanga virto vienu stam
biausiu pramoninio gintaro apdirbimo cen
tru. Kadangi Palangoje ilgai elektros ne
buvo, P. Briko pirktos medinės, koja mina
mos staklės tarnavo dar daugeliui meist
rų. Paskutinysis jų savininkas — žinomas 
gintaro meistras Vladas Žilius, žemaičiuo
se „karuolininku“ pramintas, daug metų 
jomis tekino gintarą. Tik pripratęs prie 
elektrinio tekinimo motorėlio, meistras 
perleido jas muziejui.

Palangos Gintaro muziejuje kaupiami ir 
saugomi eksponatai atskleidžia daugelį 
gintaro apdirbimo ir panaudojimo aspektų.

(K „Mokslas ir Gyvenimas“) 

Draugus ir pažįstamus sveikiname Švenčių 
proga.

Vietoje kalėdinių sveikinimų lietuviškai spaudai 
paremti aukojame £7.00.

kalba, taikome pagrindinai į dvi klausyto
jų grupes: (1) į lietuviškai nekalbančius 
lietuvius, praradusius ryšį su aktyviąja 
lietuvių visuomene, ar jo niekad neturė
jusius; ir (2) į amerikoniškąją auditoriją 
aplamai. Siekiame sužadinti ir už savosios 
visuomenės ribų bent šiek tiek intereso 
Lietuvos liūdnu likimu ir jos kultūros vai
siais.

Kadangi WBUR stotis grynai nekomer
cinė, išsilaikanti iš viešųjų fondų ir savo 
klausytoj ų-rėmėjų įnašų, mūsų kolektyvui 
už teikiamąjį „oro laiką" nereikia atsily
ginti. šitai mums leidžia daugiau savo 
energijos sukoncentruoti į pačią progra
mos kokybę.

Mūsų pastangos neliko be atgarsio. Už 
„Garso Bangų“ programą „The Lithuanian 
Folksong in Perspektive“ WBUR stotis lai
mėjo antros vietos Major Armstrong žy
menį šviečiamųjų transliacijų srityje. Ma
jor Armstrong atžymėjimai teikiami visos 
Amerikos apimtimi už pačias originaliau
sias ir geriausiai paruoštas programas. Sa
vo prestižu radijo sluoksniuose jie maž
daug atitinka filmų pasaulio „Oskarus“.

WBUR stotis transliuoja tik klasikinę 
bei gero džiazo muziką kartu su rimtomis 
žodinėmis programomis. Jos klausosi dide
lis tinklas inteligentiškesnės, labiau išpru
susios ir veiklesnės publikos. Todėl mūsų 
pastangos įpilietinti lietuviškosiosi kultū
ros vertybes amerikiečių sąmonėje čia 
ypatingai prasmingos. Mūsų įtaigojami, ir 
kitų programų vedėjai naudojasi mūsų pa
siūlytomis geromis lietuvių kompozitorių 
ar atlikėjų plokštelėmis.

Kokie mūsų ateities planai?
Ir toliau vesime „Garso Bangų“ valan

dėlę. Kadangi visos programos užrašomos 
magnetofono juostelėje, jomis gali pasi
naudoti ir kitos lietuvių kolonijos. Deda
me pastangų savo programas paskleiti ir 
kitur.

Šiuo metu taip pat sudarome planus lie
tuviškos tematikos filmų susukimui. Even
tualiai norėtume pagaminti kelis pusvalan
džio dramini us-siužetinius filmus, kurie 
tiktų amerikiečių televizijos tinklui. To
kiam projektui įvykdyti reikia milžiniškų 
lėšų. Bet ir šioje srityje sėkmingai žengė
me pirmąjį žingsnį. Lietuvių Fondas mūsų 
kolektyvui jau yra paskyręs tūkstantį do
lerių su sąlyga, kod tolimesnę paramą su
sirastume iš kitų šaltinių. Jei mums tai 
pasisektų, būtume pajėgūs įvykdyti užmo
jį, kokio JAV lietuvių istorijoje iki šiol 
dar nėra buvę.

5 LIETUVIŲ NAMŲ KLUBAS g 
5 savo nariams, draugams ir g
3 pažįstamiems linki linksmų Q

5 šv. Kalėdų ir laimingų g 
S NAUJŲJŲ METŲ. g
X K. Makūnas, sekretorius g

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

rėmėjus, dvasiškius, globėjus, 
visą plačiąją visuomenę, seses ir 
brolius, gyvenančius laisvajame 

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS ANGLIJOS RAJONO 

VADIJA

=1

V. J. Sližiai

Nidos spaustuvė
ir jos tarnautojai

šv. Kalėdų proga sveikina savo senus ir naujus 
klientus, linkėdami geriausios sėkmės 1975 metais, 
ir tikisi, kad ir toliau jiis mus paremsite savo, nors 

ir mažais, darbeliais, spausdindami juos Nidos 
spaustuvėje.
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KASIHENISKOS
SMULKMENOS

AR JIE LIETUVIŠKI?

Berods antrojo DBLS suvažiavimo me
tu, svarstant Lietuvių Namų pirkimo klau
simą, žymusis Londono lietuvių veikėjas 
P. Bulaitis kalbėjo:

„Kaip malonu būdavo matyti mieste 
prie pastatų užrašus, sakančius, kad tai 
yra šveicarų, vokiečių, olandų ar kurių ki
tų tautų namai. Eidamas pro juos visada 
pagalvodavau: koks būtų džiaugsmas pa
matyti užrašą — „Lietuvių Namai".

P. Bulaičio svajonė jau seniai išsipildė. 
Lietuviai vieni iš pirmųjų naujųjų ateivių 
nusipirko namus. Ir dar ne bet kokius, 
penkiaaukščius, nors padoresnio užrašo 
jiems taip ir nebeišsigalėjo...

Per šią vasarą tie namai bent iš lauko 
gražiai atsinaujino: pasidengė žalsva spal
va su baltais lankais ir pagražinimais. Tik 
viduje per dvidešimt ar daugiau metų ma
žai kas tepasikeitė. Beveik nieko ten ne
rasime, kas liudytų, kad tai lietuviška pa
stogė. Net ir paskutinieji smulkūs tauto
dailės dirbiniai pamažu- baigia išnykti iš 
visokia „makalatūra" prikrautų lentynų.

O reiktų, verkiančiai reiktų, kad tie na
mai sulietuvėtų, kad visos viešosios patal
pos, koridoriai ir salė bylotų, kad čia lie
tuvių gyvenama. (Kadaise dr. S. Kuzmic
kas buvo pasiūlęs papuošti salę Lietuvos 
kunigaikščių paveikslais, bet iki šiol nie
kas iš to neišėjo). Antai ukrainiečiai savo 
senelių namams prie Derby specialiai užsa
kė fabrike išausti užuolaidas, išmargintas 
tautiniais jų raštais. Gražu — saviems ir 
svetimiems jos byloja, kad tai ukrainiečių 
namai.

Kas važinėjo po Ameriką, tas neišven
giamai turėjo girdėti apie ten esančias 
German, Danish, Dutch ir kitokias Villa
ges — kaimus. Pvz. už Santa Barbara 
miesto .Kalifornijoje yra -toks Danish Vil
lage, geriau pasakius miestelis, kur visa 
kas — senoviški šiaudiniais stogais na
mai, maisto produktai, žaislai ir alus yra 
daniška. Kaimas garsėja plačiausiose apy
linkėse ir pritraukia tūkstančius turistų. 
Žinoma, danams tai padaryti žymiai leng
viau, nes jie turi tvirtą užnugarį, laisvą sa 
vąjį kraštą, kuris gali jų kaimą aprūpinti 
ne tik įvairiomis daniškomis gėrybėmis, 
bet ir žmonėmis.

