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„Garbė Dievui aukštybėse, o žemė
je ramybė jo mylintiems žmonėms“

(Lk 2, 14).

Mylimieji Vakarų Europos Lietuviai!

Artinantis Kalėdų šventei, kada toji iš 
dangaus paskelbtoji ramybė turi aplan
kyti Dievo mylimus žmones, nors trumpai 
pasvarstykime klausinių: kurie keliai 
žmogų ir tautas veda lį tų ramybės bei tai
kos uostų?

Ramybės ir taikos troškimas žmonijo
je yra tiek senas, kiek pati žmonija. Gen
tys ir tautos, dar nepasiekusios aukštes
nės civilizacijos laipsnio, jau darė tarp 
savęs sutartis, tuo norėdamos užtikrinti 
taikų tarpe kaimynų ir genčių. Tų (patį by
loja ir civilizuotų tautų istorija. Sudaro
mos taikos sutartys ir, (kartais atrodo, dėl 
labai menkų priežasčių vėl jos sulaužo
mos. Buvo svajota ir laukta, kad (pasau
lyje tikra taika įsiviešpataus, kai žmonija 

pasieks aukštesnį civilizacijos laipsnį. Ta
čiau aiškėja, kad ir mokslas dar nepajė
gia sukurti pasaulyje taikos. Dabar (vyks
ta kaip tik priešingai, — mokslo ir išradi
mų technika panaudojama greitesniam ir 
subtilesniam taikos suardymui ir žmogaus 
pavergimui. Kyla klausimas, ar iš viso 
yra galima įgyvendinti (mūsų pasaulyje 
amžina taika? Tokiai abejonei kilti pa
grindų duoda kai kurios filosofinės bei 
socialinės teorijos, (šiandien plačiai skel
biamos visuomenės moksluose. Vieni so
ciologai skelbia, kad taikos žmonėse ne
galima įgyvendinti, nes, pagal Darvino 
evoliucijos teorijų, visad turi eiti nuola
tinė kova už būvį, už egzistencijų. Kiti gi, 
vykdydami Markso bei kitų revoliucionie
rių programas, skelbia nuolatinę klasių 
kovų. Kiekviena gi kruvina revoliucija 
iššaukia ir kontra-revoliucijų. Savaime 
aišku, kad revoliucionėmis ir teroro prie
monėmis taika niekad nebus įgyvendinta 
pasaulyje.

Nesantaika tarp žmonių, tautų bei vals
tybių turi gilesnes šaknis nei visos utopi
nės teorijos ar kai kurių kilnūs norai tai
kai kurti. Nesantaikos šaknų turi
me ieškoti pačiame žmoguje. Taika, 
kaip tokia, yra ne vien žmogaus pastangų 
vaisius, ji yra kartu ir Dievo dovana. 
Žmonių nepažabotos ydos, pasijos bei lais
va valia jų daromi nusikaltimai prieš tei
singumų yra tos pagrindinės priežastys, 
kurios ardo jų (pačių ramybę bei sukelia 
karus. Žmogaus asmeninė ramybė ir tau
tų bei valstybių taika kuriama ne ant 
žmogiškų ydų ir nusikaltimų pamatų, bet 
ant teigiamųjų žmonių dvasinių galių 
bei dorybių. Kristaus gimimo metu pa
skelbtoji ,,žemėje ramybė jo mylintiems 
žmonėms“ j(Lk 2,14) kaip tik atidengia 
mums, kame glūdi tikrosios ramybės ir 
taikos paslaptis. Žmonių dvasinė ramybė 
yra Dievo dovana. Ji išteka iš šaltinio, 
kurio pradžių randame Dievo meilėje. 
Kada žmonės atsiliepia tai dieviškai mei
lei, tada ir jų gyvenimas savaime krypsta 
dvasinių vertybių ieškojimo (Jinkme. Apaš
talas Paulius, perspėdamas Galatijoj gy. 
venančius tikinčiuosius saugotis nusikalti
mų, kurių eilėje jis pažymi (nesutarimus, 
vaidus, nesantaikas bei kitas ydas, ragina 
juos pasiduoti dvasios vadovavimui. Jai 
veikiant Ir žmogui laisvai bendradarbiau
jant, švysteli jame dorybės, kurios pra
noksta kūno — materalinius bei fizinius 
įstatymus. „Dvasios vaisiai“, jis rašo, 
,,yra meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, 
malonumas, gerumas, ištikimybė, romu
mas, susivaldymas“... (Gal. 5,22-23). (Iš
vaduoti žmogų iš jo paties sukurto dvasi
nio bei moralinio nuosmukio gali tik Die
vas, asmeniškai tapęs žmogumi. Kristus 
yra nutiesęs ir kelių į taikų su Dievu ir 
žmonėmis. Bet ar visi šį kelių pasirenka? 
Kų pastebime viešame gyvenime? — Vie

nur bedievybė jau yra tapusi įstatymais 
pripažinta valstybine religija. Kitur Die
vas dar viešai fiepaneigiamas, bet jau ban
domas išstumti iš žmonių gyvenimo. Tre
ti gi nueina dar toliau, skelbdami žmogui 
neribotų laisvę. Jie bando sugriauti krikš
čioniškųjų moralę ir bet kokių valdžios 
bei valdymo | sistemų. Jie daro tai, kas 
jiems patinka, nes, pagal jų teorijų, žmo
gus esųs niekam kitam neatsakingas, kaip 
tik pats sau. Tokioj tad chaotinėj padėty 
esame atsidūrę mūsų dienomis. Ir nesant 
paskelbto karo daugelis žmonių jau nebe
turi ramaus gyvenimo. Kur žmonija turi 
ieškoti išsigelbėjimo iš tokios padėties? 
— Reikia žmogui nužengti nuo sau pačiam 
sukurto dievaičių sosto, surasti tikrųjį 
Dievų lir grįžti prie Kalėdų naktį gimusio 
Kūdikio — Jėzaus Kristaus. Jis vienas 
turi tikrus atsakymus ir yra jau nutiesęs 
kelius, vedančius kiekvienų žmogų ir vi
sų žmonijų į ramų gyvenimų. Krikščionio 
ramybės lydimas gyvenimas tačiau nėra 
paskandinamas į nirvaną >— pasyvią bū
senų. Krikščioniškoji ramybė yra aktyvi, 
nes ji išplaukia iš šaltinio, kuris savo dva
sinius vandenis semia Dievo meilėje. O 
meilė visad yra veikli ir pasiaukojanti. 
Šį ramų, nereklamuotų kelių į taiką pa
brėžė ir Nobelio premijų skirstymo komi
sija. Daugelio nustebimui, šių metų Nobe
lio Taikos premija paskirta labdaros dar
bais iškilusiai vienuolei Motinai Teresei. 
Mūsų laikais Motina Teresė pasirodė 
esanti tikroji taikos apaštale. Kas jai su
teikia energijos veikti ta kryptimi? — Ji 
semia savo stiprybę iš Kristaus pasiauko
jančios meilės, kuri aprėpia visus žmones, 
ypač tuos, 'kurie yra apleisti ir atstumti.

Prieš užbaigdamas šį adventinį svarsty
mų apie taiką, noriu Jus, Broliai ir Sesės 
lietuviai, kviesti į Kristaus paskelbtos ra
mybės ir taikos programos vykdymą. Pra
dėkime sugyvenimų ir taikų įgyvendinti 
pirmiausiai nuo savęs ir taip pat savo ar
timųjų tarpe, jei jaučiame, kad jos mums 
stinga. Ramybė nužengia tik tada, kai 
žmogus susitaiko su Dievu ir žmonėmis. 
,.Palaiminti taikdariai“, sako Kristus. ,,nes 
jie bus vadinami Dievo vaikais“ (Mt. 5, 
9).

Nuoširdžiai sveikinu Jus Kalėdų ir Nau
jųjų Metų proga ir siunčiu Jums savo 
linkėjimus apaštalo Pauliaus žodžiais:

„Tebūnie jums malonė bei ramybė nuo 
mūsų Tėvo Dievo ir Viešpaties Jėzaus 
Kristaus“ (Rom, 1,7).

Vakarų Europos lietuvių vyskupas 
1979 m. Adventas

— Vakarų Europoje ir apie ją dabar 
yra (apie 14.000 atominių ginklų, (kurių 
kiekvienas yra žymiai galingesnis >už ka
ro pabaigoje numestuosius amt Nagasakio 
ir Hirosimos Japonijoje, ‘ir jie vis keičia
mi tikslesniais, toliau siekiančiais ir to
kiais, kurių sunkiau išvengti.

Jonas Aistis

Kūčios
O kaip balta dabar jinai, tėvynė, 
Po sniego apklotu užmigusi plati, 
Lyg apsigobus žėrinčiais žvaigždynais 
Nežemiška, šventa ir nuostabi naktis...

Kaikur išbėgus stypteli eglutė
Iki mėnulio veido šypsančio nakčia: 
Sniegų lig žemės nulenktos šakutės, 
Dangun viena viršūnė šauna vylyčia...

Gumšuoja miškas. Kur nekur trobelė 
Atakusi nykiai švitėjančiais langais, 
šerkšnoj liepsnoja deimantų ugnelės,

Tarytum plazdančios ant stalo žvakės 
Ar lyg vaikų maldoj nušvitę akys, 
Sustojusių Kūčių džiaugsmingai įžangai...

KONSTITUCIJA PRIIMTA, DABAR TIK 
REIKIA VYKDYTI

Per 13 savaičių Londono pasitarimuose 
buvo priimta Rodiezijcs-Ziirr.lbaibvės ikons- 
liitiucijia. Sutarta nuginkluoti kariuomenę 
ir prieš režimą kovojusius partizanus ir 
suorganizuoti rinkimus. Kol kas visiką 
stebės Britanijos ir jos bendruomenės 
kraštų kartiniai daliniai.

Pereiniaimajiaim laikotarpiui gubeiina- 
toįrium Britanija paskyrė lordą Soiames.

Deja, Rodiezijos-Zimbabvės arviaoija po 
visų susitarimų bombardavo partizanų 
bazes, dėl to ir paliaubų klausimas lyg ir 
pakibo ore.

Sąjungos nariams ir pažįstamiems 
linki linksmų šv. Kalėdų ir 

sėkmingų Naujųjų (Metų

Jaras Alkis, 
DBLS-gos Pirmininkas

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
sveikina visus geros valios lietuvius pla
čiame pasaulyje ir jungiasi su jais savo 
mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais džiaugėmės mūsų 
išeivijos jaunimo tautinio sąmoningumo 
gražia demonstracija: IV-tuoju Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresu. Visuose pa
saulio kontinentuose iškilmingai minėjo
me Lietuvos mokslo ir kultūros židinio, 
Vilniaus Universiteto, garbingą 400 metų 
sukaktį. 1980-tuosius (metus pažymėsime 
dar vienu mūsų tautinio gyvastingumo 
ženklu: Vl-tąja Tautinių šokių Švente 
Chikagoje.

Tačiau didžiausią dėmesį ir ateinan
čiais metais kreipkime į Lietuvą: nors pa
vergtą ir rusinamą, bet gyvą, kovojan
čią už teisėtą mūsų tautos laisvę, tikėji-. 
mą ir žmogaus teises. Kovojanti tauta 
laukia iš mūsų nenuilstamų pastangų sie
kiant visų bendro tikslo: Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės.

Pasaulio. Lietuvių Bendruomenės Valdyba

ILGOS ANGLIŠKOS KALĖDOS
Britanijoje Kalėdos šįkart, sako, iš 

įprastų 12 dienų daugeliui pailgės iki 16 
dienų, šitokias išvadas pasidarė organiza
cija, kuri domisi dirbančiųjų padėtim ir 
pravedė apklausinėjimą.

Daugelis atostogaus nuo gruodžio 21 d. 
iki sausio 7 d. Vienos įmonės vadovas net 
sakęs, kad toksai ilgas ilsėjimasis nepa
kenksiąs krašto ekonomijai.

Kai kurtos įmonės oficialiai tvirtinan. 
čios, kad' poilsiaujama būsią tik 12 dienų, 
tačiau septyni iš dešimties darbininkai 
neoficialiai sakę, kad jie užtęsią atosto
gas.

Londonas 12 dienų būsiąs tuščias. 
Dirbs tik birža gruodžio 27 d., bankai 
gruodžio 27 d. rytą ir visą gruodžio 28 d. 
ir ministerijos, nepaisant dirbančiųjų 
protestų, turės būti -atdaros gruodžio 27- 
31 d. d. Tačiau pašto įstaiga įspėjusi tuos 
tikrai ar tik dėl žmonių akių dirban
čius, kad (telefonų centrinės paslaugomis 
jie negalės pasikliauti, jei prireiks papra
šyti sujungti. Autobusai taip pat retai te
vaikščios.

PASAULYJE
NAUJAS AIRIJOS MINISTERIS 

PIRMININKAS
Ilgametis Airijos miinisteris pirminin

kas Jadk Lytnch atsistatydino.
Jo vieton išrinktas Charles Hauighey, 

kuris svarbiausiu savo siekimu laikysiąs 
taikiu būriu sujungti abi Airijas — res
publiką <ir britų valdžioje esantį Ulsterį.

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI 
PRITARĖ APSIGINKLAVIMUI 
MODERNIOMIS RAKETOMIS

Vakarų Vokietijos valdančioji socialde. 
mokratų partija Savo kongrese didele 
dauguma balsų pritarė NATO nusistaty
mui apginkluoti Vakarų Europą moder
niomis atominėmis raketomis.

18 TANKŲ IR 300 KARIŲ
Į Wiittenbergą Rytų Vokietijoje buvo 

sukviesti vakariečiai žum-alistai pasižiū
rėti, kaip traukiniu išgabenama į Sov. 
Sąjungą 18 tankų ir 300 karių. Taip pra- 
dlediamias vykdyti Brežnevo duotasis paža
das laltitraukti 1.000 tankų ir 20.000 karių 
iš R. Vokietijos.

R. Vokietijoje esą daugiau kaip 400.000 
sovietinių karių ir keletas tūkstančių 
tankų.

lEla kita ko, žurnalistai prisiminė, kari 
Wlittenberge, iš kurio dabar išsiųsta kiek 
sovietinių karių ir tonikų, kadaise Marty
nas Liuteris prikabino savo garsiąsias te
zės ir liš ten pradėjo reformaciją.

JAV PRIEMONĖS IRANUI SPAUSTI
Prez. Carteris patvirtinęs 4 savaičių 

planą, kaip palaipsniui -reikės diplomatiš
kai ir ekonomiškai spausti Iraną dėl įkai
tų.

Karinis įsikišimas kol įkas atmestas, iš
skyrus tą atvejį, jei kas nors (bloga būtų 
padaryta įkaitams. O įkaitų (padėtis galin
ti pablogėti ir dėl to, kad (azerbaidžanie
čiai subruzdo ir perėmė dalinę valdžią į 
rankas Tabrize, nes Chomeinis gal pano
rėsiąs antiamerikoniška propaganda su
silpninti vidaus neramumų įspūdį. 8 įkai

Nuoširdžiai sveikiname 
visus lietuvius ir jų šeimas, 

linkėdami linksmų Kalėdų ir palaimingų 
Naujųjų Metų

Kun. J. Sakevičlus, MIC.

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga DBLS Skyrių valdybas, 
narius ir visus lietuvius sveikina

DBLS VALDYBA

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

LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖS VALDYBA

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

„EUROPOS LIETUVIS“ IR NIDOS KNYGŲ KLUBAS

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

LIETUVIŲ SODYBA

tai jau esą atrinkti ir būsią teisiami kaip 
šnipai. Teismas galėtų išprovokuoti Ame
riką panaudoti ginklus, bent bombarduo
ti tiekimo linijas.

Tačiau Iranui esąs ir kitas pavojus. 
Šiuo metu Chomeinis ir Irano komunistų 
partija taikiai sugyvena. Neramumų ap. 
imtame krašte jai gali pasisekti perimti 
valdžią, o ta partija yra prosovietinė.

IRANO AZERBAIDŽANIEČIAI JUDA
Irane gyveną apie 13 mil. turkiškai kal

bančių azerbaidžaniečių, kurie ligi šiol 
nereikalavo sau ypatingų teisių, tačiau 
dabar pradeda bruzdėti.

Dvasiniu savo vadu jie laiko ajialtolą 
‘Šairiatimadarį, (kuris nesutaria su ajatola 
Chomeiniu dėl muzulmonišlkos valstybės 
pobūdžio. Tas nesutarimas prasiveržė, 
kai Chomeinio šalininkai pradėjo šaudyti 
Šariatmaidairio šalininkus. Tada Tabrize 
įpykę azerbaidžaniečiai pradėjo perimi- 
nėti įstaigais, reikalauti nepriklausomybės 
ir įvarė baimės Chomeinio ‘atstovams.

Azerbaidžaniečiu s remi anti ir tame ra
jone esanti kariuomenė.

SAVO RAŠYMUS KITUR TURĖS 
KLIJUOTI

Vadinamoji Pekino demokratijos Siena, 
kurioje ligi šiol gyventojai įklijuodavo vi. 
šokius kritiškus pasisakymus, perkelta į 
nuošalesnę vietą — į Juetano parką. Da
bar, ką nors klijuojant, reikės specialioje 
įstaigoje registruoti — pateikti savo pa
vardę, slapyvardę, (adresą ir darbovietės 
adresą.

Senoje vietoje, esą, susirinkusios mi
nios trukdydavo susisiekimui.

DISIDENTAS BAHRO VIS TIEK 
PASIRODYS SUOMIJOJE

Rudolfas Bahro, žymus Rytų Vokietijos 
disidentas, paleistas iš kalėjimo, apsigy
veno Vakarų Vokietijoje. Suomių sočia, 
listų partijos veikėjas Bjorklundas pa
kvietė jiį į universitetą paskaityti paskai
tų, ‘bet Rytų Vokietijos ambasada paprašė 
universitetą neleisti jam ten pasirodyti. 
Universitetas nepaklausė. Tada ambasada 
norėjo tuo pat metu surengti studentų na
muose koncertą, bet ir tas ėjimas nepasi
sekė.

iBjorklundo partija ir su ją bendradair. 
biaujautieji komunistai pagaliau nusiplo
vė rankas nuo viso to reikalo, net atsisa
kė samdyti imtininkus saugoti Bahro.

KINIJOS-JAPONIJOS RYŠIAI
Nuvažiavęs į Pekiną, Japonijos minis, 

teris pirmininkais Ohira užsikvietė apsi
lankyti Kinijos vadą Huą Gucfengą. Hua 
vizituosiąs Japoniją apie 1980 m. vidurį-

Tarp tų abiejų kraštų vis stiprėja ben
dradarbiavimas. Kinija tilekia Japonijai 
naftą ir kitokiais žaliavas, Japonija atsily
gino technologija ir pramonės įmonių 
įrengimais.

ATOMINĖS BOMBOS PASLAPTYS 
MUZULMONIŠKŲ VALSTYBIŲ 

RANKOSE
Prielš keletą metų Olandijoje studijavęs 

pakistanietis, dabar jau daktaras Abelis 
Kvaderas Chanas buvo prileistais prie 
atominės energijos gamybos planų.

Tas paslaptis jis išvogęs, dėl to Pakis
tanas jiau statosi atomines jėgaines ir 
vykdąs tyrimus atominei bombai pasiga
minti.
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Mykolas Sleževičius
(40 metų mirties sukakties proga)

M. Sleževičius mirė 1939 m. lapkričio 
II d. Palaidotas Petrašiūnuose. Gyveno ne
pilnus 58 metus, bet labai daug atliko sa
vajai tautai ir nepriklausomai Lietuvos 
valstybei. Jo veikla dėstoma amžino at
minimo gyvenimo palydovės Demos Šleže
vičienės rūpesčiais 1954 metais išleistoj 
monografijoj „Mykolas Sleževičius“, 1969 
metais Mykolui Sleževičiui skirtam ^Sė
jos“ žurnalo Nr. 4, 1972 metais išspausdin- 
toj Jurgio Gliaudos apybraižoj ^Sunkiau
siu keliu“, o taip pat Lietuvių enciklope
dijoj ir mūsų periodinėj spaudoj.