Vokiečių kaimas prie Long Beach dau
giau į pramogas ir gerą maistą pasinešęs. 
Teka bavariškas alus upeliais, aidi skar
džios jų dūdos, plėšosi akordeonai, garuo
ja ant stalų bratwurstai, marguoja didžiu
lėje žmonių minioje tautiški merginų dra
bužiai, blizga odinės bavarų kelnės... Pasi
rodo, kad tie bavarai net Venecueloje turi 
savo kaimą, kažkur aukštuose kalnuose 
įkūrę, į kurį, berods, ir vienas kitas lietu
vis yra koją įkėlęs.

Artimiausias lietuviškas tokio kaimo 
atitikmuo Amerikoj, tur būt, yra Marquet
te Park Chicagoje su lietuviškomis krau
tuvėmis, barais, „cepelinais“, kopūstais, 
dešromis ir virtiniais. Tačiau, kiek galima 
suprasti iš pačių chicagiečių ir ten apsi
lankiusių pasakojimų, tas Marquette Park 
geografiškai nėra grynai lietuviška terito
rija, kaip pvz. garsieji JAV China Towns 
ar minėtieji kaimai. Tai yra tik lietuviškas 
centras, kuris vienokių ar kitokių aplinky
bių veikiamas, gali ir išsisklaidyti, kaip 
baigia išsisklaidyti lietuvių centras apie 
šv. Kazimiero bažnyčią Londone. O būtų

Kiliįrašo
„Draugo“ (Nr. 238) vedamajame J. Pr. 

rašo apie radijo „Liberty“, kurio lietuviš
kas skyrius atidaromas nuo 1975 m. pra
džios. Be kita ko, ten sakoma:

„Besistengiant, kad pranešėjai ir žinių 
redaktoriai geriau pažintų psichologiją 
žmonių, kuriems informacijos taikomos, 
šiai tarnybai parenkami buvusieji anų 
kraštų piliečiai, branginą žodžio laisvę, 
kaip ji yra išreikšta Jungtinių Tautų pa
skelbtoje žmogaus teisių deklaracijoje.

„Liberty“ radijas taip pat nusako savo 
tikslus: tarnauti Sovietų Sąjungos kontro
lėje esantiems klausytojams, teikiant pil
nas, tikslias informacijas jų pačių kalba, 
duoti naują žinių šaltinį žmonėms, kurie 
yra aptarnaujami tik Sovietų Sąjungos ži
nių monopolio, pataisyti oficialios propa
gandos iškreipimus ir apleidimus, sudaryti 
forumą diskusijoms ir nuomonių pasikei
timams klausimais, kurie liečia įvairias 
Sov. Sąjungos kontrolėje esančias tautas. 
Tuo būdu siekiama paveikti, kad ir patys 
Sovietų Sąjungos vadai parūpintų pilnes
nę ir objektyvesnę informaciją savo pilie
čiams apie svarbesnius įvykius tame kraš
te, kad pagaliau įsiviešpatautų informaci
jos, pasiteiravimų ir kalbos laisvė.“

„Mūsų Pastogėje“ (Nr. 48) G. Žemkal
nis labai ilgame ir, tur būt, diskusiniame 
straipsnyje svarsto klausimą, kaip išeivija 
gali padėti Lietuvai ir lietuvių tautai.

„Sutekti paramą galime daug kuo, bet 
mums reikia prasiveržti iš trumparegiško 
ar trumpalaikio planavimo ir tikslų. Per 
paskutinius 4 metus lankiausi du kartus 
Lietuvoje ir vienas iš didžiausių ir malo
niausių įspūdžių buvo lietuvių žiūrėjimas 
į ateitį. Planavimas ne vien tik to, kas bus 

gera, jei lietuviai būtų sukūrę tokį savo 
kaimą, kaip danai, į kurį nuvažiavę, būtu
me kaip namie.

Anglijoje, kol žmonės dar nebuvo išbė
gioję, lietuviško kaimo branduoliu buvo 
pasinešusi būti Sodyba. Tačiau besiversda- 
ma visokiais amatais, nesusikūrė iš karto 
plano lietuviškam centrui ugdyti. Atkri
tus prieglaudos ar senelių namų reikalui 
(dabar beveik po vienodai pensininkų gy
vena L. Namuose Londone ir Sodyboje) ir 
galutinai apsisprendus Sodybos neparduo
ti, dar ir dabar nevėlu pradėti planuoti lie
tuvišką kaimą ar centrą Headley Parke.

Per paskutinius tris metus į šią vietovę 
bus investuota gal apie penkis kartus dau
giau kapitalo, negu ji pati kaštavo. Kadan
gi nuosavybę parduodant už specialius pa
gerinimus pinigai ne visada attgaunami, 
tai darosi aišku, kad Sodyboje reikės pa
silikti ir įsitvirtinti.

Kas numatoma Sodyboje daryti? Kokia 
jos ateitis? Tatai, tur būt, priklausys nuo 
vadovaujančių žmonių patyrimo bei suma
numo ir nuo pagerinimams skiriamųjų pi
nigų. Viena yra galutinai aišku, kad Lietu
viai vieni Sodyboje neišsilaikys. Tačiau 
mano nuomone, būtų padaryta klaida, jei 
ji būtų perorganizuota į eilinį provincijos 
klubą (country club) ar smuklę (barą), 
niekuo nesiskiriančius nuo daugybės pana
šių institucijų.

Darant visokius pagerinimus ar pagra
žinimus, reiktų pirmoje eilėje turėti galvo
je lietuviškuosius motyvus. Sodyba turė
tų pasilikti lietuviškas centras, nors ir ne 
su tikra galimybe išsivystyti į lietuvišką 
kaimą. Vien tik jau pūti pasinešusio lietu
viško kryžiaus neužtenka — visa, kas da
roma Sodyboje lauke ar viduje, turėtų bū
ti persunkta lietuviška dvasia ir stiliumi.

Turint galvoje Sodybos geografinę padė
tį (pramonę, prekybos ir administracijos 
centrad yra toli), pagrindinė priemonė pri
traukti svečius yra jos originalumas ir ad
ministracijos sugebėjimas. Anglai mėgsta 
naujas, neįprastas vietas. Vardas Lithua
nian Village ar Lithuanian Centre juos 
trauktų kaip magnetas. Tačiau vien tik 
vardo neužtenka. Reikia, kad visa aplinku
ma, dekoracijos, maistas ir net patarnau
tojų apsirengimas būtų lietuviški.

Praktika rodo, kad tarp gerų norų ir 
realių darbų yra labai didelis atstumas. 
Todėl ir šie žodžiai, greičiausia, pasiliks 
šuns vampariojimas į mėnulį. Naujam pro
jektui reikia daug ryžto ir meilės. Tų da
lykų mes dažniausia pritrūkstame, o už 
nepasisekimus kaltę suverčiame vieni ki
tiems.

B. Šarūnas

GOLDMANN‘0 PLANAS

Pasaulinio Žydų Kongreso prezidentas 
dr. Naham Goldmann pasiūlė savo planą 
žydų-arabų konfliktui išspręsti. Jis pata
ria Izraelio vyriausybei derėtis su PLO 
vadu Arafatu, jeigu šis sutiktų sudaryti 
provizorinę Palestinos vyriausybę ir vie
šai atsisakytų nuo sumanymo panaikinti 
Izraelio valstybę. Jis sakosi daug kartų 
įspėjęs Goldų Meir (buv. Izraelio min. pir
mininkę), kad palestiniečiai egzistuoja ir 
jiems reikia vietos gyventi. Tuo tarpu, at
rodo, kad šis planas, nors ir realus, bet 
abiem pusėm nepriimtinas.

už metų, dviejų, bet kaip Lietuva atrodys, 
kiek ji atsieks už 50 metų. Kitame šimt
metyje, mieli ponai, ne mūsų, bet mūsų 
vaikų ir anūkų amžiuje. Tai aš vadinu są
moninga krašto meile. Mūsų planai irgi tu
ri būti projektuojami į tolimą ateitį.