Mykolas Sleževičius buvo dalyvis 1896 
metų Mintaujos lietuvių moksleivių strei
ko prieš rusišką maldą, Odesos lietuvių 
studentų bei visuomenės veikėjas, lietu
viškų spektaklių rengėjas, aktorius, re
žisierius, anticarinės revoliucijos kovoto
jas, Vilniaus didžiojo seimo atstovas, „Lie
tuvos ūkininko“ ir „Lietuvos žinių“ re
daktorius, lietuvių Dūmos atstovų sekre
torius Petrapilyje, demokratų, socialistų 
liaudininkų demokratų, valstiečių liaudi
ninkų vadovybių narys ir pirmininkas, 
•lietuvių spaudos bendradarbis, plataus 
masto visuomenininkas, nuo 1913 metų 
advokatas, Centrinio lietuvių komiteto 
dėl karo nukentėjusiems 'šelpti įgaliotinis 
Rusijoj, Vyriausiosios Lietuvių Tarybos 
narys, kalintas Voroneže, 1917 m. Lietuvių 
Seimo Petrapilyj atstovas, trijų nepriklau
somos Lietuvos ministrų kabinetų pirm- 
mininkas bei teisingumo ir užsienio reika
lų ministras, 1919 metais likvidavęs lenkų 
peoviakų sąmokslą Lietuvoje, buvo visų 
keturių demokratinių nepriklausomos Lie
tuvos Seimų atstovas, lenkų invazijos pa
vojaus metu Vyriausiojo Lietuvos Gynimo 
Komiteto pirmininkas.

Mykolas Sleževičius savo tautiniais bei 
valstybiniais darbais buvo žymus mūsų 
tautos vyras, bet šiaip gyvenime malonus 
bei socialus žmogus, pobūviuose nepamai
nomas tradicinio valso vadovas ar simpa
tingas bridžo partneris, visa savo esybe 
tikras džentelmenas.

1909 metais įsteigtas, ,,Lietuvos žinių“ 
dienraštis 1939 m. šventė 30 metų sukakti 
ir išleido padidintą numerį, kuriame iš
spausdino Mykolo Sleževičiaus straipsnį, 
išryškinusį dar ir šiandien aktualius au
toriaus nusiteikimus bei tikslus. Skelbiu 
porą Mykolo Sleževičiaus straipsnio iš
traukų:

,,1905 metų revoliucija, praūžusi per 
visą plačią Rusiją, smarkiai palietė ir Lie
tuvą. Lietuviai Didžiajame Vilniaus Sei
me pareikalavo sau laisvės. Tas laisvės 
šūkis sukėlė visą Lietuvos liaudį. Valstie
čiai pradėjo vyti iš Lietuvos caro valdi- 
ninkus-rusus mokytojus, rusus valsčiaus 
raštininkus, rusus uriadninkus. Kūrėsi 
lietuvių spauda, dygo lietuvių organizaci
jos. Negausi dar tuomet, bet užtai giliai 
idėjinė ir karštai savo krslštui atsidavusi, 
inteligentija stojo liaudies priešakyje, 
vesdama į kovą dėl savo krašto laisvės“.

„...Todėl ir šiandien, kaip 1909 metais, 
„Lietuvos Žinios“ šaukia ir šauks Lietu
vos visuomenę nenusiminti ir, suglaudus 
savo jėgas, ryžtis ginti savo nepriklauso
mybę, savo bočių žemę nuo kiekvieno, kas 
bandys mus pulti ir norės mus pavergti'. 
Tai yra didelis pasiryžimas, kai tautų 
likimą sprendžia jėga ir kumštis. Bet ne
mažesnės buvo jėgos ir kurrfščiai caristi- 
nėje Rusijoje 1909 m., o pasiryžimo ap
ginti -savo teises ir ieškoti sau laisvės 
mums netrūko. Dėl to ir turime laisvę. Tu
rime nepriklausomybę. Mokėkime ją ir 
apginti.

Didžiausias ir heroiškiausias Mykolo 
Sleževičiaus istorinis darbas buvo nepri
klausomos Lietuvos kūrimas 1918 metų 
pabaigoje ir 1919 metų pradžioje. Dr. Juo
zas Pajaujis 1953 m. „Varpo“ Nr. I 
straipsnio „Dėl tautos ir laisvės“ pabai
goje liudija:

„Su tokia popieriniai-diplomatine „lais
vės kova“ (prof. Voldemaro pirmojo Mi
nistrų Kabineto. L.Š.) negalima buvo su 
kurti gyvos nepriklausomos Lietuvos; su 
tokia pasyvine (politika galima buvo tūp-
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čotis apie metus laiko, kol bendroji padėtis 
buvo statiška. Bet kai tik įvykiai pajudė
jo, kai Vokietijos reichas sugniužo, vokie
čių kariuomenė ėmė trauktis iš Lietuvos, 
o [kandžiui brovėsi rusai bolševikai, — 
katastrofa sugniuždė tarybos vadus. Sto
ka kovingumo, dinamikos, stoka ryžto ei
ti bent kiek „prieš srovę“, tariamojo „eli
to“ nepasitikėjimas liaudies žmonėmis ir 
vengimas juos įtraukti į aktyvų darbą, 
štai priežastys, privedusios Valstybės ta
rybą prie tokio katastrofiško galo, kad 
1918 metų gruodžio gale visas valstybės 
atkūrimo darbas grėsė sugriūti, kaip po
pierinis 'kortų namelis. Bolševikų gaujos 
artinosi prie Vilniaus. Ginkluotų jėgų ru
sams priešintis visai nebuvo suorganizuo
ta. Valstybės Tarybos pirmininkas A. Sme
tona ir jo ministeris pirmininkas A. Vol
demaras gruodžio 18-2'0 d. išvažiavo užsie
nin, patikdami Lietuvą Dievo ir Lenino 
valiai.

Mums, tada pasilipusiems Vilniuje, bu
vo aišku viena: jei dar kas gali bandyti iš
gelbėti padėtį, tai tik nauji žmonės, kito
kių pažiūrų ir kitokios dvasios, galį su
kelti sąmoningųjų lietuvių masių kovos 
ryžtą. To milžiniškai sunkaus darbo ėmė
si valstietis liaudininkas Mykolas Sleže
vičius, sudarydamas plačios koalicijos vy
riausybę. Atgaivinęs varpininkų kovingu
mo dvasią, jis uždegė pasiryžimu lietuvių 
valstiečių sūnus, sutraukė karių savano
rių būrius, kurie išgelbėjo Lietuvos res
publiką nuo „Baltgudijos respublikos“ li
kimo (.12 pisi.).

Kazys Škirpa tuos istorinius įvykius My
kolo Sleževičiaus monografijoj 'šitaip dės
to:

„Valdžios krizė, galima sakyti, prasidė
jo tuo momentu, kai pirmosios vyriausy
bės viršūnės išvyko užsienin. Ir koks 
nuostabus supuolimas! Tą pačią gruodžio 
20 d., kai Tarybos pirmininkas A. Smeto
na, nusivylęs padėtimi, jau vyko į stotį, i 
Vilnių iš Rusijos grįžo M. Sleževičius. Su
žinojęs, kad A. Smetona išvažiuoja, jis 
tuoj nuskubėjo perkalbėti Antaną Smeto
ną, kad jis neskubėtų išvykti iš Vilniaus 
ir diš Lietuvos. Tačiau Smetoną paveikti 
nepavyko, ir jis ilšvažiavo...“ ir toliau K. 
Škirpa rašo:

„Jei ne M. Sleževičiaus atsiradimas Vil
niuje, Lietuvos nepriklausomybė gal būtų 
žuvusi jau ir 1918 m. gale, taip sakant, 
ant savo prisikėlimo slenksčio. A. Smeto
nos ir M. Sleževičiaus kelių susikryžiavi
me atsispindėjo ne tiek šių dviejų asme
nybių ambicijos — abu jie yra mūsų tau
tos didelės asmenybės — kiek dvi politi
nės doktrinos: konservatyvizmas ir dina
miškas liberalizmas. Pirmasis, inspiruoja
mas statiškumo idėjų, antrasis — srauni 
srovė, siekianti nugalėti kliūtis ir pažan
gos stabdžius.

Netekus 'vyriausybės, spontaniškai kilo 
reikalas sudaryti kitą, kas ir buvo pasiū
lyta M. Sleževičiui, nors jis dar nebuvo 
spėjęs ir apsidairyti, kokia iš tikrųjų būk
lė pačiame Vilniuje, o juo labiau visame 
krašte. Visi buvo nuomonės, kad reikia 
skubiai suburti į krūvą visas paskutinią
sias mūsų tautos jėgas ir kad tai teįsteng
tų padaryti tik vienas M. Sleževičius, at
sižvelgiant į jo ryžtingumą, asmeninį pa
trauklumą ir priimtinumą visoms politi. 
nėms srovėms, įskaitant net ir tautines 
mažumas“ (202 psl.). Netrukus buvo su
darytas M. Sleževičiaus ministrų kabine
tas. Gruodžio 29 d. paskelbtas (atsišauki
mas į Lietuvos piliečius, kuris baigtas 
šiais žodžiais:

„Nelaukdami toliau nei valandos, kas 
myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pa
jėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lietu
vos Krašto Apsaugą. Būrių būriais eikime 
iš kalimų, viensėdijų, miestų ir miestelių, 
eikime iš visų Lietuvos kraštų laisvės ir 
Tėvynės ginti. Stokime, drąsiai pirmyn į 
kovą!

Drąsiai 'be baimės, kaip mūsų tėvai ir 
sentėviai, užštokim priešams kelią, pakel
kim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už Lie
tuvos valstybę!“ (92 psl.)

Pradėjo vyrai savanoriai gausiai plauk, 
iti į Lietuvos kariuomenę, atsirado visoj 
tautoj nelpaprastas entuziazmas, kurio 
prieš apie 60 metų tikro įvykio Vilniuje 
pavyzdi rašytojas Jurgis Gliaudą šitaip 
vaizduoja:

„Miesto teatre vyko lietuviškas vaidi
nimas. Staiga, vaidinimą pristabdžius, 
įžengė scenon Juozas Pajaujis ir Kazys 
Škirpa. Du jauni vynai sukėlė žiūrovams 
tam tikrą sensaciją, kada jie sušuko:

— Lietuviai! Tėvynė pavojuje!
Pajaujis pasakė trumpą ir jaudinantį 

žodį, dėstydamas istoriniai lemtingą padė
tį, kurioje glūdi Lietuvos laisvės proble-

Kalėdos Lietuvos 
kariuomenėje

Kalėdos yra Qiniksmiiausi'a ir gausiais 
tradiciniais papročiais apipinta mietų 
šventė. Mūsų istorikas S. Daukantas ra
šė, kad senovės lietuviai šventė senųjų 
metų pabaigą, kuri maždaug atitiko da
bartines Kalėdas. Tik vėliau krikščionių 
tikyba šias žiemos šventes susiejo su 
Kristaus gimimo sukaktimi ir pakeitė jų 
prasmę. Bet dalis senovės palpročių užsi. 
liko iki mūsų laikų, kuriuos mes prisi
mindavome ne tik kasdieniniame gyveni
me, bet ir tarnaudami (kariuomenėje.

Kalėdos buvo iškilmingai švenčiamos 
ir mūsų kariuomenėje. Todėl artėjiančių 
švenčių džiaugsmas maloniai kuteno 
kiekvieno širdį. Dauguma kareivių tik 
pirmą įkartą kariuomenėje sutikdavo Ka
lėdų šventes, tad ir buvo sunkiu galutiniai 
apsispręsti. Įdomu būtų jas praleisti kar
tu su savo vadais, ibet vilioja- ir namai, 
kulr mamytė kepa Skanius kepsnius ir 
laukia mylimoji. Lietuvos kareivio mais
to davinys metams buvo įkainotas 
508,26 laitus. (Be to, dar švenčių maisto pa. 
gerinimui skirdavo 10,15 lt. (iš tos sumos 
4,95 lt. skirdavo Kalėdų šventėms). Tai 
iš viso kareivio maistui metams buvo Ski
riama 518,41 lt. (Įsakymas kariuomenei, 
1931 m. Nr. U).

Švenčių ruoša prasidėdavo Kūčių die
ną. Vykdavo pagrindinis kareivinių ir 
ginklų valymas, pramoginių salių puoši
mas. Kūčios buvo pasninko diena. Gau
davome silkių, o sriubą virdavo su sėme
nų ailiejuimi. Tą dieną dlš virtuvės paskliš. 
davo inieiįpra’sttii kvapsniai, ir vėliau virė
jams tekdavo gerokai pavalyti katilus.

•Bendrą Kūčių vakarienę -suruošdlavo 
pulko salėse ar kuopų kareivinėse. Stalo 
gale atsisėsdavo 'vyriausias pulko (šeimi
ninkas — pulko vadas ar jį pavaduoja^ 
tis žemesnis viršininkas, šonuose susės
davo karininkai ir kareiviai. Vadas pa
sveikindavo su Kalėdų šventėmis, o pul
ko kapelionas išaiškindavo šventes religi
nę (reikšmę. Po to laužydavo plotkeles, 
jas dalydavosi, ir, sukalbėjus maldą, pra
sidėdavo bendra vakarienė. Virėjai pa
ruošdavo silkių, sausainių, kopūstų su 
aliejumi, aguonų, įvairių iš kvietinių 
mintų kapinių, susijusių su pasninko die
na. Iš ekonominių sumų nupirkdavo (do
vanų ir jas loterijos būdu išdalydavo ka. 
reiviaims.

Šventėmis paruošdavo kalėdinę eglutę 
ir pastatydavo scenos veikalų. Įgulų baž
nyčiose kariniai orkestrai pagrodavo ka
lėdinių giesmių melodijų. Ruošdavo ka
reiviams (bendrus pietus, nemokamais pra
mogas ir kino sęįansus.

Tais laikais daugumas kareivių dar ne
buvo mialtę Itaip gražiai papuoštų Kalėdų 
eglučių ir nebūdavo turėję progų daly
vauti tokiose gausiose Kūčių vakarienė
se. Tai jautėsi laimingi, kad Kalėdų šven
tėms pasiliko švęsti kariuomenėje, o pa
leisti į atsargą parsiveždavo gražių aits-i. 
minimų.

V. Vytenietis

„LIETUVOS DUKTERŲ“ VEIKLA

„Lietuvos dukterys“, Čikagos moterų 
draugija, 1978 m. šalpai surinko ir išda
lijo 14.000 doi. šimtui lietuvių. Dabar jos 
nuolat šelpia 30 lietuvių, 5 yna prisiglau
dę jių namuose.

„Lietuvos (dukterys“ turi 1.000 narių, 
ir jų pirmininkė yra E. Kielienė.

ma.
— Mūsų laisvė čia pat, ji laukia mūsų, 

tik reikia išleisti ją iš kalėjimo, — šaukė 
Pajaujis mostikuodamas rankomis. Škirpa 
perskaitė savanorių (šaukimo tekstą. Va. 
landėlę buvo tyla. Žmonės jautėsi staigiai 
užklupti. Škirpos ir Pajaujo kreipimesi su
sikaupė įtiek dinamikos, dramatizmo ir 
viso to, ko seniai išsiilgo lietuviai. Tai bu
vo vilties įgyvendinimo galimybių skelbi
mas. Žiūrovai prapliuvo plojimais. Vyko 
ilgas nesiliaujantis kelių šimtų delnų 
griaustinis, tai benutyląs, tai vėl atsinau
jinąs naujomis kaskadomis. Žmonės pra
dėjo (keltis iš vietų, (ir „Lietuva tėvyne 
mūsų“, maršo pobūdžio giesmė, suskardė- 
jo salėje. Vos giesmė nutilo, auditorijai 
gerai žinoma dainininkė Nezabiitauskaitė, 
buvusi žiūrovų tarpe salės balkone, savo 
stilpriu'ir nuostabiai švariu 'sopranu už
traukė dar populiarią anuo metu sukilimo 
dainą „Jau slavai sukilo',. Žmonės verkė. 
Pirštais ar nosinėmis braukė ašaras. Neza- 
bitauskaitė dėstė dainos melodijoje „Pe
tys gi į petį, na, vyrai... už mylimą šalį, 
prikelkime Lietuvą mūsų...“

Kada keli jaunuoliai, dar virpėdami iš 
susijaudinimo, ėjo iš teatro, jie kalbėjo:

— Rytoj aS būsiu komendantūroje. No
riu būti pirmas sąraše. Juk visa tai kve
pia istorija. Buvo kunigaikščli'ų Lietuva, 
paskui unijinė Lietuva, dabar bus lietu
vių Lietuva (Sunkiausiu keliu, psl. 150- 
151).

Susidariusi koalicinė Lietuvos valstybės 
vyriausybė suorganizavo kariuomenę ir 
apgynė kraštą nuo užsienio ir vidaus prie
šų, sukūrė nepriklausomą, laisvą ir de
mokratinę Lietuvos respubliką. Mykolas 
Sleževičius, pasukęs sunkiausiu savosios 
Valstybės statybos keliu, savo pareigą 
puikiai atliko.

L. Šmulkštys

Susitikimas Apaštališkoje Delegatūr oje Vašingtone, ĮD.C., 1979 m. spalio 6 d., 
kai popiežius priėmė diplomatinių misijų šefus su jų žmonomis. Fotografijoj ma
tyti Lietuvos atstovas dr. |S. A. Bačkis, O. Bačkienė, prelatas A. J. Bačkis ir po
piežius Jonas Paulius IL

Su. tiekimais 
pasaulyje

KAIP VINCAS KRĖVĖ GIEDOJO 
LIETUVOS HIMNĄ LIETUVIUKAMS

Amerikoje gyvenanti Dalia Sruogaitė- 
Bylienė, rašytojo lElalio Sruogos dūkte, 
,,Draugo“ (Čuikaiga) Nr. 36 pabėrė atsimi- 
niiimių apie Vincą Krėvę jo 25 metų mirties 
sukakčiai paminėti.

Tuose ’atsiminimuose ji rašo, kaip jie 
trys, V. Krėvė, B. Sruoga ir ji, 1939 m. 
nuvažiavo į Vilniaus kraštą. Aplankę ža
viuosius Trlalkus, Vilnių, patraukė jdė ir į 
Medininkus. Senovėje Medininkuose bu
vusi didelė galinga pilis su gynimosi šie. 
na, ir tenai suvažiuodavę Lietuvos valdto- 
vai medžioti. Toliau ji rašo:

„Dabar pilies įgyvenamieji pastatai jau 
visiškai sugriuvę, o gynimosi mūras ge
rokai apardytas. Raičiojamės mes trys po 
tuos mūrus tylėdami, kiekvienais Lietuvą 
•Savaip įmylėdamas. Staiga mūsų dėmesį 
patraukia kunigas su vaikų būriu, susi
talpinę kieme, žolėje, tarp siūbuojančių 
avižėlių. Vaikai — nuplyšę, išbalę, seniai, 
matyt, nesiiiprauisę. Kunigas visus moko 
lenkiško katekizmo, o vaikams lenkų kal
ba 'sunkiai įveikiama: nuolat jie daro len
kų įkalbos klaidų, kunigas juos bara už 
tai... Mums visiems baisiai liūdna pasi. 
darė dėl tokio reginio. Staiga, žiūrim, 
Krėvė pasilypėjo 'aukščiau ant mūro, nu
siėmė kepurę ir virpiainčiu (balsu užtrau
kė: „Lietuva, Tėvyne mūsų“... Vasaros 
vėjelis Krėvės sujaudintą giesmę nunešė 
į tolius, musiūbaivo... Vaikučiai, išgirdę 
Krėvės balsą, nuisisiulko niuo kunigo, klau
sėsi išplėtę akutes. Kunigas iš pradžių 
pakriko, tačiau tuoj pasitempė ir dar gar
siau ėmė dėstyti lenkiškas šventenybes.

— „Buvo čia Lietuva ir bus, nieko tavo 
katekizmas negelbės!“ — pamataravo 
Krėvė lazdele į (kunigo pusę ir nusirito 
niuo mūro.“

„AMERIKOS BALSAS“ INFORMUOJA, 
BET NEVADUOJA

Žurnalistas ir rašytojais Vladas Būtėnas 
jau kuris laikas dirba „Amerikos ©also“ 
lietuvių skyriuje Vašingtone.