Pradėkime paramą namų darbu. Turime 
sutikti, kad paramos ir simpatijos negali
me tikėtis iš kitų tautybių, jei jie nieko ne
žino apie lietuvius. O kai mes juos bando
me supažindinti, ar tas dažnai nesiriboja 
tik informacija iki 1940 metų, o po to tik 
politine diskusija? Kas gi mus sulaiko nuo 
parodymo pasauliui, kad Lietuva, nors ir 
Tarybų Sąjungos dalis, bet išlaikė savo 
kultūrą ir ją praplėtė, prisiaugino savo 
pasaulinio masto mokslininkų, menininkų, 
sportininkų, akademikų. Mūsų tauta, ne
žiūrint j pokario sunkumus, nežiūrint į 
santvarką, kuriai mes nepritariame, vis 
dėlto progresavo ir progresuoja — palygi
namasis progreso tempas turėtų būti mū
sų rūpestis.“

Toliau savo išvedžiojimuose G. Žemkal
nis siūlo skelbti lietuvių laimėjimus, nu
vykus į Lietuvą, užmegzti ryšius su kultū
ros ir mokslo organizacijomis, kviesti ir 
globoti Lietuvos menininkus ir kultūrinin
kus, parūpinti vakarietiškos literatūros 
bei meno priemonių, siųsti jaunimą į Lie
tuvos universitetą ir kt.

„Mes galime ir turime atverti langą Lie
tuvai į Vakarų pasaulį“, rašo autorius.

Ne visi G. Žemkalnio teigimai yra gerai 
apgalvoti ir ne visus jo pasiūlymus, turint 
ir geriausių norų, būtų galima įgyvendin
ti. Jo mintys pateikiamos skaitytojams 
kaip priešingybė toms nuomonėms, kurios 
visokį bendradarbiavimą laiko nepriimti
nu ir negalimu.

Betliejaus Kūdikėliui
Kai buvau aš vaikas, Jėzau Kūdikėli, 
vaikiškas eiles rašiau vaikų „žvaigždutei" 
apie sniego senį, šaltų prakartėlę, — 
šiluma namučių šildė mažų būtį: 
aš Tavęs ieškojau gotika bažnyčioj 
ir veržiaus pro minių kūtėj pamatyti.

„Gul šiandienų jau ant šieno" giesmę traukiau, 
riešutais, saldainius, laisve gardžiavausi.
Aš Tavęs kaip plotkos, kaip pyrago laukiau, 
choro Glorijos giesmėj Tavęs klausiausi.
Už švarkelį, kelnes, batukus mylėjau, 
snausdamas prie lovos, Tau maldas kalbėjau.

Numirė vaikystė, Jėzau Kūdikėli.
Raukšlėm išvagojo amžius mano veidų. 
Jurbarko bažnyčion man takai užžėlę. 
Ant grįžimo tilto liepsnos nusileido. 
Ieškau aš Tavęs ant kalno Kalvarijos, — 
man Tave parodo skausmo kalavijas.

Gloria in excelsis! — šiandien pats meldžiuosi, 
sutartinėje maldos Tavęs klausausi.
Tavo ir žmonių budėjimu guodžiuosi, — 
mes tulžies kaip Tu ir vyno vėl ragausim... 
Dykumų tremty rašau vėl: Kūdikėli, 
užgimti Betliejuj, bet nebėk nuo kardo: 
sienas neapykantos sutrupink prisikėlęs!

1974. XII. 4.

Skaitytoju laiškai
SVARBIOS SMULKMENOS IR EUROPOS 

LIETUVIŲ SEIMAS

„E. L.“ Nr. 47 pasirodė du geri rašiniai. 
J. Vikio vedamasis ir B. Šarūno „Kasdie
niškos smulkmenos“. Labai malonu, kad 
pradėta rūpintis mūsų išeivijos merdėji
mu.

J. Vikis labai tiksliai nusako to merdė
jimo priežastį, būtent, skaldymąsi į dvi ne
politines organizacijas, kuriose dalyvauja 
tie patys žmonės su tais pačiais tikslais ir 
uždaviniais. Aš sakyičau, kad mes esame 
skaldomi į tris nepartines organizacijas: 
DBLS, DBLB (D. Britanijos Lietuvių Ben
druomenė) ir ALKB (Anglijos Lietuvių 
Katalikų Bendrija).

Svarbiausia, kad DBLS-ga priklauso 
PLB-ei ir beveik visi nariai yra katalikai. 
Logiškai galvojant, ir aklam turėtų būti 
aišku, kad toks betikslis skaidymasis yra 
tartum priešo apmokamaas darbas.

B. Šarūno rašinyje, nežiūrint į vietomis 
pareikštą karčią teisybę, randu ir nepa
grįsto pesimizmo, apatijos, gal net ir sar
kazmo. Be posėdžių, suvažiavimų, bendrų 
pasitarimų vargu ar būtų įmanomas bet 
koks veikimas. Aptarnauti barą, sudaryti 
remontui sąmatas ir subalansuoti sąskai
tas, nors tai ir labai svarbu, bet dar nebus 
kultūrinė veikla. Visame pasaulyje vyksta 
posėdžiai, banketai, pasitarimai su vaišė
mis, kur yra padaromi svarbūs nutarimai 
ar net pasirašomi svarbūs kontraktai, šia
me amžiuje taip jau reikia ir taip yra. Aš 
su DBLS skyrių pirmininkais nesusiraši- 
nėju ir vieni pas kitus nesilankome. Jei 
nebūtų tokių posėdžių (per daug jų nieka
da nebus), suvažiavimų, tai kur būtų gali
ma pasikalbėti, pasitarti, pasvarstyti, kaip 
galėtume tą ar kitą negalavimą įveikti.

Kad Sodyboje buvo paliesta daug klau
simų, tai tiesa, kad nebuvo daugeliui jų 
rasti atsakymai, taip pat tiesa. Man rodos, 
Tarybos tikslas ir buvo iškelti klausimus, 
duoti bendrą vaizdą, pakedenti, patikrinti 
jų svarbumą ir leisti dalyviams baigti ke
denti juos su likusia namuose visuomene. 
Žodžiu, paruošti skyrių atstovus bendrame 
suvažiavime pateiktoms problemoms 
svarstyti. Labai gerai padaryta, kad suva
žiavime skaitytas R. Šovos referatas buvo 
išspausdintas „E. L.“ Visi galėjo matyti, 
kad tai puikios mintys, geros išvados dėl 
mūsų jaunimo ateities. R. šova yra mūsų 
išeivijos jaunesniosios kartos žmogus. Tai 
bene pirmas jo pasirodymas — duok. Die
ve, ne paskutinis. Jei mes pasivėlinome 
ginčytis 25 metus, tai duokime tokiems, 
kaip R. Šova, nors porą metų.

Gerai B. Šarūnas sako, kad per garsųjį 
katalikų seimą per mažai buvo domėtąsi 
dvasiškais katalikų reikalais. Iš tikrųjų 
tai būtų daugiau kunigų reikalas. Tam ne
reikia atskiros katalikų bendrijos, nes visi 
katalikai DBLS skyriuose rūpinamės dva
siškąja. Kai skyriai ruošia pobūvį ar minė
jimą. mes norime, kad jie atvyktų, paruoš
tų kultūrinę ar meninę programėlę, pagy
ventų bent savaitę savųjų tarpe.