Kalbėdamas Čikagoje, Jaunimo centre, 
jis pasakė, kad „Amerikos Balsas“ lietu
vius informuoja, (bet nevaduoja. Iš di. 
džiųjų (agentūrų ateinančios žinios , esą, 
išverčiamos į lietuvių kalbą ir perduoda
mos į Lietuvą. „Amerikos Balsas“ esąs 
galingas, jo programoms perduoti paiffiaiu- 
dojami ir satelitai, todėl ir Sov. Sąjungos 
trukdymai esą menki.

Kiekvienoje laidoje su lietuvių gyveni
mu supažindinti skiriama 7-8 miniu,tės.

„MANNHEIMER MORGEN“ APIE 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ

„•Mannheimer Morgen “ lapkričio 3 d. 
paskyrė puslapį iliustruotam Elke Ub- 
įgenianinit reportažui /„Lietuvių gimnazija 
ugdo 'tėvų palikimą“. Reportažas pailius
truotas pastatų ir vienos pamokos foto
grafijomis.

įSu Huettenfeldu, kur yra gimnazija ir 
Vokietijos Lietuvių Bendruomenės cen. 
trias, Ibuvo ryšį užmezgęs ir V. Česiūnas, 
kaip rašoma reportažo pradžioje. O gim
nazijoje esą 70 mokinių ir ne tik ilš Vo
kietijos.

•Rašoma, kad mokiniai turi mokėti po 
200 markių mėnesiui, du trečdaliai pini
gų išlaidoms gaunama iš vokiečių, treč
dalį turi duoti lietuvių bendruomenė.

Gimnazija esanti ypač pravarti tiems, 
kurie neseniai atvažiavo iš Lietuvos — 

vienintelė galimybė išeiti aukštesniuosius 
mokslus.

Rašoma, ikailp mokomasi. Rašomia apie 
gimnazijos pastatus — apie senuosius, 
kurie kadaise tarnavo Rotšildams kaip 
medžioklės būstinė, ir niauja! pastatytuo
sius. Rašoma taip 'pat, kiek Vokietijoje 
lietuvių buvo po antrojo pasaulinio karo, 
kiėk jų (išemigravo ir kiek liko. Likusius 
jungia Bendruomenė.

(Pati populiariausia buvusi gimnazijos 
mokinė esanti dainininkė Lena Valaitis.

5 LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS 
ČIKAGOJE

Čikagos lietuviai dabar turi 5 radijo 
programas. Populiariausia yra Sophie 
Barčus šeimos, kurį veikia visas 7 dienas 
savaitėje. Jai vadovauja Aldona Barkutė 
— Daukus ir jos dukrelė Sofija.

Margutis veikia 5 dienas, nuo pirma- 
dienos iki penktadienio. Vadovauja Pet
ras Petrutis.

Brazdžioniu pusvalandis būna taip pat 
5 dienas.

Visai neseniai ėmė veikti Raimundo La
po 5 darbo dienų vakarais ir Toliaus Šlu. 
to sekmadienių vakarais. S. Paulauskas

JUBILIEJAI, JUBILIEJAI

Damos sambūris kartu su tautinių šo
kių grupe Klumpakoju 30 metų juibilie. 
jaus proga Melbourne Town Hail salėje 
(Australija) surengė didelį koncertą.

Adelaidės lietuvių tautinis ansamblis 
Žilvinas taip pat šauniai atšventė 30 m. 
gyvavimo jubiliejų.

Nuo jų neatsiliko ir Adelaidės teatras 
Vaidila, surengęs kaukių balių, Šaunius 
pietus lir savo veiklos parodą.

V. Mykolaitis-Putinas

Gruodis
Kelionė buvo neilga.
Jau žengiam paskutinį žingsnį — 
Ir pabaiga.
Pirmyn su nerimu žvelgiu.
Širdy gėla ir maudulys.
Į juodą, žvarbią gruodžio naktį 
Ir vėl mintis nuklys.
Pradžioj žiemos naktis ilga, 
Gal siautės vėtra ir pūga, 
Gal speigas, alkanas, žiaurus. 
Atidarys godžius nasrus.

Taip, iš tiesų.
Ir dienomis, ir naktimis 
Niūru, tamsu.
Ir šaltis spaudžia vis labiau, 
Ir vėjas rūstauja žvarbiau, — 
Ir aš einu be atvangos 
Sutikt žiemos, 
Šaltos, ilgos.

Bet šitai baigias gruodis jau, 
Ir sieloje staiga šviesiau.
Tegul sau siautėja pūga,
Jau skelbia gruodžio pabaiga: 
Tau grįžta saulė!

Ir aš kartoju:
Saulė grįžta!
Ir štai krūtinėj pajuntu
Atkaklų ryžtą:
Pro speigą, vėtrą ir pūgas 
Į grįžtančią šiandieną saulę 
Ištiest rankas!

2
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STALINAS IR MUZIKAI Evangelikai liuteronai Kretoje
kada neatsisakydavau susitikti su juo. 
Taigi mes ir suėjome. Valgėm ir gėrėme, 
aptarėm visas paskutiniąsias naujienas ir 
neparašėme nė vienos gaidos. Mes net ne
užsiminėme darbo temos. Ir tada paaiš
kėjo, Ikad kaip tik tą dieną Chačaturianas 
vis dėlto buvo nusiteikęs dirbti, bet aš (o, 
ta paslaptingoji slavo siela) būsiu nu. 
kreipęs jį nuo teisingo kelio.

Mes sutarėm kitą laiką susitikti. Tą 
kartą aš buvau kupinas noro dirbti; buvo 
lyg kokios sporto varžybos. Susitikome, 
bet paaiškėjo, kad Chačaturianas (o, pa
slaptingoji armėno siela!) dėl kažko buvo 
nuliūdęs. Jis nenorėjo rašyti, jis jautėsi 
filosofiškai nusiteikęs ir pasakė, kad jo 
jaunystė bus prabėgusi. Idant Chačatu
rianas patikėtų, tad dar ne viskas praėjo, 
mes turėjome truputį išgerti. Po to paste
bėjome, kad jau vakaras, laikas eiti. Ir
utes dar nebuvome parašę nė vienos gai
res.

O privalėjome ką nors daryti, todėl pri. 
ėjome sprendimo, kuris vertas Saliamo
no. Abu parašysime po himną ir tada su
eisime ir pažiūrėsime, kuris padarėme ge
resnį darbą. Geriausius gabalus iš mano 
himno ir geriausius iš Chačaturiano su- 
dėsime į bendrąjį. Aišku', galėjo ir taip 
atsitikti, kad mes parašysime du himnus, 
kurių jokiu būdu negalėsime sujungti, dėl 
to rodėme vienas kitam savo darbą, kol 
rašėme.

Kiekvienas namie parašydavome savo 
gabalą ir tada susitikdavome, palyginda. 
votme gaidas ir vėl grįždavome namo. 
Darbas ėjo greitai, nors susidurdamas su 
tam tikrais sunkumais. Mes turėjome vie
nas kitą pakritikuoti, o Chačaturianas 
yra labai jautrus vaikinas. Geriau jo per 
daug nekriitikuoti.

Tačiau mes savo himnus sujungėme į 
vieną nuostabų kūrinį. Mano buvo melo
dija, o jo refrenai. Bet mes vos neapsilba- 
rėm dėl orkestraciijos. Kiekvienas turėda
mi savo sumetimus, nė vienas nenorėjo, 
me imtis to darbo.

Aš sutvarkiau tą nesutarimą. Prisimi
niau, kaip mes su seserimis žaisdavome 
spėjimą, kai norėdavome išsisukti iš ne
malonių namų apyvokos daubų. Reikia 
įspėti, kurioje rankoje yra 'akmenukas. 
Jeigu neįspėji, tai pralaimi. Neturėjau po 
ranka (akmenuko, tai paprašiau Chačatu
rianą spėti, (kurioje rankoje laikau degtu
ką. Chačaturianas įspėjo teisingai, ir aš 
turėjau atlikti orkestraciją.

Daugybės himnų peržiūros tęsėsi ilgą 
laiką. Pagaliau Stalinas, Vadas ir Molky. 
tojas, (paskelbė, kad penki himnai pasiekė 
finalą: tie, kuriuos parašė Aleksandrovas, 
gruzinas kompozitorius lona Tuskija, 
Chačaturianas, iaš ir Chachaturianas ir aš 
drauge. Dabar atėjo pats svarbiausias cik
las, vykęs Bolšoj teatre. Kiekvienas him
nais buvo atitekamas tris įkartus, choro be 
orkestro, orkestro be choro ir orkestro su 
choru.

Tuo būdu galima pamatyti, kaip Skam
ba Skirtingose aplinkybėse. Atlikta, kiek 
atsimenu, buvo neblogai. Pakankamai ge
rai eksportui. Chorais buvo Raudonosios 
armijos choras, orkestras Bolšoi teatro.

Aleksandrovas, choro vadovas, (bėgiojo 
kaip patrakęs, nesavais dėl jaudinimosi. 
Stalinui patiko jo giesmė. Užsirydaimas iš 
malonumo ir ištikimojo seilėmis talšlkyda. 
masts, Aleksandrovas pasakojo man, kaip 
Stalinas iš pradžių tą jo dairfoą ,.išsky
ręs“; Raudonosios armijos choras, vado- 
vaujiamiam Aleksandrovo, pirmą kartą 
sugiedojo jį oficialiame koncerte prieš 
karą. Pertraukos metu Aleksandrovas bu
vo pakviestas į Stalino ložę, ir Vadais ir 
Mokytojais liepė dar pakartoti tai koncer
to pabaigoje asmeniškai jam. Tada jis (bu. 
vo pavadintais ,.Giesme (apie partiją“, ir 
Aleksandrovas su savo ansambliu 'atliko 
jį maišo ritmu. Stalinas liepė giedoti lė
tesniu tempu — kaip himną. Išklausęs jis 
pavadino tiai ,kovos laivo“ giesme ir da
vė naują vardą. Nuo to meto buvo vadi
nama jįEolševikų partijos himnu“.

Bolšoi teatro peržiūroje .kompozitoriai 
buvo susirūpinę. Daugumas jų atėjo su 
žmonomis. Chačaturianas atsivedė savąją, 
o aš maniškę. Visi atsargiai žvilgčiojo į 
valstybinę ložę, bandydami nepasirodyti 
viešai. Pagaliau triukšmas scenoje pasi. 
baigė, ir (buvome pristatyti Stalinui. Pa
keliui buvome iškratyti. Nuoširdžiai sa-

Garsusis, dabar jau miręs Sov. Sąjun
gos muzikais Dmitris Šostakovičius nema. 
ža yra nukentėjęs Stalino laikais. Kaip 
jis kartais būdavo persekiojamas, para
šydavo ir laikraščiai. Bet .jis (patiko atsi
minimus, kurie dabar Vakaruose išleisti 
atskira knyga.

Atsiminimus jis diktavo savo mokiniui 
Solomonul Volkovui, kuris dabar gyvena 
jau JAV.

Spausdinamės čia vieną tų jo atsimini
mų atkarpą.

»*»

Aš neįžiūrėjau jokios magiškos jėgos 
Staline. Jis buvo paprastas, apsileidęs 
mafias žmogus, nedidelio ūgio ir storas, 
raudonais plaukais. Jo veidas buvo nusė
tas raulpų žymėmis, o dešinioji ranka pa. 
stebimai plonesnė už kairiąją. Jis vis 
stengėsi slapstyti savo dešinę. Niekuo jis 
nebuvo panašus į gausybę savo portretų.

Stalinas yra nušovęs keletą dailininkų. 
Jie buvo pašaukti į Kremlių įamžinti Va
do ir Mokytojo, bet, matyt, nepatenkino 
jo. Stalinas norėjo atrodyti aukštas, stip
riomis rankomis. Nalbandianas apstatė 
jiuos visus. Jo portrete Stalinas eina tie
siai į žiūrovą, susidėjęs rankas lainlt pilvo. 
Žiūrėta iš apačios, iš tokio žiūrėjimo taš
ko, kad ir liliputas atrodytų kaip milži. 
nas. Nalbandlanas paklausė Majakovskio 
patarimo: dailininkas turi žiūrėti į savo 
modelį taip, kaip antis į balkoną. Nalban- 
diiamias nutapė Staliną iš 'tokio anties taš
ko. Stalinas buvo labai patenkintas, ir 
paveikslo kopijos buvo iškabinėtos visose 
įstaigose, net kirpyklose ir turkiškose 
pirtyse.

Gautuosius pinigus Nalbandianas pa
naudojo ištaigingam vasarnamiui netoli 
Maskvos pasistatyti. Didžiulis pastatas su 
boniomis, kuris pasižiūrėjus iš karto at
rodė, kaip geležinkelio stotis ir šv. lElazili. 
jaus katedra.

Aš susitikau su Stalinu karo metu — 
tada, kai buvo nutarta, kad Jnitem'adon,a- 
las nebetinka būti sovietiniu himnu. ■

Galvota, kad žodžiai netinkami, ir, iš 
tikrųjų, tokie žodžiai kaip ,,niekas neiš- 
laisvins mūsų — nei Dievas, nei caras, 
nei herojus“, atrodė klaidingi. Stalinas 
buvo ir Dievas ir caras, taigi ideologiškai 
žodžiai buvo netikri. O, be to, Internacio
nalas buvo svetimas kūrinys — prancū
ziškas. Kaip gali rusai turėti prancūzišką 
himną? Ar negalėtų jie susikurti ką nors 
savo? Tie sudėjo naujus žodžius — ,,Sta. 
linas užaugino mus“ (žinote, jis gi buvo 
Didysis Daržininkas) ir perdavė juos 
kompozitoriams. Parašykite naują tautinį 
himną!

Tu privalai dalyvauti varžybose, ar no
rėtum, ar ne, nes kitaip bus pasidarytos 
išvados. Jie sakytų, kad vengi svarbios 
pareigos, žinoma, daugeliui kompozitorių 
tai buvo proga pasirodyti, itiaip sakant, vi
somis keturiomis įkopti į istoriją. Kai ku
rie labai stengėsi. Vienas mano draugų, 
Chačaturianas, parašė septynis himnus; 
štai kaip labai jis norėjo pasidaryti tauti
niu kompozitorium. Iš tikro, šis pasauli, 
nio garso kompozitorius nebuvo ypač 
darbštus, bet šiuo atveju jis akivaizdžiai 
parodė nuostabų uolumą.

Gerai, aš taip pat parašiau himną. Ta
da prasidėjo begalinės .peržiūros. Kartais 
pasirodydavo Stalinas, ir jis klausydavo
si ir pagaliau įsakė, kad Chačaturianas ir 
aš drauge parašytume himną. Tokia idėja 
buvo perdėm kvaila. Chačaturianas ir aš 

' esame visiškai skirtingi kompozitoriai, 
skirtingo stiliaus ir skirtingų darbo bū
dų. Mūsų temperamentai taip pat Skirtin
gi. Ir pagaliau kas gi norėtų dirbti ikolek. 
tyviniame kompozitorių ūkyje? Bet mes 
privalėjome paklusti.

(Aišku, mes nedirbome kartu. Iš princi
po aš nesu priešingas bendradarbiavimui, 
— literatūroje iš tikro tai pasiseka, — bet 
tik nežinau, kad tokie bandymai būtų pa
vykę muzikoje. Ir Chačaturianas ir aš ne
sudarėme išimties iš tos taisyklės vien 
dėl to, kad mums buvo įsakyta pasidaryti 
bendradarbiais. Į tą dalyką aš ir nežiūrė
jau rimtai. Gali būti, kad dėl to aš Cha. 
čatiurianą apvyliau.

Susitikti Chačaturianą visų pirma reiš
kia gerai pavalgyti, maloniai išgerti ir 
pasišnekučiuoti apie šį (bei tą. Tai dėl to 
aš, jei 'tik turėdavau atliekamo laiko, nie
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kau jums, kad nejutau jokios (baimės pa
simatyti su Stalinu. Žinoma, buvau susi
jaudinęs, bet nebijojau. Pajunti baimę, 
kai atškleidi laikraštį ir jame sakoma, 
kad tu esi liaudies priešas. Tada jau tu 
niekaip nebeišsiaiškinsi, niekas nenori 
tavęs klausyti, ir nebėra nė vieno, kuris 
tartų žodį tau apginti. Tu apsidairai ap
linkui, ir visi turi tą patį laikraštį, ir visi 
žiūri į tave tylėdami, ir jei bandai ką 
nors pasakyti, tai jie nusisuka į šalį. Jie 
negirdi tavęs. Tada tai tikrai baisu. Pats

baisiausias dalykas yra tas, kad viskas 
jau pasakyta ir nuspręsta, ir tu nežinai, 
kodėl taip nuspręsta, ir beprasmiška yra 
ginčytis.

Bet ko čia būtų bijoti? Niekas nebuvo 
nuspręsta. Tu dar gali šį tą pasakyti. Taip 
aš galvojau, kai pamačiau Staliną, kuiris 
stovėjo vienas; jis buvo mafias, todėl nie
kam neleidlo stovėti šalia savęs. Visi aukš
tieji pareigūnai susigrūdę stovėjo užpa
kalyje. Be Chačaturiano ir mainęs, diar 
buvo ten du dirigentai, Aleksandras Me- 
lilkas.Pašavejas, kuris dirigavo orkestrui, 
ir (Aleksandrovais, kuris vadovavo chorui. 
Kodėl mus pašaukė? Aš ir dla'bar nežinau. 
Gal būt, Stalinas staiga pajuto, kad jis 
norėtų pakalbėti su manim, ibet (kalba ne
sirišo.

Pirmiausia Stalinas nuodugniai išsakė, 
koks tautinis himnas turėtų būti. Tai bu
vo banalybė, tipiška Stalino nuvalkiota 
tiesa. Buvo taip neįdomu, kad aš net ne
beprisimenu. Jo artimieji atsargiai ir ra
miai pritarė. Kažkodėl visi kalbėjo imalo. 
niai. Atmosfera buvo tokia, lyg šventose 
sipeigose, ir atrodė, lyg būtų Kaukiama 
stebuklo — pavyzdžiui, kad Stalinas ims 
ir pagimdys. Stebuklo laukimas buvo 
kiekvieno palaižūno veide. lElet stebuklas 
neįvyko. Jeigu Stalinas ir gimdė, tai ši
tai vyko tik kokioje nors nesuprantamoje 
jo minties nuotrupoje. Tiesiog nebuvo 
įmanoma palaikyti ,pokalbį“. Galėjai pa
sakyti Taip arba nieko. Aš (bevelijau ty
lėti. Pagaliau nebuvau pasirengęs teori
nėms diskusijoms, kaip rašyti himnus. 
Savo nosies nekišti į jokias teorines dis. 
kusijias. Aš ne Stalinas.

Ir staiga (blankus pokalbis pakrypo pa
vojingu keliu. Stalinas norėjo parodyti, 
kad jis gerai nusimano orkestracijoje. 
Matyt, jis buvo painformuotas, kad Alek
sandrovais p'ats nesuorkestravo savo gies
mės. Jis (atidavė profesionalui sutvarky
ti, ką iir daugumas varžybose dalyvavu
siųjų buvo padarę. Keletą tuzinų himlnų 
sutvarkė vienas labai gerai patyręs as. 
muo. Ta prasme Chačaturianas ir a'š bu
vome išskirtinė mažuma, kadangi mes pa
tys atlikom Savo orkestraciją.

Staliinias nusprendė, kad jis negali pra
leisti neiškėlęs Aleksandrovui orkestraici- 
jos klausimo. Su mumis geriau neprasi
dėti. Mes vis dėlto esame profesitoallai. O 
jeigu jis tokiu atveju apsiriktų? Bet, pa. 
sinaudodamas Aleksandrovu, kaip pavyz
džiu, Vadas ir Mokytojas galės parodyti 
savo išmintį ir įžvalgumą.