Pagaliau prieiname punktą, liečiantį C. 
V-bos pečius. Anot B. Š.,’ Sodyboje daug 
klausimų buvo kedenta ir nedakedenta. 
paliesta, bet neišsemta, nudejuota, bet ne
rasta paguodos Štai čia ir būtų tas golgo- 
tiškas uždavinys — patiekti sekanačim at
stovų suvažiavimui visas neišspręstas pro
blemas. O skyriuose, kuriuose domėtąsi 
Sodyboje paliestais klausimais, jau bus su
sidaręs šioks ar kitoks nusistatymas.

Baigdamas noriu dar vieną karštą bulvę 
numesti. Kodėl C. V-ba nepasiryžta su
rengti visos Europos Lietuvių konferenci
jos? Tinkamai pasiruošus, būtų puiki pro
ga tampriau apsivienyti. Tikiu, kad atvyk
tų atstovai iš Italijos, Šveicarijos. Prancū

J. Kuzmionis

zijos, Vokietijos, Belgijos, Švedijos ir kt. 
Londonas, kaip tarptautinis centras, yra 
puiki vieta tokiai konferencijai ruošti. Mes 
galėtume parodyti, kad ne vien tik skait
lingi JAV lietuviai gali daryti apsijungimo 
seimus-konferencijas. Pasvarsčius šį su
manymą atstovų suvažiavime, reiktų iš
rinkti stiprų organizacinį ELS (Europos 
Lietuvių Seimui) ruošti komitetą.

Vyt. Andruškevičius

LIETUVOJE
CIVILINĖ GYNYBA

„Partija ir vyriausybė nuolat rūpinasi 
civilinės gynybos tobulinimu“, rašo gen. 
maj. S. Stalauskas „Komuniste“ (Nr. 11, 
1974). Jis papasakoja, kad į civilinę giny- 
bą Lietuvoje esąs kreipiamas labai rimtas 
dėmesys, nes „Šiuolaikiniame kare išnyks
ta ribos tarp fronto ir užnugario“.

Miestuose ir rajonuose šaukiami s(msi- 
rinkimai, kuriuose mokoma apie slėptuvių 
įrengimą, civilinės gynybos signalus, pir
mąją pagalbą, miestų evakuaciją, maisto 
ir gyvulių apsaugą, užtemdinimus ir kt. 
Daromi specialūs civilinės gynybos ir ap
saugos pratimai. Visa tai esą reikalinga, 
nes L. Brežnevas pasakęs, kad „agresyvios 
imperializmo jėgos dar ilgai ginklų nesu
dės“. O tos „agresyviosios“ jėgos labai ma
žai, o gal ir visai nesirūpina savųjų pilie
čių apsauga karo atveju.

MIRĖ KUN. J. STANKEVIČIUS
Kaune mirė 72 metų amžiaus kun. Juo

zas Stankevičius, nepriklausomybės lai
kais buvęs „Mūsų laikraščio“ redaktorius. 
1947-1965 m. jis buvo Kauno, Vilkaviškio 
ir Kaišiadorių vyskupijų tvarkytoju. Taip 
pat ilgą laiką buvo Taikos gynimo komite
to narys ir Lietuvos Draugystės ir kultūri
nių ryšių su užsienio šalimis draugijos 
valdybos narys.

MIRĖ SMUIKININKAS A. LIVONTAS
Vilniuje mirė ir iškilmingai palaidotas 

žinomas smuikininkas Aleksandras Livon- 
tas. Jis buvo gimęs Rusijoje 1920 m. Vil
niaus 'konservatorijoje jis vedė smuiko 
klasę. Plačiai koncertuodavo Lietuvoje ir 
svetur.

MIRĖ S. DABUŠIS
Lietuvos spauda trumpai pamini, kad 

mirė jau nepriklausomybės laikais pagar
sėjęs 'knygų į lietuvių kalbą vertėjas Sta
sys Dabušis (g. 1898 m.). 1941 m. buvo iš
tremtas į Sibirą. Vėliau grįžo ir dirbo „Va
gos“ leidykloje.

V. DERKINČIUI 70 M.
Neseniai atšventė 70 metų sukaktį ne

priklausomoje Lietuvoje savo karjerą pra
dėjęs artistas Valerijonas Derkintis. Jau 
anuo metu jis garsėjo savo dideliu sąmo
jum ir gera vaidyba.

KONCERTAVO PRANCŪZAI
Strasburgo simfoninis orkestras koncer

tavo Vilniuje. Orkestrui vadovavo tarptau
tinio konkurso New Yorke laureatas A. 
Lombaras.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga visus mielus 
draugus ir pažįstamus sveikina ir aukoja DBLS 
spaudos reikalams

Kun. Aldonis Putcė ir jo Mamytė

Taika su draugais
Per ateinančių metų Europos komunistų 

tarptautinę konferenciją Rytų Vokietijoje 
Kremlius yra pasiruošęs daryti dvi nuolai
das: sutikti, kad gali būti tautinis komu
nizmas, kurio pavyzdys yra Jugoslavija ir 
Rumunija, ir užmerkti akis dėl Vakarų Eu
ropos (Prancūzijos, Italijos) komunistų 
partijų demokratinio bendravimo ir net 
noro dėtis į koaliciją su kitomis politinė
mis partijomis. Jis tai darąs, anot Jona
than Steele, pradėta j ai detenei stiprinti. 
Būsimoje komunistų konferencijoje visi 
neaiškumai būsią sprendžiami ne balsavi
mo, bet susitarimo keliu. Kremlius esąs 
įsitikinęs, kad taiki koegzistencija žymiai 
daugiau padeda sumobilizuoti komunistų 
veiklą Vakaruose ir išmuša iš rankų gink
lą tų antikomunistų, kurie galvoja, kad po 
kiekviena lova tupi pasislėpęs komunistas.

Rinkimai ir politiniai įvykiai Vakarų 
valstybėse (Graikija, Portugalija, Angli
ja) rodo, kad per koaliciją ir bendradar
biavimą yra lengviau siekti įsigalėjimo 
valdžioje, negu paskelbus atvirą kovą ka
pitalistams. šitoks galvojimas jau dabar 
pradeda duoti gerų rezultatų. Europos so
cialistinės vyriausybės pradeda netiesiogi
niai artimiau bendradarbiauti su Rytų ko
munistinėmis vyriausybėmis. Tatai gerai 
išryškina Čekoslovakijos parlamentarų de
legacijos vizitas Londone, sukėlęs daug 
triukšmo spaudoje ir parlamente.

Kremliaus politika yra lanksti, bet ne
kintanti. Jie laikinai atsisako būsimoje 
konferencijoje viešai pasmerkti maoistinį 
komunizmą ir reikalauti, kad tik rusiška
sis bolševizmas yra neklaidingas. Tie da
lykai nepabėgs. O tuo tarpu reikia įsitvir
tinti ir užsitikrinti saugias pozicijas Vaka
ruose, kol žodis detentė dar nėra nustojęs 
magiškosios galios.

SOLŽENICYNAS KALTINA BRITUS
BBC radijo rusų skyriaus tarnautojas 

Janis Sapiets turėjo pasikalbėjimą su Sol
ženicynu apie pusantro milijono Sov. Są
jungos piliečių, kuriuos britai po karo ati
davė tiesiog į kalėjimus ir mirtį.