Startiniais pradėto, pialklausdiamas Alek
sandrovą, kodėl jo giesmės atlikimas toks 
menkas. Aleksandrovas tikėjosi visko, tik 
ne tai, kad Stalinas kalbėtų apie orkes
traciją. Ji's buvo sutriuškintas, supainio
tas ir suniaiktotas. Buvo matyti, kad jis 
atsisveikina ne tik su savo himnu, bet ir 
su savo profesija ir, gal (būt, dar su kaž
kuo daugiau. „Kovos laivo giesmės“ kom
pozitorius ipamėlynijo ir pradėjo prakai
tuoti. Buvo gailia .į jį žiūrėti. Ir tik tekiais 
momentais žmonės pasirodo, kas jie yra. 
Aleksandrovas ėmėsi kraštutinės išeities. 
Bandydamas apsiginti, jis pakaltino or- 
kestruoitoją. Tai buvo žema ir niekinga. 
Po tekio pokalbio orkestruotojas galėjo 
netekti galvos.

Mačiau, kad reikalai gali blogai baig
tis. Stalinas susidomėjo patetišku Alek
sandrovo pasiteisinimu. Tas susidomėji. 
mas buvo nesveikas, susidomėjimas vilko 
ėriuku. Pastebėjęs susidomėjimą, Alėk- 
sandrovas pradėjo dar daugiau krauti. 
Vargšas orkestruotojas buvo padarytas 
kenkėju, kuris tyčia blogai suorkestravo 
Aleksandrovo giesmę.

Aš jau nebegalėjau iškęsti, .šitais nie
kingas spektaklis įgali pridaryti daug (bė
dos orkestruotoj'ui.žmogui gali telkti mir
ti dėl nieko. Negalėjau Šitai leisti ir pasa
kiau, kad minimasis orkestruoitojals yra 
puikus profesionalas, pridėdamas, kad 
neteisinga yra už tai jį peikti.

Staliną, matyt, nustebino tas nelauktas 
posūkis (diskusijose, bet jis bent neper, 
traukė manęs. Ir man pasisekė kalbą nu
kreipti iš pavojingo užutekio. Dabar mes 
pradėjome diskutuoti, ar kompozitorius 
turi pats suorkestruoti savo kūrinį, ar pa
teisinama, jei jis kreipiasi pagalbos į ki
tus. Aš pareiškiau savo gilų įsitikinimą, 
kad kompozitorius negali niekam kitam 
patikėti savo kūrinio onkestracijos. Stali
niais ir čia sutiko su manim, Maniau, kad 
jis žiūrėjo iš savo taško: jis nenorėjo su 
niekuo dalytis savo didybe, ir štai gal dėl 
to sutiko, (kad aš esu teisingas.

Aleksandrovo „karo laivas“ skendo, 'bet 
orkestruotojas buvo išgelbėtais. Man buvo 
k'o jaustis laimingam. Pagaliau Stalinas 
pradėjo (kiekvieną mus (klausinėti, kuiris 
himnas mums labiausiai patiko. Aš bu
vau pasirengęs tokiam klausimui. Tikė. 
jaus, kad kažkas panašaus turės iškilti, 
ir nusprendžiau, kad negalėsiu paminėti 
savo air abiejų himno, ir tikriausiai ne
galėsiu paminėti nė Chačaturiano, nes 
galėčiau būti pakaltintas, kad aukštinu 
savo bendraautorių. Aleksandrovo giesmė 
man visiškai nepatiko. Taigi liko tik vie
nui vienas kandidatas iš penkių — loma 
TuiSkiijai. Sakiau, kad tai geriausias, bet 
pridėjau, kad jį būtų per sunku atsimin
ti. Manau, kad Stalinas ir čia sutiko su 
manim, nors Tuskija buvo gruzinas.

Iš to pokalbio pradėjo aiškėti, kad) Sta
linas, pats didžiausias teisėjas ir žinovas 
visų bet Ikiad-a sukurtų himnų, nusprendė, 
jog Chačaturiano ir mano yna geriausias,

EUROPOS BAŽNYČIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS KRETOJE
Spalio 18-25 d. d. 'buvo sušauktas Euro

pos Bažnyčių sąjungos 8 visuotinis suva
žiavimas Maleme-Kretos šaltoje (Graiki
joje). Sąjunga (buvo įsteigta 1959 m. Ny. 
borge (Danijoje), jos centras Ženevoje 
(Šveicarijoje). Oficialiai sąjunga vadina
si 'Europos Bažnyčių konferencija, šiais 
metais Kretoje atšventėm jos 20 metų ju
biliejų. Konferencijai priklauso beveik 
visos Europos Bažnyčios, atstovaujamos 
visos tikybos. Tik Roma dar nepriklauso, 
bet į suvažiavimus atsiunčia savo stebė
tojus. 'Lietuvių evangelikų liuteronų lElaž- 
nyčia išeivijoje ir tėvynėje, kaip ir kitos 
Pabaltijo (Bažnyčios — latvių ir estų, — 
priklauso šiai konferencijai.

Į šių metų suvažiavimą (kaip pilnatei
siai delegatai buvo nuvykę mūsų Bažny. 
čios atstovai vicesenjoras kun. Juozas 
Uirdzė ir kun. Fr. Skėrys. Kaip svečias da
lyvavo vysk Jonas Kalvanas iš Tauragės. 
Iš viso buvome tik trys lietuviai tarp 400 
asmenų. O buvo suvažiavę 202 pilnatei
siai delegatai iš 26 Europos valstybių.

Su sovietų delegacija Iš Pabaltijo buvo 
atvykę arkiv. dr. Janis Matulis ir prof, 
kun. Janis (Berzinš, abu iš Rygos, metodis
tų (kunigais Olav Paernamets iš Tallino. 
Estijos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios 
arkiv. E. Hark ir kuin. Jaan Kiivit negavo 
vizos iš sovietų, nors oficialiai sąrašuose 
buvo įtraukti kaip pilnateisiai delegatai.

Lietuvių delegacijoj, be vicesenjoro 
kum. J. Undlzės ir kun. Fr. Skėrio, dar da
lyvavo IkaiĮp viešnia Anelyza Skėrienė iš 
Mannheimo. Iš viso (buvome 11 asmenų iš 
Pabaltijo kraštų. lEiuvo labai malonus pa. 
simatymas su broliais iš dabartinės Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos.

Europos Bažnyčių konferencija yra 
ekumeninė (bendruomenė. Ji yra taikos 
įrankis tarp atskirų Bažnyčių ir tautų, o 
taip ipat ir socialinio bei ekonominio tei- 
singumo (pagrindas. Ji yra savaranki, bet 
tampriai bendradarbiauja su Bažnyčių 
ekumenine Taryba ir kartu stengiasi puo
selėti krikščionišką vienybę ir meilę tarp 
žmonių.

Kasdien vyko rytinės ir vakarinės pa
maldos, biblijos studijos, paskaitos, pra- 
nėšimai, finansinė ataskaita ir t. t. Po. 
piečiai buvo skirti sekcijoms. Visi delega
tai buvo paskirstyti į atskiras grupes.

Paskutinę dieną buvo priimtas raštas, 
kuriuo kreipiamasi į visus krikščionis Eu-

nors jis galvojo, Ikaid refrene būtų reiks, 
linga šį tą pakeisti. Jis paklausė, kiek 
mums reiklia laiko, ir aš atsakiau, kad 
penketo valandų. I'š tikrųjų mes būtume 
galėję tai atlikti per penkias minutes, bet 
aš pagalvojau, kad neatrodys solidu, jei 
pasakysiu, kad galėtume Šen ten pataisy. 
ti, kol jie laukia. įsivaizduokite maino nu
stebimą, kai pamačiau, kad mano atsaky
mais labai supykdė Staliną. Atrodė, kad 
jis laukė kažko kito.

Stalinas kalbėjo iš lėto ir mąstė lėtai. 
Jis visiką darė lėtai. Jis turėjo galvoti: čia 
yra valstybės reikalas, tas tautinis him
nas, o Šostakovičius sako, kad jis gali pa
taisyti per penkiais valandos. Tai nerim
ta. Toks nerimtas žmogus negali būti tau. 
tinio himno autorius.

Tai dar kartą įrodė, kad Stalinas netu
rėjo nė jokio supratimo apie kompoziciją. 
Jeigu jis būtų bent truputį supratęs, su 
kuo čia turima reikalo, (tai nebūtų nuste
bęs dėl mano apskaičiavimo, (bet buvo aiš
ku, kad Stalino nusimanymas apie muzi
ką yra teks menkas, kaip ir apie kitus 
reikalus, ir kad jis, pradėdamas kalbą apie 
orkestraciją, norėjo tik pasirodyti, bet i'š 
to ėjimo niekas neišėjo.

Chačaturianui ir man nepasisekė. Cha. 
čaitiuirianais (paskui kaltino mane lengva
būdiškumu; jis įsakė, kad jeigu būčiau 
prašęs nors mėnesio, tai mes būtume lai
mėję. Nežinau, gal jis ir teisingas buvo. 
Vienu žodžiu., Aleksandrovo giesmė buvo 
pripažinta himnu. Karo laivas pasiekė 
uostą.

Bet tai kompozicijai nesisekė, — ne dėl 
muzikos, bet dėl žodžių. Tradiciškai tau
tinio himno muzika turi būti (bloga, ir 
Stalinais nesulaužė tos tradicijos, kaip ir 
buvo galima1 laukti. Jam taip pat partita 
lojalus tekstas. Bet kai buvo demaskuotas 
asmenybės kultas, tada iškilo problema 
dėl turinio. Kvaila juk būtų versti žmones 
giedoti ,,Stalinas užaugino mus“, kai jau 
viešai paskelbta, kad jis nieko neužaugi
no, kad, priešingai, jis sunaikino milijo
nus žmonių, žmonės nustojo giedoti tuos 
žodžius.

Chruščiovas norėjo pakeisti himną, bet 
jis norėjo padaryti ir šį ir tą ir dar Šim
tus kitų dalykų. Iš pradžių jie tuo reikalu 
rūpinosi visu įkarščiu, aš taip pat buvau 
įveltas, šįkart kaip ekspertas, bet pama
žu reikalai aprimo, ir mes pasilikome su 
niūniuojamu himnu. Nelabai gerai.

Galėčiau pridėti, kad Aleksandrovui 
pavyko parašyti vieną dainą, kuri (buvo 
ne per blogiausia', tą garsųjį .,šventąjį 
karą“. Ji 'buvo giedama visur kare metu. 
Stalinas ją vadino „vežimo per (kraštą 
daina/“. Pirma karo laivas, paistai veži
mas. Ką čia tas karinio transporto žody
nas? Nuobodu, draugai, nuobodu.

«««
Pakeitimai originaliame himno 'tekste 

nebuvo patvirtinti iki 1977 m., po Šosta. 
kovičiaiuis mirties. Stalino vardas buivo 
pakeistas Leninu. 

ropoję: visos vyriausybės prašomos su
mažinti ginklavimąsi, atstatyti pasitikė
jimą Europoje, t. y. tarp Rytų ir Vakarų, 
vykdyti Helsinkyje priimtus nutarimus, 
šv. Dvasios pagalba melstis už taiką, ra
mybę ir ekumeninį bendradarbiavimą.

Posėdžiai buvo pravesti keturiom kal
bom: anglų, prancūzų, vokiečių ir rusų. 
Jautėmės kaip Jungtinėse Tautose. Sovie. 
tų delegacija buvo savo vertėjus atsive
žusi.

Vicesenj. kun. Juozas Urd'zė ir kun. Fr. 
Skėrys nuoširdžiai dėkoja visiems už au
kas kelionei ir išlaikymui Kretos saloje. 
Tik dėl to galėjome dalyvauti Europos 
Bažnyčių konferencijoje ir reprezentuoti 
mūsų mažą lietuvių evangelikų liuteronų 
(Eįažnyčią Išeivijoje tarptautiniame gre 
miuime. Čia mes įrodėme, kad mūsų Baž
nyčia išeivijoje dar yra gyva ir, Dievui 
padedant, dar ilgai gyvuos. Man asmeniš
kai pirmą kartą teko dalyvauti tokiame 
tarptautiniame suvažiavime, ir jis paliko 
man didelį įspūdį.

Kun. Fr. Skėrys

Skautiškuoju keliu
Sesės ir broliai,
Lapkričio 1-ji yra svarbi lietuvių stau. 

lybės dienia: 1918 m. tą dieną Vilniuje bu
vo įsteigti lietuvių 'skautai ir skautės. Tai 
Lietuvos sfcautybės pradžia.

Tą šaunų darbą atliko Amerikos lietu
vis, tada Vilniaus liėtuvių gimnazijos mo
kinys, vėliau Lietuvos karys, žurnalistas 
ir visada lietuviškosios skaiutybės ideolo
gas v. s. Petras Jungei®.

Įžiebtoji skautybės ugnelė niekad! ne. 
nustojo žėrėjusi lietuviuose. Lietuvos 
skautų i!r skaučių organizacija išaugo ir- 
klestėjo nepriklausomos 'Lietuvos laikais. 
Ji, kad ir nebeišlaikydama savo oficialių
jų formų, dvasia buvo gyva ir visais šio 
didžiojo karo laikais. Ir dabar lietuviško
ji škauitybė, išsklydusi po laisvąjį pasau
lį, (tebėra gyva, gaji, reiikSminga, įtakinga 
ir mėgiama. Skautavimias atliko didelį 
vaidmenį Lietuvos jaunimo auklėjime.

Dabar kiek pasikeitė lietuviškojo skau- 
tavimo sąlygos, bet pagrindai ir siekimai 
diar labiau išryškėjo.

Svarbiausias organizacijos uždavinys 
— savo marius ugdyti skautybės pagrin
dais, kuo daugiau jaunimo įtraukti į 
Skautišką sąjūdį, supažindinti jį su skau. 
tavimo principais, metodais, _ įstatais ir 
programa. Skautybė visiems duoda, ji vi
sus ugdo, jei tik skaluitavimas yra- tikras, 
vykdomas (pagal jos įkūrėjo nutiestas gai
res.

Skautybės sąjūdžio kiekvieno nario gy
venimas grindžiamas įžodžiu, įstatais ir 
gražiais skautavimo papročiais. Tačiau 
priklausymas (skaičiai, .būreliui, draugovei 
ir kitiems vienetams normuojamas orga- 
nzacinėmis taisyklėmis, kurios yra būti
nos, jei laukiama pasisekimo. Taip pat 
įvairūs nuostatai tvanko vienetų, vieti- 
minlkijų ar tuntų, rajonų santykius, kurie 
vėl būtimi geram škaultevimui plėtoti'. Vi
sa tai — taisyklės, statutai, Instrukcijos, 
programos, nurodymai bei patarimai — 
padeda išlaikyti sąjūdžio vieningumą, pa
lengvina vadovavimo reikalus, derina sa
vitarpinius asmenų bei organų santykius.

Tiesa, vadovai, dirbdami skautišką ar 
bet kolkį organizacinį darbą, dažnai nusi
vilia, netenka kantrybės, pradeda atšalti 
arba ir visai užgęsta. Tačiau (turėtume 
žvalgytis pilni džiaugsmo ir gerų norų, jei 
ką pasisekė atlikti, ir vėl iš naujo veržtis 
pirmyn į /aukščiausią (tikslą.

Įžengę į Lietuvių Skautų Sąjungos 70- 
jį veiklos įtaką, toliau žygiuokime su šyp. 
sena veiduose, meile širdyse, kuo daugiau 
įtraukdami jaunimo į skautiškas gretas. 
Dėkokime visiems, kurie mus ligi šiol rė
mė, globojo ir teikė mums paramą.

Organizacijoms, skautiškos idėjos rė
mėjams, dvasiškiams, tėveliams ir bro
liams vadovams broliškai dėkoju už teik
tą ir teikiamą paramą, taiką ir .globą. 
Linkiu prasmingų šv. Kalėdų ir sėkmingų 
1'980 metų.

Budžiu.
LSB Europos Rajono Vadeiva,

v. s. J. Maslauskas

;¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥** 
* ** ** Malonių šv. Kalėdų ir vieningų, *
* darbingų, laimingų 1980 metų *
J linkim *
$ „E. įL.“ leidėjams rėmėjams, I
* bendradarbiams ir skaitytojams J
* *B. ir K. Valteriai i
* ** *

Visus mūsų rėmėjus ir talkininkus, 
o taip pat pensininkus, ligonius ir 
vienišuosius tautiečius sveikiname 
Kalėdų proga ir linkime laimingų 

Naujųjų Metų.
Londono Lietuvių Moterų 

Sambūris „Dainava“
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Lietuviu spauda išeivijoje
(Paskaita, skaityta Europos Lietuviškųjų 
Studijų Savaitėje, kuri vyko 1979 m. liepos 
20-27 d.d. Louvain-la Neuve, Belgijoje)

Z. V. Rekašius

Vargu ar įmanoma kalbėti apie lietuviš
ką spaudą išeivijoje, nepaliečiant lietuvių 
spaudos tradicijų aplamai. Užtenka tik pa
lyginti šiuo metu Išeivijoje išeinančius lie
tuviškus laikraščius su, sakysim, amerikie
čių ar Vak. Vokietijos spauda, ir pamaty
sime, jog skirtumai tokie dideli, kad jų su. 
prasti ir paaiškinti nepajėgsime, nepa
ieškoję priežasčių žymiai ankstyvesniuo
se mūsų kultūros istorijos reiškiniuose. 
Tačiau bandymas atsekti šiandieninės 
mūsų spaudos savybes praeities nagrinė
jime paverstų šį mano pašnekesį istorine 
studija. O tai ne mano, o istorikų darbas. 
Todėl tik prabėgomis paminėsiu kelis is
torinius paradoksus, kurie mano išmany
mu, tebėra savo įtaka reikšmingi ir da
bartinei mūsų spaudai.

ISTORINIAI PARADOKSAI
1947 m. paminėjome lietuviškos kny

gos 400 motų sukaktį. Šiais metais šven
čiame Vilniaus universiteto 400 metų ju
biliejų. Todėl būtų visai natūralu tikėtis, 
kad ir spaudos sukaktys, kurias jau šven
tėme ar dar švęsime, būtų maždaug tokių 
pačių dimensijų. Tuo tarpu pirmas lietu
viškas laikraštis, ,,Nusidavimai apie evan
gelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pago
nių“ (1832-1914), buvo išleistas Rytprū
siuose, Karaliaučiuj, prieš nepilnus 150 
metų. Tačiau nei šis, nei kiti du ankstyvie
ji Prūsijos lietuvių laikraščiai (,,Keleivis“ 
1849-80, ,.Lietuviška ceitunga“ 1878-1939) 
didesnės įtakos mūsų tautos istorijoje ne
suvaidino. Tačiau kaip paaiškinti tokį 
keistą dalykų susipainiojimą: pastatę uni
versitetą ir pradėję leisti knygas, laikraš
čio turėjome laukti dar 'bemaž 250 metų. 
Užtai, turėdami gilias ir dar vis pakanka
mai ,,nerekonstruotas“ mokslo ir rašytinės 
kultūros tradicijas, meno ir architektūros 
lobius, spaudos tradicijų dar nesusikūrė- 
me.

Antras su lietuvių spauda susijęs isto
rinis paradoksas 'buvo spaudos draudimas, 
užsitęsęs ištisą 40 metų. Paskelbtas ati
traukti lietuviams nuo lenkų įtakos drau
dimas — ne lietuviškai, o tik lotyniškai — 
lenkiškomis raidėmis spausdinti lietuviš
kas knygas sukėlė visai priešingą reakci
ją. Tai davė pradžią tautinės orientacijos 
spaudai Rytprūsiuose (,,Aušra“ 1883-86, 
„ Šviesa“ 1887-90, ,,Varpas“ 1889-1905, 
,,Ūkininkas“ 1890-1905, ,,Žemaičių ir Lie
tuvos apžvalga“ 1889-96, „Tėvynės sargas“ 
1896-1904, ,,Lietuvos darbininkas“ 1896- 
99, „Darbininkų balsas“ 1901-06). Dar 
svarbiau — spauda pasidarė tautinės ko
vos ginklu. O kadangi toji kova buvo lai

mėta .(ir propagandiškai laimėjimas bu
vo labai įspūdingas), tai toji kovos tradi
cija lietuviškuose laikraščiuose tapo be
veik nebeišgyvendinama. Ir šiandieną 
daugumos išeivijos laikraščių redaktoriai 
pirmenybę teikia ne informacijai, o kovai 
prieš okupantus ir pan.