..Britai nėra totalitarinė valstybė, čia 
yra demokratinė santvarka. Britanijoje 
kiekvienas turi teisę klausti, prašyti pa
aiškinimų, o vis dėlto tiktai po 30 metų su 
dideliais sunkumais šitoji paslaptis buvo 
išaiškinta“, pareiškė Solženicynas.

.Jeigu skaitoma, kad totalitarinių 
kraštų piliečiai yra atsakingi už savo vy
riausybių veiksmus, tai ar nėra atsakingi 
laisviausios ir demokratiškiausios parla
mentarinės valstybės piliečiai? Galėjo at
sitikti, kad įsakymą davė Churchills, kad 
tą įsakymą klusniai vykdė tam tikras 
aukštesniųjų karininkų skaičius, tačiau 
viešoji nuomonė to nesulaikė, nepanorėjo 
padėties išaiškinti, neprašė pasiaiškini
mų.“

„Stebint visus tuos buvusius įvykius, su
sidaro įspūdis, kad visa britų tauta nusi
dėjo (commited a sin). už savo nuodėmę 
neatgailavo, jos neištyrė, nepasmerkė ir 
nepasistengė atitaisyti.“

Lordas BethelI, kuris aprašė kazokų iš
davimą knygoje „Paskutinė paslaptis", pa
reiškė, kad britų visuomenė negalėjo su
laikyti repatriacijos, nes ji vyko labai grei
tai, pokarinio meto sąmyšyje. Šiuo atveju 
tatai reikia skirti nuo baisenybių, kurias 
sistematiškai vykdęs Hitleris ir Stalinas. 
Jis sutinka, kad įvykiai turėjo būti išaiš
kinti, bet, pagal veikiančius įstatymus, do
kumentai pasidarė prieinami tiktai po 30 
metų.

LIETUVIŠKAS LAIKRAŠTIS NE 
PRABANGA, O BŪTENYBĖ. 

AR JAU UŽSISAKĖTE 
„EUROPOS LIETUVĮ“ ATEINANTIEMS 

METAMS?

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
draugams ir bičiuliams, skiriu 

£5.00 „E. Lietuviui" paremti.

K. Bivainis

šv. Kalėdų proga sveikiname 
visus Nottinghamo pensininkus, 
senelius ligonius, skyriaus narius 

ir rėmėjus

DBLS Nottinghamo Skyriaus 
Valdyba

DOMUI KANIAUSKUI

geros sveikatos, linksmų 
šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų

Metų linki

Robertas Sakalauskas ir draugai
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Lietuvių Kronika
PASKUTINIS ŠIAIS METAIS

Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra 
paskutinis šiais metais. Pirmas 1975-tųjų 
metų numeris pasirodys sausio 2 d.

Maloniai prašome visus skaitytojus pra- 
tęsrti laikraščio prenumerata ir paraginti 
kaimynus jį užsisakyti.

Iki pasimatymo ateinančiais metais!

AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
Kun. A. Putcė — 7.00 sv., M. Valikonis 

— 4.50 sv., Tėvai Marijonai Londone — 
2.00 sv., dr. J. Mockus — 3.50 sv., V. Leo
nas — 0.50 sv.

Tautas Fondui aukojo:
dr. J. Mockus — 20.00 sv., R. I. Kveda

ras — 10.00 sv.

TAUTOS FONDAS DĖKOJA
Tautos Fondas dėkoja visoms lietuviško

sioms organizacijoms ir pavieniams asme
nims, kurie savp aukomis prisidėjo prie 
Lietuvos vardo garsinimo ir parėmė atski
rų asmenų ir tėvynės laisvinimo reikalą. 
Be jūsų aukų šis darbas nebūtų įmanomas. 
Tikimės jūsų pašalpos ir ateity.

Tautos Fondo Atstovybė

PARĖMĖ LIETUVIŠKĄJĄ SPAUDĄ
DBLS L. Namų Valdybos direktorius inž. 

Aleksas Vilčinskas ir DBLS Tarybos na
rys ir atstovas prie Centro Valdybos R. R. 
Šova lietuviškajai spaudai paremti paau
kojo po 25.00 svarus. Ačiū.

GRAŽUS PAVYZDYS
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ parodė tikrai labai gražų pa
vyzdį, užsakydamos penkiolikai mažiau 
pasiturinčių tautiečių „Europos Lietuvį“. 
Būtų tikrai gražu, kad jų pavyzdžiu pa
sektų ir kitos lietuviškosios organizacijos. 
Šiuo atveju būtų padarytas dvigubai ge
ras darbas — nepasiturintieji aprūpinti 
lietuviška spauda ir kartu paremtas „Eu
ropos Lietuvis“. Dainavietėms už jų gražų 
mostą priklauso didelė padėka.

PATIKSLINIMAS
Stasys Kuzminskas, atsakydamas J. 

Vaišnorai („E. L.“, Nr. 48), mini kardino
lą Casserolli. Iš tikrųjų minimasis asmuo 
yra ne kardinolas, bet arkivyskupas; o jo 
tikra pavardė yra ne Casserolli, bet A. Ca- 
saroli.

Kun. J. Sakevičius, MIC

LONDONAS
ŠVENTĖS SPORTO IR SOCIALINIAME 

KLUBE
Kalėdų išvakarėse, gruodžio 24 d. ir pir

mąją Kalėdų dieną (gruodžio 25 d.) klu
bas bus uždarytas.

Antrąją Kalėdų dieną bus atidarytas 
nuo 6 vai. vak. Savaitgalyje, gruodžio 27- 
29 d. d. klubas atidarytas kaip visuomet.

Gruodžio mėn. 31 d., Naujųjų Metų išva
karėse, klubas ruošia Naujųjų Metų suti
kimo šokius. Pradžia 8 vai. vakaro. Šo
kiams gros „Norman Cole and his trio“. 
Veiks baras ir geras bufetas. Įėjimas £1.00.

Klubas kviečia savo narius ir jų svečius 
atsilankyti į Naujųjų Metų sutikimą.

Naujųjų Metų dieną klubas veiks kaip 
eilinį sekmadienį.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gruodžio 15 d., 12.30 v. 
KALĖDŲ PAMALDOS BRADFORDE — 

gruodžio 24 d., 12 v. nakties, po ben
drų Kūčių, Vyčio klube; gruodžio 25 
d., 12.30 v. — St. Ann's bažnyčioje.

MANCHESTER — Kalėdų I d., 11 vai., 
Notre Dame seselių vienuolyne, Big- 
nor St., M/c 8.

NOTTINGHAME — gruodžio 22 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

KETTERINGE — gruodžio 22 d., 14 vai., 
St. Edward's.

BRADFORDE — sausio 5 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAME — gruodžio 24 d.. Berne

lių Mišios 24 vai., Kalėdų I d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I d., 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square.

BIRMINGHAME — Kalėdų II d., gruodžio 
26 d., 11 val., 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — gruodžio 29 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 1 d.. N. Metuo
se, 19 vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 5 d., 11.15 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 6 d.. Trijuose 
Karaliuose, 19 vai., Židinyje.

LEAMINGTONE SPA — sausio 5 d., 14.30 
vai., St. Peter's, Dormer Place.

COVENTRYJE — sausio 5 d., 18 val., St. 
Elizabeth's.

PAMALDOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE
Kalėdų naktį Bernelių Mišios 12 vai. 

Kalėdų rytą šv. Mišios, kaip ir sekmadie
niais, 9 ir 11 vai. Antrą Kalėdų dieną (ne
privaloma šventė) šv. Mišios taip pat 9 ir 
11 vai.

Naujų Metų dieną (neprivaloma šventė) 
šv. Mišios bus tik 11 vai.

VYSKUPO LAIŠKAS
Vakarų Europos Lietuvių Vyskupas An

tanas Deksnys Kalėdų proga parašė tikin
tiesiems laišką, kuris, be abejo, bus skai
tomas bažnyčiose. To laiško pabaigoje vys
kupas rašo:

„Sveikindamas visus Vakarų Europos 
lietuvius Kristaus gimimo švenčių proga, 
linkiu kiekvienam Jūsų daug šventinio 
džiaugsmo, dvasinio atsinaujinimo ir ra
mybės.

Tesuteikia Viešpats Jums savo palaimą, 
baigiant senuosius ir pradedant Naujuo
sius Metus.“

GLOUCESTERIS
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gloucesterio ir Stroudo DBLS skyrius 
gruodžio 28 d. 6 vai. p. p. ukrainiečių klu
be 37 Midland Rd. rengia vaikams Kalėdų 
eglutę.

Pavaišins vaikučius limonadu ir užkan
džiais, Kalėdų senelis apdovanos dovanė
lėmis.

Meninę dalį atliks vietinės mergaitės. 
Bus pravesta loterija. Po to veiks baras su 
įvairiais gėrimais ir pasilinksminimas.

Prašome visus ir iš visur kuo gausiau 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

UŽ LIETUVĄ
Maldos Žygio už Lietuvą Centras Glou

cesterio ir Stroudo lietuviams tam reika
lui paskyrė gruodžio 31 dieną. Visus kvie
čiame tai prisiminti.

ALK Bendrija

BRADFORDAS
ŠVENČIŲ PROGRAMA VYTIES KLUBE 

Bendros kūčios ir pamaldos
Kalėdų t išvakarėse, gruodžio 24 d., ruo

šiama bendros kūčios — vakarienė. Norin
tieji dalyvauti prašomi užsirašyti iki gruo
džio 22 d. Registruoja J. Paulauskas. Va
karienės pradžia 9 vai. vak.

Kun. J. Kuzmickis sutiko kalėdines vi
durnakčio pamaldas (po kūčių vakarienės) 
atlaikyti taip pat klubo salėje.

Šokiai
Antros Kalėdų dienos vakare ir Naujų

jų Metų išvakarėse bus šokiai. Naujus Me
tus sutinkant, klubo valdyba parūpins ne
mokamą tostą.

Kalėdų eglutė ir dovanos
Kaip kasmet, bus puošni eglutė. Daly

vaujantiems vaikučiams numatyta dovana.
Visiems klubo nariams, rėmėjams ir sve

čiams taip pat numatyta tradicinė dovana 
— bilietukai, kuriais galės pasinaudoti 
pirmą ir antrą Kalėdų d. d.

Pensininkų pagerbimas
Sausio 11 d. ruošiama vakarienė vyr. 

amžiaus klubo nariams pagerbti. Vakarie
nėje kviečiami dalyvauti visi nariai, drau
gai ir prieteliai. Dalyvius registruoja S. 
Grybas. Užsirašyti iki sausio 5 d.

Vyties klubo valdyba

LIETUVIAI RADIJO PROGRAMOJE
DBLS Tarybos posėdyje birželio 29 d 

Londone V. Dargis iškėlė lietuviško filmo 
ir radijo klausimą, ir jam buvo pavesta 
tuo reikalu rūpintis ir organizuoti, kas ga
lima. Sekančiame tos pačios Tarybos pasi
tarime Sodyboje spalio 27 d. tas reikalas 
tik trumpai tepaliestas, nes V. Andruške- 
vičius apie tai plačiau buvo parašęs „E. L.“ 
Nr. 40.

Neminint platesnių užsimojimų, čia no
rima painformuoti, kas konkrečiai daroma 
ryšium su BBC radijo stotimi Leeds. Džiu
gu pranešti, kad tas reikalas eina pirmyn. 
Čia norima trumpai paminėti visą eigą.

Į Pavergtų tautų komiteto posėdį Brad- 
forde atsilankė BBC radijo Leeds režisierė 
E. Ambler ir pasiteiravo apie galimybę 
gauti medžiagos iš tautinių grupių veiklos 
Bradforde, kurią būtų galima paskelbti 
per radiją. Visų šešių tautų atstovai mig
lai pažadėjo tokios medžiagos parūpinti.

Bradfordo lietuviai paprašė V. Dargį 
tarpininkauti ir su režisiere plačiau išsi
aiškinti. Jis sutiko ir ėmėsi darbo. Užmez
gė ryšį su režisiere ir tuo pačiu metu, lan
kydamas koncertus Škotijoje, Mancheste-

KRIKŠCIONIS GYVENIME išleido nau
jai Išverstą Lietuvoj PSALMYNĄ, kietais 
viršeliais, 264 psi.. žavėtinai graži kalba. 
Kaina $2.50, imant nemažiau 10 egz. — po 
$2.00 egz.

Užsakymus siųsti: KRIKŠČIONIS GY
VENIME. I. C. C.. Putnam, Ct. 06260 USA.
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ry ir Nottinghame, įrašė juosteles, ruošė 
kitą medžiagą ir dalį siuntė režisierei. Jo 
darbą dosniai parėmėjDBLS Centro Valdy
ba.

Lapkričio 24 d. surengtas kuklus priėmi
mas Vyties klube. Atvyko režisierė E. 
Ambler su vyru, Bradfordo universiteto 
profesorius dr. A. Shtromas, dr. S. Kuz
minskas, V. Dargis, iš Manchesterio — V. 
Bernatavičius ir J. Podvoiskis, iš vietinių 
— V. Ignaitis, S. Grybas, V. Kalpokas, E. 
J. Adamoniai, I. Gerdžiūnienė, J. A. Micu- 
tos ir A. Bučys. V. Dargis pasveikino vieš
nią ir svečius, pažymėdamas, kad šis susi
tikimas ir susipažinimas bus naujas žings
nis šiame krašte.

E. Ambler nuoširdžiai ir plačiai paaiški
no, kokia medžiaga galėtų būti panaudota 
radijo programoje. Pirmoje eilėje vietinės 
mūsų veiklos įvykiai ir visa kita: istorija, 
kalba, literatūra, dainos ir muzika. Nega
lima išvengti ir politikos, nes tas faktas, 
kad mes esame čia, jau yra politikos išda
va.

Čia pat V. Ignaitis aprodė išdėstytas 
anglų kalba knygas, kurios bus perduotos 
Centrinei Bibliotekai Bradforde. Iš to rin
kinio albumas „Lithuania" su atitinkamu 
įrašu įteiktas režisierei Ambler. Ji paža
dėjo apie knygų perdavimą sudaryti me
džiagą ir panaudoti programoje. Tai ir bus 
pradžia. Tolimesnę medžiagą ruošti ir tal
kininkauti sutiko čia dalyvavę svečiai ir 
net režisierės vyras. Be to, V. Dargis jau 
turi pasikvietęs ir daugiau žymių talkinin
kų, kurie yra sutikę bendradarbiauti.

A. Bučys

ŠEIMOS ŠVENTĖ BRADFORDE
Vis daugiau ir daugiau atsiranda Brad

forde tokių, kurie švenčia savo amžiaus 
sukaktį. Praėjusį šeštadienį į švenčiančių- 
jų eiles atėjo bradfordiškiams ir kaimy
nams gerai pažįstama, jau prieš dešimtį 
metų išėjusi į pensiją, Marija Žalienė. 
Nors taip jau priimta, kad moterų amžius, 
paprastai, neskelbiamas, bet vienas svei
kintojas paslapties neišlaikė, bendram eti
ketui nusižengė ir, viešai visiems girdint, 
pasakė, kad jubiliatė švenčia savo trisde
šimties metų amžiaus sukaktį, nes žydi 
kaip lelija ir raudona kaip rožė.