Ir trečias paradoksas — Rytprūsiuose 
leidžiamoji kontrabandinė, Didž. Lietuvai 
skirtoji spauda pasirodė beveik tuo pačiu 
metu, kaip ir išeivių spauda JAV-se. Pa
lyginkime — Basanavičiaus „Aušra“ pra
dėta leisti 1883 m., o Mykolo Tvardausko 
„Gazieta lietuviška“ 1879 m. (ėjo iki 
1882 m.). Po to sekė ,,Unija“ 1884-85, 
,,Lietuviškas balsas“ 1885-88, ,,Nauja Ga
dynė“ 1894-96, ,,Apšvieta“ 1894-96, ,,Lais
voji Mintis“ 1910-15.

1886 m. Juozas Paukštys pradėjo leisti 
,,Vienybę lietuvininkų“, kuri ,.Vienybės“ 
vardu tebeina ir dabar. Tai seniausias lie
tuviškas laikraštis.

Paprastai emigrantų spauda tęsia iš 
tėvynės atsivežtąsias tradicijas. Faktas, 
kad išeivijoje ir Lietuvoje lietuviška spau
da pasirodė maždaug tuo pačiu metu, ver
tė išeivijos spaudą formuotis savas tradi
cijas. Tokiu būdu neatsirado išeivijoje 
laikraščių, kurie būtų užėmę kurio nors 
Lietuvai skinto panašaus leidinio satelito 
pozicijas.

NUO SPAUDOS ATGAVIMO IKI 
NEPRIKLAUSOMYBĖS PRARADIMO

Svarbiausia priežastis, kodėl 'šis pokal
bis apie šiandieninę išeivijos spaudą pra
dedamas, kad ir labai prabėgomis, žvilgs
niu j praeitį, tai kad toks požiūris išryš
kina, kodėl spaudos laisvės tradicijos lie
tuvių spaudoje dar ir šiandien tebėra to
kios trapios.

1904 m. atgavom spaudą, nei Petrapilio 
savaitraštis ,,Lietuvių laikraštis“ (1904- 
06), nei ,.Vilniaus žinios“ (1904-09), nei 
„Lietuvos žinios“ (1909 — 1940), nei ,.Vil
tis“ (1909) nebuvo laisvi, nes turėjo labai 
atsargiai laviruoti pro caro valdžios cen
zūrą. Dar sunkiau buvo karo ir vokiečių 
okupacijos laikotarpiu, nes tik 1917 m. 
tegalėjo pasirodyti ,,Lietuvos aidas“, labai 
karo valdžios cenzūruojamas.

Nepriklausomybės laikotarpis yra lietu
vių spaudos aukso amžius. Visų pirma 
spauda nepriklausomoje Lietuvoje pradė
jo ir gan sparčiai profesionalėti tiek turi
niu, tiek technika. Pasirodė net dvi lai
das per dieną išleddžiantys dienraščiai 
(„Lietuvos aidas“), atsirado nuolatiniai 
korespondentai užsienio didesniuose mies
tuose, žinių parūpindavo lietuviška ELTA 
ir užsienio žinių agentūros. Redakcijose 
atsirado specializacija, o su ja — greitas 
ir tikslus žinių perdavimas. Išaugo žurna
listų karta, pradėjusi vakarietiškai skirti 

informaciją nuo komentaro. Tačiau visa 
tai Lietuvoje nutrūko su okupacija 1940 m.

Vis dėlto nepriklausomybės laikotarpis 
buvo žymiai per trumpas išsiugdyti lais
vos spaudos tradicijoms. Demokratinės 
santvarkos metais spauda dažnai būdavo 
karo meto stovio įstatymų priversta ar 
priverčiama susilaikyti nuo aštresnių ar 
atviresnių politinių svarstymų, o po 1926 
m. konservatyvi Smetonos — Tūbelio vy
riausybė įvedė ir atvirą spaudos cenzūrą, 
tuo mūsų Istorijoje nepriklausomybės lai
kotarpiui padarydama didelę gėdą..

POKARIO EMIGRANTŲ ĮTAKA

1945 m. į Vakarus pasitraukę politiniai 
pabėgėliai (save tuomet vadinę tremti
niais) rado ankstyvesnių išeivių spaudą 
gan nuskurdusią tiek medžiagiškai, tiek 
intelektualjšlkai. Bendradarbiai ir redak
toriai iš naujųjų ateivių gan greitai pakė
lė visų pirma laikraštinės kalbos kultūrą. 
Dingo iš laikraščių hauzos, kicenai, niu- 
paintinimai, atgavo laikraščiuose šiokias 
tokias teises lietuvių kalbos gramatika ir 
skyryba. Antras išeivijos nuopelnas — 
tai svarbesnių, esminių teisių pagausėji
mas visokių amerikietiškų niekelių są
skaita. Ir trečias pokario išeivijos nuopel
nas — tai sugrąžinimas į spaudą šiek tiek 
daugiau idealistinės nuotaikos, idealisti
nės pasaulėžiūros (tiek klerikalų, tiek ir 
liberalų spaudoje). Ypač Amerikoje, kur 
žmogiškoji mąstysena yra beveik visiško
je pragmatizmo įtakoje. Toks idealistinis 
įnašas buvo, mano nuomone, labai sveikas, 
o savos valstybės neturinčiai Išeivijai ir 
labai reikalingas dalykas.

NEIGIAMAS IŠEIVIJOS ĮNAŠAS

Nežiūrint šių paminėtų (ir dar kitų, 
mano nepastebėtų) teigiamų poslinkių, 
pokario pabėgėlių iš Lietuvos įnašas išei
vijos spaudai buvo, mano nuomone, dau
giau neigiamas, negu teigiamas. O kadan
gi ne teigiamybių, bet neigiamybių išsa
mesnė analizė paprastai atneša daugiau 
naudos, tai norėčiau šias kritiškas pasta
bas plačiau paliesti.

1. Pats neigiamiausias reiškinys, po ka
ro labai greit įsivyravęs išeivijos spaudo
je — tai pagrindinių spaudos funkcijų 
sumaišymas. Išeivijoje tapo kuo ne visuo
tinai priimta taisyklė, kad pagrindinis 
jos spaudos uždavinys yra kovoti už tau
tos laisvę, už Lietuvos nepriklausomybę, 
o informacija yra tik sekantis pagal svar
bą uždavinys. Natūrali šitokios galvosenos 
išvada yra, kad spauda skelbia visų pir
ma tokią ir tik tokią informaciją, kuri 
arba padeda šioje kovoje, arba bent jai 
nekenkia, šitokia pažiūra dar ir dlabar 
tebėra taip tvirtai įsišakojusi konservaty
viojoje visuomenės dalyje, kad kartais 
pokalbyje net negalima bandyti jos kriti
kuoti, nesukeliant labai emocinės pokal

bininko reakcijos. Todėl pabandykime pa
nagrinėti ir pavyzdžiais pailiustruoti nei
giamas, mano nuomone, net labai žalin
gas šitokios spaudos laikysenos pasek
mes.

Spauda į skaitytoją veikia trejopai: jį 
įtikina, arba jį suerzina savo neįtikimu
mu, arba — o tai pats blogiausias atvejis 
— padaro jį abejingu laikraščio skelbia- 
majai informacijai, o tuo pačiu ir pačiam 
laikraščiui.

Mane, kaip ir daugelį skaitytojų, ypač 
erzina tas informacijos nebuvimo faktas. 
Žmogus Skaitai ir matai, kad čia yra kaž
kas išleista (toji, redaktorių nuomone, 
„netinkama“, „nepadedanti mūsų kovai“ 
informacija). Skaitytojas, ypač pripratęs 
prie vakarietiškos spaudos, pasijunta 
esąs manipuliuojamas, o tai jį iš viso at
baido nuo lietuviškos spaudos, žmogus 
nori sužinoti teisybę, o ne būti manipu
liuojamas.

Šitokių informacijų nutylėjimo ar ten
dencingo dalinio perdavimo pavyzdžių 
labai daug. Tai, visų pirma, visiškai Lie
tuvos gyvenimo sovietinėje okupacijoje 
pagerėjimų nutylėjimas kai kuriuose laik
raščiuose; destalinizacijos proceso aiškini
mas kaip bandymas apgauti Vakarus; cen
zūra, nepraleidžianti net ir apmokėtų 
skelbimų apie Lietuvos menininkų kon
certus Vakaruose, ir taip toliau. Mano 
nuomone, kaip tik šiuo klausimu skirtu
mas tarp išeivijos ir didžiosios Vakarų 
spaudos labiausiai nuo lietuviškų laik
raščių atbaido jaunąją kartą, kuri nebe
turi pakankamai tautinio sąmoningumo, 
kad tokią spaudą skaitytų nors ir dantis 
sukandusi.

2. Antra — nemažesnė, nors žymiai re
čiau pasitaikanti — neigiamybė yra tie
siog nesąžiningai tendencingos informaci
jos pristatymas. Pavyzdžių čia taip pat 
netrūksta. Daugiausia jų iš Lietuvos gy
venimo. Pavyzdžiui, „informacija', kad 
sparčiai (?) statomos Mažeikių rafineri- 
jos statybininkai rusai liks Mažeikiuose 
ir įmonę pastačius. Dar būdingesnis to
kio tendencingo informacijos traktavimo 
pavyzdys, atskleidžiantis jos žalą — de
moralizuojantį poveikį, yra isterija, kuri 
jau antras mėnuo verda išeivijos spaudo
je dėl to, kad sovietai išleido įstatymą, 
pagal kurį mūsų vaikai paverčiami sovie
tų piliečiais. Mane ypač demoralizuoja
mai veikia faktas, kad labai nenoromis 
esu priverstas pripažinti, jog šiuo klausi
mu Jš visų išeivijoje lietuvių kalba išei
nančių laikraščių teisingiausiai skaityto
jus painformavo komunistų „Laisvė“, iš
spausdinusi esmines (o ne propagandiškai 
iškraipytas) Sovietų atstovybės Kanado
je pareiškimo tuo reikalu mintis. Dėl to 
pradedame nėbepasitikėti sava spauda, o 
tai kuo tada pasitikėsime?

3. Ne tokia žalinga, bet labai erzinanti 

blogybė daugelyje išeivijos laikraščių yra 
nesugebėjimas ar nenoras skirti informa
ciją nuo jos komentaro, tai yra pristatyti 
medžiagą taip, kad skaitytojui būtų aiš
ku, kur baigiasi faktas ir prasideda ra. 
šančiojo nuomonė.

4. Didelę žalą išeivijai daro spaudoje 
įsivyravę slapyvardininlkai todėl, kad, 
anonimiškai su „priešais“ spaudoje są
skaitas suvedinėjant, nebėra reikalo lai
kytis bendrų moralės dėsnių. Tada atsida
ro durys ir melui, ir šmeižtui, ir nepatvir
tintiems gandams, užgauliojimams; žo
džiu, tai veda iį spaudos moralinį nuosmu
kį. O pasiteisinimas, kad anonimas negali 
pasirašyti, idant nenukentėtų Lietuvoje 
likę giminės, yra, tur būt, dažniausiai iš
eivijos spaudoje kartojamas melas.

5. Yra Išeivijoje (ačiū Dievui, labai ne
daug) laikraščių, kuriuose melas (net ir 
be anonimiškumo) yra tapęs nuolatiniu 
reiškiniu. Tokiu laikraščiu, kuris be jo
kių skrupulų sąmoningai skleidžia melą, 
dabar jeu reikia laikyti „Naujienas“. Pa
vyzdžių irgi netrūksta. Tai ir mano pa
ties apšaukimas „Nepr. Lietuvos“ redak
torium, Bražinskų pavertimas karinin
kais, melas apie tai, kas atidėlioja Bend
ruomenės ir „reorgų“ bylą amerikiečių 
teisme ir t.t.

Baigiant su neigiamybėmis, paprastai 
pasiūlomi ir receptai, kaip su jomis kovo
ti. Kalbant apie spaudos negeroves, tur 
būt, pati efektingiausią priemonė yra ne 
apie tai kalbėti ar rašyti, o bandyti pada
ryti geriau, šiek tiek savo laisvalaikio ir 
aš skiriu tam reikalui. Norėčiau ir jus, 
kurie laikraščius skaitote, kviesti savaip 
prisidėti prie kovos su blogybėmis spau
doje. Būtent, netylėkite, rašykite laiškus 
redakcijoms, nepasiduokite apatijai. Tai 
tiek.

Savo mielus bičiulius ir pažįstamus šv. 
Kalėdų proga sveikina ir linki jiems 

laimės 1980 metais
J. M. Navickai

J. B. Snabalčiai

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų Metų visiems draugams, 

bendradarbiams in pažįstamiems 
linki 

Kazimieras Bivainis

PRAEITIES NUOTRUPOS
Daibar miręs londonišlkiis teisininkas 

Prabas Duoba buvo geras pasakotojas, 
kuris mėgdavo artimiau su juo bendravu
siems atškleisti nemaža įdomių praeities 
nuotrupų.

Skatinamas visa tai užrašyti, prieš ke
letą mėtų buvo paėmęs plunksną į rankas 
ir šį tą paliko popieriuje. Tas užrašytą
sias nuotrupas čia ir spausdiname.

*»»

Būdingesni bruožai kai kurių profesorių 
portretams

Įsteigtas 1922 metais, Lietuvos univer
sitetas davė progos pasireikšti daugeliui 
mūsų mokslininkų, kurie arba jau buvo 
dirbę svetimuose universitetuose, arba 
vos tik pradėję mokslinį darbą savajame 
mokslo židinyje.

Savų mokslininkų toli gražu neužteko, 
jų reikėjo kviestis iš kitur. Dalis tų laitsi. 
kviestųjų buvo geri savo srities specialis
tai, bet tarp jų buvo ir tokių, kurie, prisi
dengę visokiais tarptautiniais titulais, 
maža ką tedavė mūsų pradedančiam uni
versitetui.

Tarp profesorių buvo ir spalvingų cha
rakterių. Vienas tokių buvo prof. Myko. 
las Roemeris, konstitucinės (valstybinės) 
teisės profesorius ir ilgametis rektorius.

Be (abejo, jis 'buvo įgilus mokslininkas, 
parašęs vertingų savo srities studijų, bet 
studentams buvo labai griežtas ir kartais 
perdaug (smulkmeniškas. Pavyzdžiui, jei 
studentas praleisdavo paskelbtajame są
raše jam paskirtą įskaitoms gauti ar eg
zaminams laikyti dieną, kad ir dėl svar
bių priežasčių, jau turėdavo laukti naujos 
eilės.

Niekad neteko pastebėti, kad prof. M. 
Roemerio skelbiamieji sąrašai būtų buvę 
rašyti mašinėle. Jis visada juos rašydavo 
ranka, labai būdingomis smulkiomis rai
dėmis.

Kadangi 1924 metų rudens semestrui 
buvo įsirašę labai daug studentų, tai pir. 
mosiomis konstitucinės (valstybinės) tei
sės įskaitoms gauti studentai buvo su
kviesti į universiteto pirmųjų rūmų salę 
(Mickevičiaus gatvėje).

Prisirinko pilna salė studentų ir jų 
draugų. Studentai po vieną buvo šaukia
mi prie stalo, ir prof. Roemeris duodavo 
jiems po kelis klausimus, ir nuo jų atsa
kymų priklausydavo, ką profesorius pasi. 

žymėdavo savo knygutėje. Kaip vėliau 
paaiškėjo, tie pasižymėjimai turėjo le
miamos reikšmės egzaminų pažymiui.

Ar studentai atsakydavo į tuos klausi
mus, ar ne, profesorius nieko nesakyda
vo, tik pasižymėdavo knygutėje.

Kai vienas studentas ne tik nė į vieną 
klausimą neatsakė, (bet iŠ viso nepratarė 
nė žodžio, tai prof. Roemeris atsistojo, 
padavė jam ranką ir padėkojo. Tai šukė, 
lė gražaus juoko, tačiau keista atrodė, 
kad studentas buvo ne papeiktas, bet dar 
susilaukė padėkos. Neteko nei matyti, nei 
girdėti, kad kiti profesoriai taip darytų. 
Paprastai profesoriai padėkodavo žodžiu, 
nepaduodami rankos.

Dažnai prof. Roemeris būdavo užimtas 
universiteto administraciniais reikalais, 
tai egzaminus Skirdavo savo namuose, o 
kartais ir savo ūkyje. Man su keliais ki
tais studentais buvo paskirti egzaminai 
sekmadienio rytą profesoriaus bute.

Iškabintame sąraše buvo nurodyta, kad 
tam tikru laiku prieš egzaminus nueitume 
į profesoriumą pasitarti dėl laiko, o taip 
pat sužinoti adreso. Profesorius nurodė 
valandą ir pasakė, kad jisai gyvenąs Kau
ne, Žaliajame kalne, Žaliosios gatvės ža
liame name. Namo numerio nepasakė, tur 
būt, sąmoningai.

Nurodytu laiku susiradome Žaliąją gat
vę, perėjome ją visą ir iš tikrųjų įsitiki, 
name, Ikad toje gatvėje tėra tilk vienas ža
liai nudažytas namas. Tik tada suprato
me, dėl ko profesorius nepasakė namo 
numerio.

Mus įleido pats prof. Roemeris. Ištrau
kus bilietus, buvom perspėti nežiūrėti į 
knygas, jei kuris nors turėtų jų atsinešęs, 
davė mums pusvalandį laiko pagalvoti ir 
išėjo, palikdamas mus vienus. Tuo tarpu 
šeimininkė atnešė arbatos. Lygiai po pus
valandžio įėjo profesorius ir pradėjo eg. 
zaminuoti.

Kai 1940 m. birželio 15 d. rusai užimi
nėjo Lietuvą, su .teisininkų ekskursija te
ko keliauti į Daugpilį revizituoti Latvijos 
teisininkų, kurie anksčiau buvo aplankę 
mus. Apie rusų įžygiavimą į Lietuvą su
žinojome tilk traukinyje pakeliui į Latvi
ją. Dalis ėkslkursantų grįžo atgal, o kai 
kurie kiti, tarp kurių buvau ir ,aš, kelia, 
varne toliau.

Tuo pačiu traukiniu važiavo, tur būt į 
savo ūkį ir prof. Roemeris. Mes tuojau 

pradėjom jį klausinėti, kas bus, kai rusai 
užims Lietuvą. Jisai nieko konkretaus ne
pasakė, tilk ramino muis, kad nėra ko per
daug baimintis, nes rusų konstitucija ga
rantuoja pagrindines piliečio teises, kaip 
ir kitų kultūringų tautų konstitucijos.

Baigiant apie prof. Roemerį, dar pri- 
mintina, kad vokiečiams -užėmus Klaipė, 
dos kraštą, jisai Lietuvos teisininkų žur
nale parašė labai griežtą straipsnį dėl tos 
agresijos. Tačiau neteko girdėti, kad vo
kiečių okupacinė valdžia būtų ėmusis ko
kių nors priemonių prieš jį dėl to straips
nio.

Tai paminėjau žinodamas, jog vokiečių 
Okupacinė valdžia ėmėsi tam tikrų prie, 
menių prieš kai kuriuos asmenis, kuriuo 
nors būdu pasireiškusius prieš vokiečius 
Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu. 
Tokiu pavyzdžiu gali būti advokatas Zig
mas Toliušis (vienas valstiečių liaudinin
kų partijos lyderių), kuris dalyvavo civi
liniu ieškovu Neumano-Zaso byloje, vadi, 
mas, netiesiogiai padėjo prokuratūrai įro
dyti teisiamųjų kaltę. Civilinis ieškinys 
baudžiamojoje byloje gali būti patenkin
tas tiktai tada, kai teisiamasis ar teisia
mieji būna pripažinti kaltais.

Vokiečiams 1941 metais Okupavus Lie. 
tuvą, adv. Z. Toliušis buvo paskirtas į 
prie teisingumo tarėjo sudarytą komisiją 
peržiūrėti rusų bolševikų įvestus įstaty
mus. Sužinojusi tai, vokiečių okupacinė 
valdžia tuojau pareikalavo,, Ikad adV. Z. 
Toliušis būtų iš tos komisijos pašalintas. 
Ar adv. Z. Toliušiui buvo uždrausta ir ad
vokato praktika — negalėčiau pasakyti, 
tik žinau, kad jisai visas savo bylas per
davė kitam advokatui, o pats išvažiavo į 
savo tėviškę ar pas gimines ir nuošaliai 
laikėsi visą okupacijos laikotarpį.

♦ ♦♦

Docentas Antanas Tumėnas (vienas 
krikščionių demokratų partijos lyderių) 
universitete dėstė Lietuvos valstybinę 
(konstitucinę) teisę.

Išlaikiusiems egzaminus pas prof. M. 
Roemerį iš bendrosios valstybinės teisės 
ir pas docentą A. Tumėną iš Lietuvos 
valstybinės teisės, abu profesoriai susita
rę išvesdavo bendrą pažymį.

Doc. A. Tumėnas, dėstydamas univer. 
sitete Lietuvos valstybinę teisę, savo pa
skaitose ir egzaminuose remdavosi tikro
jo (teisėto) seimo priimtąja konstitucija, 
ignoruodamas naująją, tautininkų val
džios paskelbtąją.

Egzaminuodamas mėgdavo paklausti 
studentus, kokius valstybinės teisės vei

kalus jie yra skaitę. Populiariausi tos sri
ties autoriai buvo Gribovskis ir dar vie. 
n as.

Kartą Šitaip paklaustas, studentas pa
sididžiuodamas pasisakė, kad jis Skaitęs 
atitinkamą literatūrą tik vakarų Europos 
kalbomis. Paklaustas, kokius gi konkre
čiai veikalus jis skaitęs tomis kalbomis, 
pareiškė, kad Gribovslkį ir dar kažkokį 
Mitą (autorių, bet tų autorių veikalai bu
vo išleisti tik rusų kalba! Kadangi tas 
studentais silpnai atsakinėjo, 'tai, žinoma, 
doc. A. Tumėnas paprašė >jį ateiti kitą 
kartą ir labiau pasiruošusį.

Docentą Tumėną labiau prisimenu ne 
kaip profesorių, bet kaip advokatą, su ku
riuo man, kaip teismo darbuotojui, tekda
vo dažnai susitikti. Jis buvo lėtakalbis ne 
tik šiaip pasikalbėjimuose, bet ir univer. 
siteto paskaitose bei teismo kalbose. Kar
tais dėl savo lėtos kalbos užtęsdavo teis
mo posėdžius, tuo veikdamas ne tik prie
šingos pusės, bet ir teisėjų nervus. Pa
prastai byloms jūs būdavo gerai pasiruo
šęs, jo kalbos būdavo logiškos ir papras, 
tos, be jokių oratoriškų pagražinimų, bet, 
priešingos pusės užkabintas, mokėdavo 
labai gražiai atsikirsti.

Dar ir dabar atsimenu vieną gana bū
dingą epizodą, kai dar prieš 1926 m. gruo
džio 17 d. perversmą man teko sekreto
riauti Kauno apygardos teismo posėdžiui, 
kuriame 'apeliacine tvanka buvo spren
džiama profesoriaus A. Voldemaro ,,Ry
to“ dienraščiui iškeltoji byla dėl šmeižto. 
Prof. A. Voldemaras vedė savo bylą pats, 
be advokato, o adv. A. Tumėnas atstovą, 
vo „Ryto“ redakcijai.

Kai prof. A. Voldemaras per ginčus, 
pritrūkęs .argumentų, pareiškė, kad jisai 
reikalą geriau žinąs už adv. Tumėną, nes 
esąs ordinarinis profesorius, o adv. A. 
Tumėnas esąs tiktai docentas, tai adv. A. 
Tumėnas savo lėta kalba gražiai atkirto, 
pareikšdamas, kad ordinarinis profeso
rius įgali būti vienos srities geras dalyko 
žinovas, o kitos — visiškas ignoraintas. 
Tie ginčai būtų gal ilgokai užsitęsę, jei 
teismo pirmininkas nebūtų įsikišęs ir abi 
puses nuraminęs.

Kai 'viena moteris iš Suvalkijos per 
adv. A. Tumėną iškėlė civilinę bylą dėl 
jos vaikų išlaikymo aukštą vietą užiman
čiam teisininkui K„ pastarasis, pats savo 
bylą vesdamas, dažnai įsikarščiuodavo ir 
įžeidinėdavo savo buvusią žmoną. Adv. 
A. Tumėnas sugalvojo pavartoti psicho
loginį būdą nuraminti įsikarščiavusiam 
atsakovui: jisai tik pasirausdavo savo 
(portfelyje, ir atsakovas K. tuojau nutilda

vo. Nors ir dažnai adv. A. Tumėnas kaž
ko ieškodavo savo portfelyje, bet niėkad 
nidko neišimdavo. Visi stebėjosi, kas ten 
per daiktas, kad vien tik (portfelio atida, 
rymas taip veikė atsakovą K. Tik vėliau 
privačiai sužinota, kad K. iš Vokietijos 
savo sūnui parvežė žaislų, kurie tuo lai
ku buvo populiarūs Hitlerio Vokietijoje. 
Bijodamas, kad adv. A. Tumėnas tų žais
lų neparodytų teismui. K. lengvai pasida
vė tam psichologiniam spaudimui.

Prof. P. (Leonas (buvo teisių fakulteto 
dekanas ir teisės enciklopedijos bei teisės 
filosofijos istorijos profesorius. Teisės en
ciklopedija — pirmasis egzaminas, kurį 
studentai turėdavo būtinai išlaikyti, (per
eidami iš pirmojo kurso į antrąjį.

Labai gerai atsimenu, kai prieš mane 
išėjo egzaminuotis privatinis advokatas A. 
(advokatas, neturintis teisės mokslų di. 
plomo), kurį prof. P. Leonas, be abejo, 
pažinojo, o gal kartais net teko jiems 
abiems stoti advokatais toje pačioje (by
loje. Dauguma teisių fakulteto profeso- 
rių-teisininikų versdavosi ir privačia ad
vokato praktika. Tarp tokių buvo ir prof. 
P. Leonas.

Tolokai sėdėdamas, negalėjau visko nu
girsti, ką tas studentas kalbėjo, tik atsi. 
menu, kad jisai ibe (pertraukos iškalbėjo 
kokias 5 minutes. Kai prof. P. Leonas 
grąžino nepasirašytą studijų knygutę, 
studentas A., labai įsižeidęs, pradėjo prie
kaištauti profesoriui, kad be pagrindo 
jam grąžinta nepasirašyta knygutė, ir 
tvirtino, kad jisai atsakinėjęs labai ge
rai.

Prof. P. Leonas, ramiai išklausęs tuos 
priekaištus, atsakė, kad jisai negalįs pa
sirašyti, nes pasirašydamas sukompromi
tuotu ne tik save, bet ir visą Lietuvos 
universitetą, nes studentas A. kiekvienu 
sakiniu vis naują nesąmonę pasakęs.

Apskritai paėmus, prof. P. Leonas bu
vo rimtas profesorius, studentų gerbia, 
mas, daug dėmesio kreipdavęs į logišku
mą. Pamatęs, kad studentas dalyką su
pranta ir logiškai atsakinėja, pertraukda
vo pasakojimą, šio to paklausdavo ir įra
šydavo gerą pažymį.

įsiūdavo labai rimtų profesorių, bet 
smulkmeniškų. Pvz., prof. V. Mlačys, dės
tęs civilinę teišeiną, butanai reikalauda
vo, kad studentai „iškalbėtų“ visokias iš
mintis ar pasakotų tokia tvarka, kokia 
dėstoma jo vadovėlyje. Jei studentas tą
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Far unserer tattes un mammes
Aplie šešioliktosios, vadinamosios lietu

viškos sovieti.-jčs divizijos dalyvavimą at- 
(kalk’iuose mūšiuose prie Oriolo užtinkame 
žinių paprastai sovietinėje spaudoje, kai 
minimi karo metai. Tie mūšiai pristatomi 
su didvyriškai romantiniu atspalviu. O 
tai nesuteikia tikro vaizdo.

Bet rugsėjo 28 d. Londone leidžiamo 
„Jewish Chronicle“ i-liust-nuoitas magazi
nas išsispausdino David Sonin ir Zeev 
Ben Shlomo straipsnį apie tą diviziją. 
Straipsnis pradedamas kažkurio karinin
ko cinišku pasisakymu: „Apmokymo me
tu alš negaliu tų žydų pastatyti ant kojų. 
Mūšyje negaliu priversti jų įprisislėp-ti. 
Veržiasi jie į priešą nieko nepaisydami.“ 
Karininkas tokios ciniškos išvados pri
ėjęs, d!vi dienas stebėdamas, kokią neipa. 
prastą drąsą rodo jo kareiviai, puldami 
vokiečius. Tačiu ir šiuo atveju atsitikę 
taip, kaip prieš du tūkstančius metų su 
romėnų legionieriais Pyro mūšyje. Apie 
juos Seneka taip pasakęs: „Jie nepralai
mėjo — jie įtik žuvo“.

Ta 12.000 karių divizija ilgai laukusi, 
kol jai ateis laikais išeiti prieš vokiečius. 
Net pradėjęs kursuoti juokas, kad ta di
vizija esanti tolimo Taškento gynėja. Pa
galiau 1943 m. vasario 14 d. įsakyta žy
giuoti pirmyn. Tačiau kai tik iš bazės prie 
Briansko pajudėta, prasidėjo stepėse bal
siausia pūga. Viskas pakriko, nutrūko 
pėstininkų ryšiai su juos turinčiais rem
ti daliniais ir su artilerija. Lauko virtu
vės, ligoninės, haubicos, antitankiniai pa. 
-būklai ir amunicijos vežimai suvirto su- 
klimpo sniege. Be šilto maisto ir geriamo 
vandenis pėstininkai vis tiek žygiavo. 
Kiekvienas jų tempėsi ginklus ir reikalin
gas atsargines dalis. Troškulį marino lai
žydami sniegą, valgė sausą davinį, o mie
goti nebuvo kaip — kas nebeišlaikęs ike. 
lioms minutėms nuvirto į sniegą, tas ir 
mirė.

Po penkių .dienų žygio stepėmis buvo 
pasiektas Aleksejevkos kaimas .prie Orio
lo. Dvi paras buvo ilsimasi, kiek tai buvo 
įmanoma Šaltyje ir siaučiant smarkiems 
arktikiniams vėjams. Virtuvės dar tebe
buvo atsilikusios per tris dienas, tad nie
kas negavo šilto maisto. Dar blogiau, kad 
ir artilerija .buvo atsilikusi net dar toliau 
ir nebuvo kas dengia puolimą, kai atėjo 
laikas. O puolimą divizija pradėjo trečią 
dieną nuo laltkeliavimo į Aldksejevką — 
vasario 23 d. Šautuvais ir automatais 
ginkluoti šauliai puolė banga po bangos, 
puolė ir įkrito. Jie buvo geras taikinys vo
kiečiams, nes teko pulti .per sniego pri
verstą lygumą. Antrąją puolimo dieną 
pusė divizijos vyrų buvo žuvę ar sužeisti. 
Jau ibeveik sunaudota buvo turėtoji amu
nicija, ir likučiams įsakyta atsitraukti. 
Jeigu dar būtų, sako, buvę kiek daugiau 
pajėgesnių karių, traukdamiesi jie būtų 
galėję išsigabenti sužeistuosius. Sužeis

tieji buvo palikti mirti ten, kur sukrito. 
Kai mūšiai aprimo, buvo surankioti ir 
.palaidoti mirusieji. Palaidoti jie buvo 
prie Aleksejevkos. Žuvo tame -mūšyje 
apie 2.000, todėl sako, kad tai yra di
džiausios antrojo pasaulinio karo žydų 
kapinės po vienos dienos kautynių.

Lietuvišką diviziją nutarta pradėti or. 
ganizuicti 1941 m., kai nusistatyta pasi
ruošti puolimui ir atstumti vokiečius nuo 
Maskvos. Turėtieji daliniai patyrė dide
lius nuostolius, todėl imta paskubom nau
jus sudarinėti. Traukdamiesi nuo vokie
čių, iš Lietuvos pabėgo .apie 15.000 žydų, 
daugiausia iš Vitaliaus srities. Kai 1941 
m. gruodžio men. IBialachnoje, prie Vol
gos, buvo pradėta organizuoti ta divizija, 
tūkstančiai žydų stojo į ją. 16 m. amžiaus 
berniukai ir per 40 m. .amžiaus persiritę 
vyrai prašė karininkus priimti juos, nors 
tokio amžiaus nebuvo šaukiami. Karinin
kai buvę gania priešiškai nusistatę, ir 
jiems daugiau vis rūpėjusi politinė ištiki
mybė, bet kai reikėję žmonių, tai net ir 
sionistai buvę priimami, nors karinges- 
nieji 'buvę sėkami ir .po kelių mėnesių at
sidūrę drausmės 'batalionuose.

Pagal oficialią statistiką geriausiu me
tu žydai sudarę pusę lietuviškosios divi
zijos. Susisiekime, medicinos personale ir 
artilerijoje žydų buvę 90 ir net daugiau 
procentų. Kadangi žydai divizijoje sūdą, 
rė didžiausią tautinę grupę, tai šitai tei
kę vyraujančią jų dvasią. Žydų kalba bu
vusi barakų, paradų ir mūšių kalba. Ei
dami į mūšį, jie ragindavę vieni kitus šū
kiu ,,Far unserer tattes un mammes“ (už 
mūsų tėvus ir motinas) ir dėl to susilau
kę pagarbos ne tik iš savo divizijos kitų 
karių, bet ir iš kaimyninių dalinių, ir ta 
divizija.buvusi vadinama ,,žydų divizija“.

Kaip rusai į visa tai -bebūtų žiūrėję, bet 
žydų kalbos nedraudę vartoti. Iš tikro ne 
kantą buvę reikalaujama, kad ta kalba 
būtų komanduojama ar kad ji būtų var. 
tojiama specialiuose susirinkimuose ir 
prieš mūšį sušaukiamuose mitinguose. 
249 pulko kareivis 'prisimenąs, kai Jasnia. 
ja Poliana (Levo Tolstojaus gimtinėje) 
kaime į didelę klubo salę buvo sušaukti 
visi pulko žydai. Rusiškai jiems pakalbė
jęs politrukas apie karą ir tų karių vaid
menį jame, o paskui jau visos kalbos ėjo 
žydiškai. Vėliau divizijos žydai pradėję 
jausti, ką reiškia ta galimybė naudotis 
savo kalba. Su jais ta kalba patalkė ry
šius kiltų dalinių žydai. Jų dvasią kėlė 
laisvė plačiai naudotis savo kalba. Užtat 
ilki šiol prisimenamas atsitikimas, kai žy. 
dai žygiavo, dainuodami savo žygio dai
nas, o išlikę gyvi Tūlos žydai, sustoję pa
kelėse, klausėsi ir verkė.

Populiiarėję žydiški juokai, visokie pra
vardžiavimai. žydai bendravę kitaip negu 
kitos tautybės. Daug buvę rūkančių, bet 
maža jų įkas gerdiavę. Greičiau savo gau

namąją normą išmainydavo į knygas, 
žurnalus -ar saldainius. Dažniausios kalbų 
temos būdavusios isipie gandais juos pa. 
siekiančias žinias, kad vokiečiai vykdo 
žydų naikinimą, ir apie busimąją žydų 
valstybę.

Divizijoje buvę daug žydų ortodoksų, 
ir jiems buvusios teikiamos privilegijos 
prisilaikyti savo švenčių, išimtinais atve
jais parūpinama net ir religijos reikalau
jamo maisto. Jie tikėję, kad kare jiems 
tenka specialus uždavinys ginti maždaug 
visus žydus, todėl vengiančius atlikti pa
reigą ar susižaloj-ančius išmesdavo iš sa
vo bendruomenės. Kadangi patekti į ne
laisvę jiems reiškė mirtį, tai visi laikėsi 
nerašyto įstatymo niekada nepasiduoti. 
Lietuviai kantais perbėgdavę į vokiečių 
pusę. .Būdavo ir tokių divizijoje, kurie 
daugiausia iš žydų sudarytus patrulius 
tyčia užvesdavę, ikiaid vokiečiai suimtų, 
bet, sako, dažniausiai būdavo kankinami 
ir sušaudomi tie, kurie buvo vedami, ir 
tie, kurie vesdavo. Bet daugumas nežydų 
gerbę žydus už jų kovingumą. Kai kurie 
net rizikuodami stengdavęsi į nelaisvę 
pakliuvusiam žydui padėti. Kai vokiečių 
sanitarai suradę sužeistą 156 'pulko karį 
J. Levį, kiti belaisviai įtikinėję, kad jis 
yra Ivanais Ivanovičius Osipas.

Žydas rečiau tegalėjęs pakilti aukš. 
čiau kaip i majorus. Bet už drąsą per 28 
mėnesius .divizija gavo 21.000 žymeniu, ir 
didžioji jų dalis atitekusi žydams. 
Stradlpsnyje plačiau papasakojama istori
ja majoro Vileniskio, kuris su 249 pulku 
grūmėsi prieš vokiečius Klaipėdoje.

Draudimo kompensacija už sudegusius 
maldos namus pervedama LK|EK vykdo
majam komitetui, KURIS TURI TEISĘ 
GAUTUS PINIGUS PASKIRTI BET KU
RIEMS TIKSLAMS, NET IR ATEISTINEI 
VEIKLAI (29 -str.). Kokia didelė skriauda 
tikintiesiems! Jie stato bažnyčias, už jas 
valdžiai moka mokesčius, o draudimo 
kompensacijos nelaimės atveju negauna. 
Dažniausiai religinė bendruomenė negau. 
na net leidimo pasistatyti naujus maldos 
namus. Pavyzdžiui, SANGRŪDOJE (Kap
suko raj.), SUDEGUS BAŽNYČIAI, 
DRAUDIMO KOMPENSACIJĄ PASIĖMĘ 
KAPSUKO RAJ. VYKDOMASIS KOMI
TETAS, O RELIGINEI IEENDRUOMENEI 
NELEIDO PASISTATYTI NET NAUJOS 
BAŽNYČIOS. Tikintieji turėjo pasitenkin. 
ti tik gyvenamuoju namu, kuriame buvo 
įrengti skurdūs maldos namai. Panašiai 
atsitiko BATAKIUOSE, GAURĖJE ir ki
tur. 29-sis str. labai skatina kovingus 
ateistus sąmoningai naikinti bažnyčias, 
IR LIETUVOS TIKINTIEJI ĮTARIA, KAD 
DAUGUMA POKARIO METAIS SUDE
GUSIŲ BAŽNYČIŲ BUVO SĄMONINGAI 
PIKTOS VALIOS ŽMONIŲ SUDEGIN. 
TOS.

DOVANOS
Ir seniau pinigingi sluoksniai Lietuvo

je buvo pratę dovanomis pradžiuginti sa. 
vo artimuosius ir bičiulius. Pasirodo, tas 
paprotys dabar jau yra kraštutinį laipsnį 
pasiekęs, kaip štai rašoma ,,Literatūros 
ir meno“ (1979. XI. 3) Septynių dienų 
Skiltyje:

,/Dažniais žmogelis, liežuvį ant paties pa
koręs, laksto po krautuves, ieškodamas 
dovanos. Kaip nėr, taip nėr. Nors tu ką. 
Juk neneši kokio niekučio. Dovana kiaip 
ir išaugę žmogaus poreikiai, .turi būti — 
oho-ho! Ir brangi, ir solidi, ir sau pažiū
rėti, ir ypač kitam parodyti, kad anam 
veizolai aru t kaktos išsiristų ir kad iš pa. 
vydo pirštus nusigraužtų. štai ir praside
da lenktyniavimas. Atrodo, bet kuri ga
mykla galėtų tų lenktyniavimų rodikliais 
didžiuotis.