Marija Žalienė visiems žinoma, kaip ge
ra daržininkė, kaip gera uogų augintoja ir 
puiki kaimynė. Į pobūvį, kuris įvyko lie
tuvių Vyčio klubo salėje, atsilankė daug 
vietinių pažįstamų. Buvo atvykę net lon- 
doniškiai ir iš Škotijos — Bliūdžiai.

Jubiliatė gavo daug sveikinimų raštu. 
Svečiai sunešė daug dovanų ir puokštes gė
lių. M. Žalienę pobūvio metu žodžiu svei
kino kun. J. Kuzmickis, klubo pirmininkas 
St. Grybas, Vik. Ignaitis, A. Bučys, D. Ba
naitis, J. Adomonis ir daugelis kitų. Ta 
proga jubiliatei sugiedota ilgiausių metų.

Ilgiausių metų ir geros sveikatos!
J. Vaidutis

MANCHESTERIS
PADĖKA

Mano ilgesnės ligos laikotarpy mane at
lankiusiems, pagerbusiems gėlėmis, dova
nėlėmis ponams Ignaičiams, Bematavi- 
čiams, Steponavičiams, Bylams ir ponioms 
Kupstienei, Padvoiskienei, Purienei, Lau- 
ruvienėnei nuoširdžiai dėkoju. Taip pat 
esu dėkinga visiems, perdavusiems žodžiu 
linkėjimus.

Nuoširdus ačiū mano kaimynėms ang
lėms, lenkėms, italėms už ištiestą dešinę 
man pagelbėti.

Su dėkingumu
Ona Dainauskienė

KALĖDINIAI PARENGIMAI
Š. m. gruodžio 22 d., sekmadienį, 4 vai. 

p. p. MLS Klubo patalpose Sekm. Mokyk
los ir Skautų Tėvų K-tas klubo narių vai
kams rengia

KALĖDŲ EGLUTĘ.
Kalėdų Senelis apdovanos dovanėlėmis. 

Vaikai bus pavaišinti arbata ir pyragai
čiais. Programą attliks skautai.

Visi tėveliai su savo vaikučiais maloniai 
prašomi atsilankyti.

Gruodžio 26 d., t. y. antrą Kalėdų dieną, 
ketvirtadienio vakare MLS Klubo valdy
bos rengiami

KALĖDINIAI ŠOKIAI, 
į kuriuos visi klubo nariai ir svečiai malo
niai prašomi atsilankyti.

Gruodžio 28 d., šeštadienio vakare, Man
chesterio liet, jaunimas rengia

ŠOKIUS, 
į kuriuos taip pat kviečiami visi, ypač liet, 
jaunimas, gausiai atsilankyti.

Gruodžio 31 d., antradienį, L. K. V. S-ga 
„RAMOVĖ“ Manchesterio skyriaus MLS 
Klube rengia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ.
Visi iš arti ir toli yra maloniai prašomi 

atsilankyti.
Atsilankantieji gali atsinešti savo mais

to. Vėliau užkandžių duos klubas. Baras 
veiks iki 2-ros vai. ryto.

Rengėjai

WOLVERHAMPTONAS
NAUJAS TALKININKAS

Wolverhamptone gyvenąs Antanas Pet
kevičius surinko penkių asmenų „Europos 
Lietuvio“ prenumeratą ir kartu su pinigais 
prisiuntė administracijai. Trys prenume
ratoriai iki šiol laikraščio neskaitė.

Mielam talkininkui esame dėkingi už pa
sidarbavimą.

NOTTINQHAMAS
IŠVYKOS Į ROMĄ REIKALU

Kas jau nusprendė su lietuviais vykti į 
didžiąsias iškilmes Romoje 1975 m. birže
lio 27 — liepos 4 dienomis, prašome tuo
jau užsirašyti ir atsiųsti 8 svarus depozito 
vadovui kun. Matuliui , 16 Hound Rd., 
West Bridgford, Nottingham NG2 6AH. 
Telef. 0602 — 865738.

Skubėti reikia todėl, kadangi tuo metu 
ir lėktuvai ir viešbučiai bus pripildyti ir 
gali nebelikti vietų.

Kaina kiekvienam yra po 79 svarus už 
lėktuvą ir išlaikymą. Jei susibursime dau
giau, gausime 5% nuolaidos. Kas nori ap
sidrausti, prideda 1 sv. 75 penus.

Plačiau „E. Lietuvyje“ Nr. 47 ir 48.

VAIKŲ EGLUTĖ
Antrą Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.), 

5.30 vai. p. p. ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bentnick Rd. rengiama kalėdinė vaikų eg
lutė.

Atskiri kvietimai tėvams nebus siunti
nėjami. Visi kolonijos vaikučiai kviečiami 
gausiai dalyvauti ir atvykti punktualiai, 
nes yra rengiamos bendras vaikų vaišės, ir 
atsilankys Kalėdų senelis su dovanėlėmis.

ŠOKIAI
Gruodžio 26 d. 8 vai. ukrainiečių salėje 

rengiamas suaugusiems -šokių vakaras. 
Gros gera muzika. B'aras veiks iki 11 vai., 
šokiai iki 12 vai.

Taip pat bus turtinga loterija. Bilietai 
jau platinami dabar. Tad nepamirškime at
sinešti nupirktųjų bilietų. Kviečiame visus 
praleisti kartu geroje nuotaikoje Kalėdas.

DBLS Nottinghamo skyr. valdyba

DERBY
PASISEKĘS MINĖJIMAS

Lapkričio 30 d. DBLS Derby skyrius su
rengė gražų ir labai pasisekusį kariuome
nės šventės minėjimą, į kurį gausiai atsi
lankė svečių iš Nottinghamo, Mansfieldo, 
Birminghamo, Leicesterio, B'urtono ir, ži
noma, daug vietinių tautiečių bei svečių.

Sk. pirmininkas, atidarydamas minėji
mą, trumpai svečius supažindino su dienos 
reikšme. Paskaitą skaitė K. Bivainis. Ten
ka pažymėti, kad paskaitininkas tikrai bu
vo kruopščiai ir nuodugniai pasiruošęs, ir 
malonu buvo jo klausytis.

Oficialioji minėjimo dalis baigta Tautos 
Hiipnu.

Meninę dalį paruošė ir pravedė skyriaus 
meninių pajėgų vadovas P. Popika. Ją at
liko vietinės pajėgos, išskyrus tik mažąją 
Izabelę Širvydaitę iš Belperio, kuri gražiai 
padeklamavo eilėraštuką.

Keletą lietuviškų bei tarptautinių daly
kėlių vargonais pagrojo mūsų gabioji mu
zikantė Zita Popikaitė. Be to, jai vadovau
jant ir pritariant, mažosios Bendikaitės 
sudainavo vieną lietuvišką dainelę. Pro
gramoje taip pat pasirodė ir vietinis dai
nininkų būrelis, vad. F. Ramonio. kuris 
gražiai ir jaudinančiai padainavo dvi lie
tuviškas daineles.

Pabaigoje mažajai Zitai ir jos daininin
kėms sk. pirm. įteikė gėlių puokštę ir pa
dėkojo programos dalyviams ir visiems ki
tiems, prie minėjimo prisidėjusiems.

Po programos buvo linksmi šokiai ir lo
terija. Grojo puiki muzika. Pasilinksmini
mas tęsėsi iki vėlybos nakties.

Tai buvo puikiai pavykęs vakaras, pali
kęs visiems malonų įspūdį. Nenuostabu, 
kad daugelis atvyksta į mūsų parengimus, 
nes derbiškiai žino, kaip svečius priimti ir 
juos palinksminti.

Galiausiai dar kartą pranešame visiems, 
kad sekantis didžiulis pasirodymas Derby
je bus iškilmingas Lietuvos Nepriklauso
mybės Sukakties minėjimas 1975 m. vasa
rio 22 d. Visi tautiečiai iš visų Anglijos 
kraštų maloniai kviečiami atvykti. Smul
kesnės informacijos bus paskelbtos vėliau.

J. Levinskas

VOKIETIJA
IR VĖL LENA VALAITIS

Tur būt daugiausia fotografuojama lie
tuvaitė Europoje yra madingųjų melodijų 
dainininkė Vokietijoje Lena Valaitis (Va
laitytė). Lapkričio viduryje „Echo der 
Frau“ savo viršelį papuošė spalvota Lenos 
ir sūnelio Markaus (Marco) fotografija, o 
viduje įsidėjo gražiai iliustruotą šeimos ap
rašymą.

Tame aprašyme aiškiai pabrėžiama, kad 
jauna lietuvė dainininkė atiduoda savo šei
mai, o ne pinigams pirmenybę ir dėmesį. 
Per pusantrų metų (tokio amžiaus yra 
Markus) Lena įvairiausiomis progomis at
sisakė dalyvauti programose, kur būtų ga
lėjusi uždirbti 100.000 DM. Karjera esanti 
antroje vietoje, nors visiškai jos atsisakyti 
neketinanti. (Ji tai galėtų lengvai padary
ti, nes vyras turi nuosavą fabriką).

Namuose dėmesio centras ir vyriausias 
„bosas“ esąs Markus. Jis tai žinąs ir suge
bąs savo „teise“ pasinaudoti. Kai Lena ke-

LIETUVIŲ NAMUOSE

Naujuju Metu Sutikimas
ruošiamas gruodžio 31 d. Pradžia 9 vai. iki 3 vai. ryto.

Akordeono, gitaros ir plokštelių muzika. Įėjimas — 
įskaitant užkandžius £1.00.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

lėtai dienų išvyksta, Markus lieka su se
nele. „O kai nebegaliu su Markum susido
roti, tai išverdu jo mėgstamiausią patieka
lą — bulvinės košės“, prasitaria „Omą Va
laitis“ (senelė).

Pažymėtina, kad straipsnyje visiškai net 
nepaminėta Lenos vyro pavardė. Ten ra
šoma apie Leną ir sūnelį Markų.

Pabiros
MARKSAS IR RELIGIJA

„Religija — žmonių nuodai“, tai mėgsta
miausia ateistinė frazė, pasigauta iš Mark
so raštų. Kartais dar sakoma, kad religija 
yra žmonių opiumas, bet vistiek turima 
galvoj nuodus.

Markso raštus gerai išstudijavęs E. 
Foxall rašo, kad toji frazė, paimta iš ilges
nio teksto, yra klaidinanti. Marksas šitaip 
rašęs:

„Religija yra prispaustųjų būtybių 
šauksmas; ji yra beširdžio pasaulio širdis, 
siela bedvasėje aplinkumoje.. Religija yra 
žmonių opiumas“ (raminantys vaistai).

Tai nesanti panieka religijai, bet pareiš
kimas užuojautos milijonams vargšų žmo
nių, keničančių vadinamojoje krikščioniš
koje demokratijoje.

LAIMĖJO TROFĖJŲ
„Southend Standard“ (lapkričio 6 d.) ra

šo, kad Shoeburyness filatelistų draugijos 
ruoštoje pašto ženklų parodoje trofėjų lai
mėjo lietuviškų pašto ženklų rinkinys. Jo 
savininkas — D. Freestone.

PAŠALPŲ KARALIENĖ
Illinois negrų kilmės Lydiia Taylor suge

bėjo susikurti gerą gyvenimą iš pašalpų. 
Ji surinkdavo per metus 62.500 išvarų įvai
rių pašalpų ir dar keletą tūkstančių svarų 
sveikatos pašalpų ir pensijų. Ji gyveno 
gražiuose namuose dr turėjo keturis auto
mobilius. Savo apgaulėms ji naudojo 80 
pavardžių, 31 adresą, 15 telefonų, 8 „mi
rusius“ vyrus ir 27 „vaikus“.

SKAMBUS KALNAS
Šiaurės Latvijoj prie Salacos upės dunk

so Skaniaiskalnis — raudonojo smiltainio 
uola. Kasmet ją aplanko šimtai tūkstančių 
turistų. Kiekvienas mielai laikosi įpročio 
— iš priešingo upės kranto garsiai pasvei
kina uolą. Ir Skaniaiskalnis (išvertus — 
„Skambusis kalnas“) atsako jam, daug 
kartų pakartodamas sveikinimą, kuris ga
lingu aidu pasklinda virš slėnio.

Šią savitą akustinę ypatybę uola įgijo 
žiloje senovėje. Maždaug prieš 400 milijo
nų metų Pabaltijyje šiek tiek susimaišė 
žemės' pluta. Tada Salacos pakrantėje at
sivėrė plyšys. Per tkstantmečius upė ska
lavo smiltainį, ir čia susidarė 70-ties met
rų lygus paviršius. Tai jis atspindi garsą, 
paskleisdamas jį stipriu, skambiu aidu. 
Skaniaiskalniui neprilygsta nė vienas Pa
baltijo gamtos paminklų. 1

„GELEŽINĖ MERGA“
Šveicarijoje parduota iš varžytinių 

(£5.500) „Nurembergo geležinė merga“, 
pats žiauriausias mirties bausmės vykdy
mo instrumentas. Toji „merga“ jau buvo 
žinoma viduramžiais. 1570 m. ji buvo iš 
Vokietijos pranykusi. 1834 m. rasta vienos 
pilies rūsy Austrijoj, iš kur ji buvo pate
kusi į Angliją.

Instrumentas yra liūdno veido moteris, 
kurios metalinis apsiaustas siekia žemę. 
Apsiausto skvernai atsidaro, ir į vidų įki
šamas pasmerktasis. Specialiai įtaisytas 
laikrodžio mechanizmas pamažu apsiaustą 
uždaro. Jo šonuose esą aštrūs peiliai, ap
siaustui užsidarant, iš visų pusių suvaromi 
į pasmerktojo kūną.

„Brltanijos Lietuvis“,
1949 m. gruodžio 23 d.

— T. Bruno Markaitis, S. J., Kalėdų pro
ga rašė: „Gimė Kūdikis, taurusis Proleta
ras, tremtinių, valkatų, benamių Viltis ir 
Paguoda“.

— Westminsterio arkivyskupas kardino
las Griffin atsiuntė lietuviams specialų 
laišką — sveikinimą Kalėdų proga.

— Coventry apsigyveno iš Vokietijos at
vykęs kun. B. Pacevičius.

— DBLS centro valdyba nutarė steigti 
akcinę bendrovę „Lietuvių Namai“. „Euro
pos Lietuvį“ nutarta padidinti iki 6 psl. 
Kaina — 32 šilingai metams.

— Laiške iš Belgijos rašoma, kad, išdir
bus pagal sutartį dvejus metus anglių ka
syklose, žmonės vis dėlto nepaleidžiami. 
Taip pat neleidžiama grįžti Vokietijon. 
Bandžiusieji iš kasyklų pasitraukti, užda
ryti į kalėjimą. Iš viso į Belgiją buvo at
vykę apie tūkstantis lietuvių.
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