Anksčiau kažkaip neatsakingai į tuos 
dalykus žiūrėjome: saldainių dėžutę ko
kią servetėlę iš „marginių“ nupirkdavo, 
me, ir tvarka. Dabar ne-ee! Dabar — tu 
man vazą krištolinę, .aš tau visą rinkinį 
taurelių. Tu man indiško metalo servizą 
arbatai, aš tau kvepalų prancūziškų ir t. 
t. |Ee saliko, be ribos. Jei dovanos — tai 
šimtinės. Jei valgom — tai iki skrandžio 
plovimo. Jei vestuvės — tai šimtai žmo
nių, o jei geriam — tai kad medžiai lin
guotų.

Viskas prasideda nuo lopšio. Negi mūsų 
-gražuolėlis -gulės paprastoje jlovelėjie, 
čiulps vietinės gamybos čiulptuką? Mes 
jiam importinį, nors ir brangesnį, štai ta. 
vo vaikas su vietinės gumos pramonės 
produktu burnoj, o mūsiškis importinį 
seilėj a. Vaškui kais — čiulpia, ir tiek. Me
tai -prabėgo — vaikelio gimtadienis, mes 
jį žaislais uižversime. Tu savajam barška
liuką plastmasinį, o aš savajam lėlę, ne
eilinę, su -užrašėliu -„made“. Penkeri me
tai suėjo — vaje! -Koks jubiliejus! Suren, 
kantais geležinkelis — kaip tik. Septyneri 
— jau savo sudedamo dviračio pedalus 
spaudo. Vaikui sulaukus pirmos dešim
ties, tėvyninio tranzistoriaus jam nepirk, 
nes nusuks į šalį nosį: mat kaimynai sa
vajam japonišką kasetinį tekštelėjo. Ke
turiolikos metų — -duok jam ,,Javą“, kad 
birbintų. Ir visa tai -gavo atžalėlė, nė ka- 
peikytės į namus neatnešusi. Viskas greit 
sulaužoma ir nebevertin-ama, viskas atsi. 
bodę, nes persisotino vaikelis, subręsti 
nesuspėjęs.

Taip nepastebimai ir išaugo užvaduoto
jais, senų tėvelių džiaugsmas. Ir nežino se
noliai, kuo čia dar jį pradžiuginti, kokiais 
„made“ plonas blauzdeles -apmauti, kad 
tik nieko džiaugsmeliui netrūktų. O toks 
užaugęs ir pats su kitais lenktyniauti pra
deda: itiu man tą, alš tau tą ir... (Skaityk 
iš pradžių).

Teko man kartą nelauktai į -vieną gim

tadienį pakliūti. Jaunimas — daugiausia 
dailininkai buvo. Solenlzantė — -tapytoja. 
Šurmuliuoja visi, apie stalą būriuojasi: 
kas duoną pjausto, kas sviestu tepa, su. 
muštinius italiso. Tranzistoriukas toks nu
šiuręs 'burzgia. Iškilmių kaltininkė nušvi
tusi plasnoja. Šampano butelis pokštelėjo 
— vienas, nuo visų, tostą sako, sveikina. 
Paduoda dėžutę tokią, kartoninę. Sunki, 
atrodo. Na, manau, koks sidabro padėklas 
tikriausiai. Atidaro. Gražiom eilutėm 
aliejinių dažų tūbelės suguldytas, kiek
vienos spalvos po vieną... Turbūt ne daž
nai pamatysi jubiliatą, taip nuoširdžiai 
nudžiugusį ir laimingą.“

Metinių švenčių — Kalėdų ir 
N. Metų proga sveikiname 

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

pasaulyje ir pavergtoje tėvynėje.
LSS ANGLUOS RAJONO 

VADUA

Mielus draugus ir pažįstamus 
sveikiname šv. Kalėdų šventėmis ir 

linkime laimingų 
Naujųjų Metų

O. ir J. Bendoriai

Visiems nariams, 
lankytojams ir rėmėjams 

linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų 1980 metų 

linki

Vyčio klubo ir DBLS 
skyriaus Valdybos

jęs, tai- profesorius būdavo nepatenkintas 
ir studentui parašydavo mažesnį pažymį.

Prof. A. Kriščiukaitis (vyr. tribunolo 
pirmininkais ir rašytojas Aišbė) nepakęs
davo lietuvių kalbos darkymo ir paskai
tose visada pabrėždavo, kad reikia nusi
kratyti visokių svetimybių. Kaip pavyzdį 
nurodydavo prokurorų padėjėjus, kurie 
dažniausiai rašydavo baudžiamųjų bylų 
kaltimamuosiu-s aktus. Dauguma tų pro
kuroro padėjėjų, prieš suformuluodami 
kaltinamąjį punktą, buvo įpratę rašyti 
„remiantis virš išdėstytu“, o prof. A. 
Krišči-ukaičiui itai būdavo akis badąs ru- 
sicizm-as ir dėl to šalintimas iš lietuvių 
kalbos.

Baigusiems gimnazijas iki 1924 m. dar 
reikėdavo universitete laikyti lietuvių 
kalbos egzaminus. Egzaminuodavo komi
sija, kurią -paprastai sudarydavo profeso. 
ri-ai J. 'Balčikonis, A. Kriščiukaitis ir S. 
Čiurlionienė. Teko pastebėt, jog ir tenai 
studentams būdavo duodama netaisyklin
gų sakinių, kad jie ištaisytų.

Doc. A. Moravskis dėstė Lietuvos fi
nansus ir Lietuvos ūkį. Tie dalykai buvo 
tik pusiau- privalomi, ir iš jų reikėdavo 
gauti įtik įskaitas, egzaminų nereikėdavo 
laikyti. Studentai, pasinaudodami doc. 
Moravškio silpnu lietuvių kalbos mokėji
mu, eidavo įskaitų gauti visai nepasiruo
šę. Tiesą pasakius, nebuvo ir medžiagos, 
iš ko būtų galima pasiruošti, neis jokių 
vadovėlių nebuvo, o paskaitų santraukų, 
rodos, taip pat neturėta. Dėl to pasitaiky
davo visokių kuriozų, štai vienas studen. 
tas, paklaustas, kiek Lietuvoje yna ožkų, 
nedvejodamas pasakė, ik-ad- ne mažiau 
kaip 3 milijonai. Kai profesorius tokiu 
atsakymu suabejojo, tai studentas, nieko 
nelaukdamas, pradėjo aiškinti, kad labai 
dlaug ožkų esą Slabadoj — Vilijampolėje, 
o suskaičius jas visoj Lietuvoj, dar dau
giau būtų.

-Žinoma, profesorius tuo nepatikėjo ir 
studento! grąžino nepasirašytą studijų 
knygutę.

Aukštas, liesas, 'apkirptais -ūsais, visada 
dideliu portfeliu nešinąs ir niekad neper- 
siskiriąs su kaitilOku — taip atrodė romė
nų iteisės profesorius Baloga.

Nežinau, kaip tas prof. IE)aloga atsirado 
Lietuvos universitete. Tarp studentų ėjo 
kalbos, kad jisai yra žydų tautybės ir ki
lęs iš Vengrijos. Taip pat ėjo gandai, kad 
jis prilklauisąs kažkokioms tarptautinėms 
organizacijomis ir esąs parašęs veikalų iš 
romėhų teisės.

Gal jisai ir geras -buvo romėnų teisės 
žinovas, 'bet, nepakankamai mokėdamas 
lietuvių kalbos, negalėjo prisitaikyti prite 
mūsų -universiteto sąlygų.

Iš pradžių paskaitas skaitydavo vokiš
kai. Tik maža dalis mūsų studentų temo, 
kėjo pakankamai vokiečių ka-lbos, kad 
galėtų sekti prof. Balogos paskaitas. O 
kiti ateidavo tik -pasižiūrėti, ir kuo Itoli-au, 
tuo mažiau jų lankydavo jo paskaitas. 
Dalis teisių fakulteto studentų dirbdavo 
ir lankydavo -universitetą, o kadangi ro
mėnų teisės paskaitos būdavo rytais, tai 
dirbantieji arba visai negalėdavo jų lan
kyti, -airba ateidavo tik retkarčiais.

Tikrai neatsimenu, bet man atrodo, kad 
1925 m. profesoriams -buvo duotas įsaky
mas paisk-aitais skaityti lietuvių kalba. Iš 
pradžių dabar į prof. Balogos paskaitas 
susirinkdavo gana daug studentų, bet, 
kaip pradėjo aiškėti, jie -ateidavo ne žirnių 
pasi-semiti iš romėnų teisės, ibet pasiklau
syti „balogiškos lietuvių kalbos“. Ne tik 
pats profesorius, matyt, nesuprasdavo, ką 
skaito, bet ir studentai (pajėgdavo per
prasti tik kai kuriuos žodžius. Daugumas 
tų žodžių būdavo taip iškraipyti, kad jo. 
kiu būdu neįmanoma būdavo suvokti jų 
reikšmės. Ypač būdavo -gražu pasižiūrėti 
į profesoriaus mimiką, kai jisai tardavo 
lietuvių kalbos žodžius. Tada studentai 
pasijusdavo įklausą ne paskaitos, bet seką 
teatre validiniamą komediją.

Po kiek laiko pradėjo sklisti gandai, 
kad prof. Baloga kviečiasi studentes į sa
vo butą egzaminų laikyti, apžiūrėti jo 
bibliotekos -ar gauti įskaitą. Užsikviečiąs 
ir pradedąs jas glamonėti. Be to, pasiekė 
-gandai, kad Paryžiuje jis pradėjo lįsti 
prie telefonisčių, vaišindamas jas saldai- 
niiai-s ir reklamiuodamasis, kad esąs Lietu
vos -universiteto profesorius.

Nors Paryžius ir didelis miestas, bet 
tie gandai, tur būt, pasiekė universiteto 
a-r švietimo ministerijos vadovybę, ir 
prof. /Daloga išnyko iš Liet, universiteto 
— buvo atleistas ar -pats atsisakė.

Po jo -romėnų iteisės katedrą laikinai 
perėmė tarptautinės teisės prof. A. Jaš- 
čenlkia, o vėliau, baigęs sėkmingai studijas 
ir apgynęs doktoratą, romėnų teisės ka
tedros docentu buvo paskirtas iš -užsienio 
grįžęs Antanas Tamošaitis.

Teismo tarnyboje

Neturint lėšų lankyti universitetą, red. 
kėjo pasirinkti studijuoti tokį dalyką, kad 
galima būtų dirbti ir mokytis. Geriausia 

šitaip tvarkantis studijų sritis buvo teisė. 
Todėl 1924 m. rudenį įsirašiau į teisių fa
kulteto teisių skyrių.

Dauguma teisių fakulteto paskaitų bu
vo -skaitomia vakarais, tai labai patogus 
laikas tarnaujantiems studentams. Tiesa, 
būdavo ir rytinių paskaitų, kurias dau
giausia lankydavo nedirbantieji-, o dirban
tieji pasirodydavo jose 'tik tiek, kiek tar
nybos -sąlygos leido. Svarbu būdavo atei. 
ti į rytines paskaitas, kai reikėdavo gau
ti įskaitas ar laikyti egzaminus. Daug stu
dentų turėdavo tarnybas -provincijoje, tai 
jie atvykdavo tik gauti įskaitų ar laikyti 
egzaminų. Tos rūšies studentai dažniau
siai išklausydavo studijuojamąjį kursą 
ir, išlaikę minimumą egzaminų, likdavo 
amžinais studentais..

Kai pasibaigė mano iš namų atsivežtie
ji pinigai, pradėj-aiu ieškoti darbo. Pažįs
tamas studentas buvo Kauno apygardos 
teismo sekretorium. Jis patarė man nuei. 
ti pas -apygardos teismo pirmininką, nes 
girdėjęs, kiad ten yra vietų teisimo kandi
datams. Pagal Lietuvoje galiojusius rusų 
įstatymus, teismo 'kandidatais galėjo būti 
Skiriami tik aukštąjį teisių mokslą baigę 
asmenys. Bet kadangi tais laikais -Lietu
voje dar nebuvo pakankamai tokių asme
nų, tai teismų santvarkos įstatymas buvo 
pakeistas ita prasme, kad laikinai teismo 
kandidatais galėjo būti priimami nebaigę 
aukštojo teisių mokslo, bet studijuoją tei
sę.

Kauno apygardos teismo pirmininku 
tuo laiku ibuvo teisėjas S. Petrauskas, jau 
apysenis žmogus, visą laiką išdirbęs rusų 
teismuose Rusijoje. Jis nepajėgė supras
ti, kad nebaigęs teisių mokslo, bet įsigijęs 
šiek įtiek patyrimo, gali būti paskirtas 
teisėju ar tardytoju, todėl nelabai mėg
davo, jei vos tik pradėjęs studijuoti atei
davo prašyti darbo.

Bėdos verčiamas -įsidrąsinau ir pasiry
žau nueiti -pas jį. Man įėjus, jisai kažkaip 
keistai į -mane pasižiūrėjo, tai mane net 
šiurpas nukrėtė. Iš pradžių, kaip ir galvo
jau, pradėjo aiškinti, kad norįs bent (be
baigiančių universitetą kandidatų, o ne 
pirmo kurso studentų. Pagaliau, pareko
mendavus tam minėtam sėkretoriui, bu. 
vau priimtas Kauno apygardos teismo 
jaunesniuoju kandidatu ir paskirtas į 
baudžiamąjį skyrių.

Teismo kandidatai, bent iš pradžių, 
niekuo nesiskirdavo nuo kitų -teismo tar
nautojų ir turėdavo dirbti raštinės dar
bus. Pirmą dieną apeliacinio skyriaus 
sekretorius man parodė pilną raštinės 

kampą apeliacinių bylų, kurias paprašė 
išrūšiuoti pagal nusikaltimus.

O apeliacinėmis bylomis vadindavo to
kias, kurias -apygardos teismai spręsdavo, 
kai iš apylinkės teismų ateidvo su ape
liacijomis. Kai jos pasibaigdavo apygar
dos teisme, -t. y. kai įsiteisėdavo sprendi, 
mai, tai jos būdavo grąžinamos apylinkės 
teismams vykdyti, o -tai atlikus — padėti 
į -archyvus.

Susikūrus nepriklla'usoimai Lietuvai,, la
bai trūko teisininkų, todėl teisėjais ar 
tardytojais būdavo skiriami -ne tik nebai
gusieji aukštojo mokslo, bet ir nepakan
kamai mokantieji lietuvių kalbos. Dar ir 
dabar atsimenu, kad toj krūvoj pastebė
jau ir keistenybių. Štai žmogus, pavogęs 
kiaulę, teisėjo buvo nubaustas už ,,kiau
lišką vagystę“, o degtindlarys už ^arielkos 
išvarinėjiimą“. Tai visai nestebėtina, kad 
vėliau išgirdau -anekdotą apie teisėją, ku. 
ris, klaidingai -išsivertęs iš rusų kalbos 
jPrigovorit“, kuris teisminėje kalboje 
reiškia „nuspręsti“, o paprastoj kalboj 
,,prikalbėti“, ėmė sprendime ir ,.prikal
bėjo“ žmogui už vagystę tris mėnesius 
kalėjimo. Kai aip-yliinkės teismas nusiuntė 
policijai sprendimą įvykdyti, nuteistasis 
atsisakė eiti į kalėjimą, nes teisėjas jo ne
prikalbinėjęs eiti 3 mėnesiams į kalėjimą 
ir jisai visai nesutikęs prisiimti tokią 
bausmę. Tik teismui vėliau išsiaiškinus 
sprendimą, kad jisai ne prikalbėtas, bet 
nuteistas, pagaliau sprendimas buvo 
įvykdytas.

Teismo kandidatai, įsigiję šiek -tiek 
teismo darbo praktikos, būdavo skiriami 
sekretoriauti teismo posėdžiuose. Kartais 
teismo pirmininkas skirdavo kandidatus 
valdiškais -gynėjais, daugiausia recidyvis
tų bylose, kuriose nusikaltėliai jau būda
vo anksčiau daug kartų bausti ir daž
niausiai prisipažindavo kaltais. Ilgiau 
padirbėję teisme, kandidatai būdavo pri. 
komandiruojami -prie apylinkės teismų ar 
teismo tardytojų padėti sumažinti bylų 
Skaičių. Tais atvejais jiems būdavo sutei
kiamos savarankiško darbo teisės — pa
tiems vieniems spręsti ar vesti -tardymus. 
Tačiau vasaros atostogų -metu niekas sta
žo nežiūrėdavo, o kiekvieną atliekamą 
kandidatą siųsdavo pavaduoti atostogau
jančių teisėjų ar teismo tardytojų.

Tai būdavo nemaloniausias momentas, 
kai be reikiamo patyrimo kandidatas at
sidurdavo kur nors gilioje provincijoje 
pavaduoti teisėjo ir turėdavo spręsti by. 
las, naudodamasis keliais tomais įstaty
mų.

lAš tą momentą -pergyvenau, kai vieną 
vasaros dieną teismo pirmininkas prane
šė, kad esu siunčiamas mėnesiui į Šitrvin- 
tus .pavaduoti apylinkės teisėjo (tuo laiku 
jie buvo vaidinami taikos teisėjais). Bu
vau išdirbęs kandidatu -tik 8 mėnesius, 
niekad nebuvęs -apylinkės teisme ir nema
tęs, kaip ten -sprendžiamos bylos. Ban. 
džiau -atsisakyti, tvirtindamas, kad netu
riu patyrimo, bet nieko neišėjo, nes, pagal 
pirmininko žodžius, visi laibiau patyru- 
sieji jau esą iškomandiruoti. O kaip 
spręsti bylas, yra nurodyta -baudžiamosios 
tei-senos įstatyme, bet dėl visa ko patarė 
nueiti į Kiaune apylinkės teismą pasižiū
rėti.

Tuo laiku Kauno apylinkės teismas bu
vo suskirstytas nuovadomis, kurių buvo 
keletas. Nuėjau pasižiūrėti. Pataikiau į 
pirmos nuovados teismo posėdį. Posėdžia
vo teisėjas Gerulbavičius. Jisai Ibuvo labai 
griežtas, ibet bylas spręsdavo labai ,,šei. 
myniškai“, -mėgdavo duoti pamokymų. 
Pvz., atbėgusiam iš Rusijos asmeniui, ku
ris Lietuvoje tuojau apsivogė, pradėjo 
prikaišioti, kad jisai be reikalo čia atbė
gęs, mes -ilr Lietuvoje yra užtektinai savų 
vagių.

Pasiklausęs keleto bylų, mėginau išeiti, 
bet teisėjas neišleido, pareikšdamas, kad 
savo vaikščiojimu aš keliąs triukšmą ir 
trukdąs spręsti bylas. Tik pradėjus spręs 
ti įkiltą bylą, pasinaudodamas proga, kai 
buvo šaukiami liudininkai priesaikos 
duoti, išsprukau iš posėdžio. Įsitikinau, 
kad daugiau neverta klausytis, nes kiek
vienas teisėjas išsidirba savo sprendimų 
metodą, o pačią tvaiką nustato įstatymai.

Apylinkės teisėjai paprastai savo pava
duotojams teismo kandidatams -padkirda. 
vo takias bylas, kurių jie patys nemėgda
vo arba dėl kokių nors priežasčių nenorė
davo spręsti.

Perėmęs Širvintų apylinkės teismą, pa
stebėjau, kad man paskirti keli posėdžiai, 
o viename jų net 9 alimentinės bylos, t. 
y. tokios, kuriose netekėjusias merginos, 
susilaukusios kūdikių, prašo priteisti iš 
vyrų tam tikras sumas kūdikiams išlaiky
ti.
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Naujos knygos

MERKELIS GIEDRAITIS
Amberland Publishing Co. (1813 Larch

wood Ave., Troy, Mi. 4808, USA) išleido 
Stasio Maziliausko knygą „Merkelis 
Giedraitis: žemaičių vyskupas, kuni
gaikštis, Vilniaus akademijos pratekto, 
rius, ir jo ypatingi laikai“. Knyga skirta 
keturių Šimtų metų Vilniaus universiteto 
jubiliejui (215 psl., kaina 7 dol.).

Kad dabar minima Vilniaus universiteto 
didžioji sukaktis, ir svetur pasirodo viena 
kita knyga, (kurioje vaizduojamieji žmo
nės yra turėję ryšį su ta reikšmingąja in
stitucija. Štai kiek ankstėliau buvo išleis
tas Juozo KralikauSko romanas „Įkaitę 
Vilniaus akmenys“, kuriame įvesdinami į 
sceną Vilniaus akademijos profesorius ra
šytojas Konstantinas Sirvydas ir jo auk. 
lėtinis ar talkininkas Jonas Jaknavičius. 
Dabar S. Maziliauskas pateikia knygą 
apie kitą lietuviškai veiklų žmogų maž
daug iš to paties laikotarpio — Žemaičių 
vyskupą M. Giedraitį.

Knyga parašyta (beletristine forma, tai
gi Skaitoma lyg romanas. O tai turi užtik
rinti didesnį jos populiarumą susirasti 
Skaitytojų tarp tokių lietuvių, kurie dar 
paskaito, bet mokslinių monografijų ne
drįsta imti į rankas.

Pasakojimais pradedamas apie kuni
gaikštį Matą Giedraitį, busimojo vyškupo 
tėvą, kuris ėjo įvairias atsakingas parei
gas Vilniuje. Su Merkeliu susitinkame, 
kai jis iš Karaliaučiaus universiteto grįž
ta atostogų. Paskui jį ir brolį namie mo. 
kė Jurgis Zablockis, kuris Merkelį su bū
reliu studentų dar nevežė mokytis į Tue. 
bingeną, studijavo jis dar Leipcige, grįžęs 
dirbo Lietuvos valstybės įstaigoje, vysk. 
Protasevičius įtraukia jį dėstytoju į ku
nigų (seminariją, su broliu jis dalyvauja 
Liublino unijos seime. Dar labiau įsitrau
kęs (į darbą seminarijoje, įsišventina ku. 
nigu, o kai iškyla varžybos, kas užims 
Medininkuose Žemaičių vyskupo vietą, 
lietuvis Giedraitis paskiriamas. Antroji 
knygos pusė vaizduoja vysk. Merkelio 
Giedraičio veiklą Žemaitijoje: jo keliones 
per parapijas, .ryšius su kam. M. Daukša, 
bandymus mokyti žmones lietuviškai 
Skaityti, raginimą kryžius statyti ir jų 
šventinimą, santykius su kitatikiais ir rū
pinimąsi atgauti į jų rankas perėjusį kai 
kurių parapijų turtą.

Be abejo, to 'šakotos veiklos žmogaus 
.gal ir ne visi darbai knygoje paliesti. (E et 
knįyga parašyta reikalą išstudijavusio 
žmogaus, dėmesį telkiant gal ne tick ties 
pačiu vyriausiuoju ir antraeiliais veikė
jais, kiek ties fonu, kuriame šis ar tas 
vyksta. O tai (skaitytoją turės sudominti 
labialu negu faktų tirštumas. Tokių įdo-
mių epizodų būtų galima išvardyti visą 
eilę, pradedant tuo pirmuoju, kuriame 
susitinkame su Merk. Giedraičiu. Jis tada 
išjoja Paneriais, grožėdamasis aplinka ir 
apmąstydamas Lietuvos ir savo praeitį. 
Įdomūs jaunųjų Giedraičių pasikalibėji. 
miai įsu savo mokytoju Zablockiu apie Lie
tuvą, vyslk. Pirotasevičiaus, dr. A. Rotun- 
do ir M1. Giedraičio svarstymai religinių 
ir tautinių klausimų, važiavimas į Liubli
ną ir kiti.

žodžiu, knyga parašyta mokamai, 
Sklandžiai ir vaizdingai.

(p. k.)
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Lithuanian Writers in the West
ARBA LIETUVIAI RAŠYTOJAI VAKARUOSE

Didelio albuminio formato, gerame po
pieriuje atspaustos, iliustruotos, gerai 
įrištos — štai tekias prabangiai aitrodan. 
čias knygas 1976 m. pradėjo leisti JAV 
suorganizuota Amerikos Lietuvių biblio
tekos leidykla. Prabangiai išlėktos., tos 
■knygos, žinoma, ir brangios ir tarp lietu
vių, ypač toliau nuo Amerikos, kur pini
gas sunkiau uždirbamas, maža ką tepa
siekia. Dalis jų leidžiamos anglų kalba ir 
skiriamos kitataučiams. Ligi šiol jų buvo 
išleista šešetas (A. Kezio Palikę tėviškės 
namus, A. Kezio A Lithuanian Cemetery, 
D. Fainhauz Lithuanians in Multi-Ethnic 
Chicago, V. Būtėno Pennsylvainijos airng. 
liakasių Lietuva, S. Ylos Lietuvių šeimos 
tradicijos ir V. Pietario Algimantas). Da
bar pasirodė septintoji — Lithuanian 
Writers in the West — lietuvių poezijos, 
dramos ir prozos antologija, taip pat pra
bangiai išleista, iliustruota rašytojų foto
grafijomis ir grafikos darbais. Prabanga 
šviečia net ir teksto rinkiniai.

Redagavo šį leidinį Alina Skrupskelie- 
nė, įžangos žodis — Michaelio Novako, 
įvadas — Rimvydo šilbajorio, piešiniai 
— M. Giedrės Žumbakienės. Išleidimą pa
rėmė keletas privačių asmenų ir instita. 
oijų. Į redakcinį darbą Ir visą technikinį 
atlikimą buvo įsijungęs visas dešimtukas. 
O vertimus atliko net trisdešimt asmenų. 
Kai kas šiai .antologijiai paimta iš anks
čiau kituose leidiniuose spausdintų verti
mų, i>et daugumas (kūrinių versta dabar 
šiai knygai.

Knyga didelė — net 386 talpūs pusla
piai ('beje, jos kaina — 20 dolerių), ir 
Skaitytojui turėtų būti įdomi kaip pa
žintis 'su lietuvių literatūra svetur. To 
tikslo ir siekė antologijos sudarytoja, ku
ri skaitytojams ’skirtame įvadėlyje rašo:

„Šios antologijos tikslas yra supažin. 
dindi (amerikiečius skaitytojus su lietu
viais imigrantais kaip kūrėjais, šiame to
me pateikiama parinktų kūrinių Išešias- 
dešimt keturių autorių, kurių daugumas 
yra gimę Lietuvoje ir raiše ir toliau lietu
viškai, atvykę į svetimą (kraštą. Tarp jau
nųjų rašytojų skaitytojas susidurs siu to. 
kiaiis vyrais ir moterimis, kurie išsimoks
lino Jungtinėse Valstybėse, bet kurie vis 
tiek tapatina save su lietuviškomis litera
tūrinėmis tradicijomis ir dėl to kaip prie
monę išsireikšti yra pasirinkę lietuvių 
kalbą. Kiek tai (buvo galima, redaktorė 
rinkdamasi siekė plačiau aprėpti, ir nors 
nesunkiai būtų buvę galima sudaryti 
rinktinę antologiją, beit atrodė, (kad mūsų 
'tikslui geriau įjungti stambesniąsias ir 
menlkesniąsias figūras ir šitaip plačiai do
kumentuoti 'tematines ir stilistines kryp
tis, kurias charakterizuoja lietuvių imi
grantą rašytoją.“ Sudarant antologiją, su
sidurta ir su sunkumais: teturėta ribota 
vieta, kai kuriais atvejais nepasisekę su
sitarti su autorium dėl parinktojo kūrinio 
ar trūkę gero vertimo.
šešiasdešimt 'keturi autoriai vienoj kny
goj, žinoma, daug. Prozininkai gal bus 
nuskriaudę poetus, nes jiems dažniausiai 
ir vienam kūriniui reikia nemaža pusiau 
pių. O kiekvienam poetui vis ne kažin 
kiek to knygos ploto ir Skirta, ir kiekvie. 
nas spausdinamasis eilėraštis pateikiamas 
dviem kalbomis — anglų ir lietuvių. Tur 
būt, atsverti poetams nedaug kiekvienam 
tepu'skiirtų puslapių Skaičiui poezija kny
goje atspausta specialiai geresniame po-

Vladas šlaitas

Dvi nuotaikos
I

Anksčiau tave prisimindavau, 
o dabar tavo vietoj prisimenu rožių 

krūmus.
Aš skaičiuoju labai iš lėto.
Po šimto metų 
tavo vietoje liks tiktai rožių saldus 

nuolankumas.

II
Palauksiu, 
kol danguj pasirodys mėnulio lankas. 
O kai danguj pasirodys mėnulio lankas, 
tada pakabinsiu ant lanko geltoną vėliavą, 
ir tegul jinai plakasi naktį apuokams 

pralinksminti. 
Visa tai nieko bendra neturi su liūdesiu. 
Tai tiktai paprasčiausias dalykas arba 

teisybė, 
jog senatvėj visi dalykai kitaip atrodo. 
O kol kas, 
kaip sakiau, 
laukiu lengvo mėnulio lanko 
ir apuokų, 
nakties gražuolių, 
šviesaus pasirodymo. 

pieriuje. O poezijai 'antologijoje atsto
vauja J. Aistis, V. Ališas, L. Andriėkuis, 
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, J. Baltrušai
tis, J. lūllekaitis, V. Borutaitė, K. Bradū. 
nas, B. Erazdžioni's, Ant. Gustaitis, A. Jas- 
miaintas, K. Jurgelionis, J. Kėkštas, F. 
Kiirša, A. Mackus, J. Mekas, H. Nagys, A. 
Nyfca-Niliūinas, H. Radauskas, D. Sadū- 
naitė, S. Santvaras, M, Saulaitytė, L. Su
tema, VI. šlaitas, J. švalbaitė-Gylienė, G. 
Tulauiskaitė, M. Vaitkus, T. Venclova, P. 
Visvydai ir L. Žitkevičius.

Dramai atstovauja A. Kairys, A. 
Landsbergis, K. Ostrauskas ir A. Škėma.

Prozininkai, tie daugiausia vietos už. 
ėmusieji, yra V. Alantas, K. Almenas, K. 
Barėnas, Al. Baronas, <E. Cinzas, L. Dovy
dėnas, J. Gliaudą, K. Griigaitytė, Č. Grin- 
cevičius, J. Jankus, P. Jurkus, M. Katiliš
kis, J. Kaupais, J. Kralikauskas, V. Krėvė, 
A. Landsbergis, A. Lukšytė, N. Mazalaitė, 
Ic. (Meras, P. Orintaitė, 10. Pūkelevičiūtė, 
V. Ramonas, A. Rūta, J. Savickis, Ig. šei
nius, A. Škėma, J. švaistas, A. Tulys, A. 
Vaičiulaitis, V. Volertas, S. Zobarskas.

Rašant 'šias eilutes, gautas ,,Draugo“ 
kultūrinis priedas, kuriame apie šį leidi. 
n>į taip pasakyta: „Tai vienais amibicin. 
glausiu leidinių visoje mūsų išeivijos is
torijoje. Galina įsakyti, jog tai vėl mauijas 
stebuklais šalia lietuviškosios ir (angliško
sios čionykštės mūsų enciklopedijos.“ Ir 
dlar: ,,Visas 'knygos paruošimas ir apipavi
dalinimas toks, kad leidinį su pasidi
džiavimu galima duoti į reikliausių bib
liofilų ir (knygynų rankas. Visa tai liudi
ja, kad jau pajėgiame pasauliui prisista
tyti ir savo (kultūrinį klodą pademons
truoti ne vien tik atkištinėmis brošiūrėlė
mis, bet ir plačios apimties ir išskiriti'nio 
apipavidalinimo leidiniais.“

Linkėjimas būtų, kad ta knyga kuo pla
čiau pasklistų.

(k. b.)

LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
PREMIJA

Į Lietuvių Rašytojų Draugijos premi
jas komisiją įeina Algirdais T. (Antanai
tis, Povilas Gaučys, Nijolė Jairukutė-Užu- 
bailienė, Marija Saulaitytė-Stainlkuvienė ir 
Julija Švialbaiitė-Gylienė.

Komisija vertinis 1979 m. literatūrines 
knygas. Autoriai ar leidyklos prašomi po 
5 egzempliorius savo knygų atsiųsti iki 
1980 m. sausio 31 d. šiuo adresu: P. Gau
dys, 835 S. Grant St., Hinsdale, IL 60521. 
Premija' turi būti paskirta ilki ateinančių 
metų (kovo 10 d. Premijos mecenatas — 
Lietuvių Fondais.

Stasys Maziliauskas

SAVOS ISTORIJOS PERSVARSTYMAS

Rotundas ir Giedraitis tylėjo ir toliau 
mąsitė vyskupo (pasakytas mintis, kurios 
jiems padarė gilų (įspūdį. Jie patys ipana. 
šiai galvojo ir rūpinosi. Po valandėlės 
vyskupui kilo mintis išgirsti Dr. Rotundo 
nuomonę dėl unijos su Lenkija, ir jis 
kreipėsi į jiį su klausimu:

— Ar galėtum, kaip istorikas, palygin
ti Jogailos įpriešvedybilnes derybas su da
bartiniais pasitarimais dėl unijos su len
kais. Argi Lietuvai reikėjo tada su jais 
prasidėti ir ar verta su jais dabar toliau 
derėtis?

Rotundas pasijuto netikėtai užkluptas 
nauju klausimu, kada jis mokslininko rū- 
pestingumu tebesvarstė pirmąjį klausi, 
mą. Pastūmęs savo arbatos puodelį to
liau, jis pradžioje kalbėjo bendrybėmis, 
kol padarė šią išvadą:

— Jogailos priešvedybiniu metu Lietu
va buvo labai galinga valstybė. Jai (Len
kijos tikrai nereikėjo savo didesniam sau
gumui, nes Lenkija buvo daug mažesnė ir 
silpnesnė už Lietuvą. Tik Lenkijai labai 
parūpo už Jogailos išleisti tą Vengrijos 
karalaitę Jadvygą, paveldėjimu gavusią 
Lenkijos sostą. (Lenkijos laisvė ir ateitis 
jau buvo pavojuje, jei ji būtų buvusi su. 
tuokta su tuo Hapsbiurgu; Būta gudrių 
lenkų: ir nuo vokiečių dominavimo išsi
suko ir dar tokiomis nepaprastai sau 
naudingomis sąlygomis laimėjo Jogailą. 
Jie ir laiką piršlyboms buvo gudriai pa
rinkę, kada Jogaila troško turėti daugiau 
valdų ir netvirtai jautėsi, vos atgavęs są
mokslo keliu didžiojo Lietuvos kunigaikš
čio valdžią. Vytautas Didysis taip pat as. 
meniškais sumetimais tam pritarė, nes 
jam atrodė, kad tik tada jis turės progą 
Lietuvoje įsigalėti. Iš tos lenkų pagalbos 
— tik vieną kartą lenkai yra drauge da
lyvavę Tanenbergo mūšyje, kuris būtų 
buvęs laimėtas ir be jų pagalbos. Pati 
Lenkija yra turėjusi daug susikirtimų su 
kryžiuočių ordinu, tai ir Tamenberge no
rėjo jiems užtvoti. Galutinė pergalė tuo 
vienos dienos mūšiu nebuvo ten laimėta, 
o 1466 metų sutartimi su ordinu lenkai 
pasirodė labai nesotidarūs savanaudžiai: 
tą lietuviškų žemių kariauną padarė savo 
vasalu, atsiėmė Vyslos žiotis, o Nemuno 
žiotis ir Klaipėdos kraštą ir toliau paliko 
Prūsams. Dėl tos neteisybės mūsų kancle
ris ir dabar norėtų ką nors daryti. Vytau-

Santykiai su lenkais
NELIESKITE VILNIAUS IR 

NEPYKDYKITE LENKŲ!

„Tėviškės Žiburiai“ Nr. 45 išsispausdino 
žurnalistės Balašaitienės straipsnį, kuria
me ji aprašo Šv. Kazimierio lietuvių ka
talikų kolegijos Romoje rektoriaus prela
to Lado Tulabos svečiavimąsi lietuvių 
kolonijose Amerikoje. Viename tokių pra
nešimų prelatas sakęs:

„Romoje lietuvių katalikų santykiai su 
lenkais esą savotiškai artimi, nors tų san
tykių iešką patys lenkai. Prelatas šiltai 
atsiliepia apie dabartinę popiežiaus asme
nybę. „Jis — lenkas iš Krokuvos, kurioje 
istorinis romantizmas labai jaučiamas. 
Popiežius yra lenkas, bet jis labai rūpi
nasi Lietuvos reikalais ir už ją meldžia
si.“ Jo atsilankymas šv. Kazimiero kolegi
joje buvusi staigmena. Taip pat prel. L, 
Tulaba sako, kad A. Bačkio paskyrimas 
aukštom pareigom Vatikane rodo, kad 
popiežius rūpinasi Lietuva ir lietuviais“.

Prelato pasisakymą dėl Vilniaus arki
vyskupijos straipsnio autorė atpasakoja 
taip:

„Pasak prel. Tulabos, Vilniaus arki
vyskupija nesanti vyskupo J. Steponavi
čiaus žinioje todėl, kad Vatikanas nenorįs 
pripažinti dabartinio ,,status quo“, nors 
nesą klausimo, kad Vilnius esąs Lietu
vos...“

Toks tvirtinimas, rašo A, Balašaitienė, 
iškelia prieštaravimą tarp oficialios lini
jos ir spėjamos neoficialios. Pasiklausę to
kių prelato kalbų, klausytojai nebuvę įti
kinti.

Pranešimą apie Seinų krašto lietuvių 
katalikų būklę klausytojai sutiko dar aibe- 
jingiau, nes prel. L. Tulaba negynė lietu
vių pozicijos. Prelatas štai kaip tikinęs:

„Lenkai, esą, viską padarytų, bet jie 
bejėgiai prieš pačius lietuvių kilmės ku
nigus, kurie Seinų katedros naudojimą 
lietuviškoms pamaldoms randa neleistiną 
ir net pavojingą. Esame per maži, kad 
ieSkotume priešų“, — sakė prel. Tulaba. 
,,Ieškokime draugų“, čia jis pradėjęs kal
tinti lietuvių spaudą, kad spausdina ne
palaikius straipsnius apie Seinų įvykius,

„Atrodo, kad lietuviai net pačioje Ro
moje turi pakankamai lenkų draugų, jų 
neieškodami“, tai patarimas lietuviams 
Seinuose esąs „imti, kas duodama“ klau
sytojus nuteikė karčiai, rašo Balašaitienė 
ir padaro tokią išvadą:

,,... bet kuris mūsų tautos vienetas už 
geležinės uždangos niekur neranda užtari
mo, tik girdi patarimus nešti kantriai ir 
be kovos uždėtą likimo jungą. Tai verčia 
susimąstyti bei suabejoti kai kuriomis 
doktrinomis ir vertybėmis, kurių įgyven
dinimas yra interpretuojamas pagal gy- Į 
venamą kraštą, o ne pagal visuotinius I

(iš knygos „Merkelis Giedraitis“)

tas dar galėjo ir norėjo Lietuvą išvaduoti 
iš tų dinastinių raiščių, tačiau savo vaini
kavimą pradėjo pavėluotai, be ilgesnio 
politinio planavimo. To pat siekė ir jo 
brolis Žygimantas, -tapęs didžiuoju Lietu
vos kunigaikščiu, bet buvo priešiškų są
mokslininkų nužudytas. Vėliau yra buvęs 
dar vienas (beviltiškas bandymas atsikra
tyti bendrais valdovais, ruošiant atentatą 
prieš atsilankiusį Lenkijos karalių Kazi
mierą ir jo sūnų. O dabar... — Čia Rotum 
d>as atsiduso ir nudilo. Išgėręs arbatos, jis 
vėl pradėjo:

— Dabar jau esame lenkų rankose, ir 
jie mūsų nebepaleis... Ne tik Lenkija uni
jos reikalauja, kol dar gyvas paskutiny
sis Jogailos dinastijos karalius, bet ir Lie
tuvos lenkai, kurių čia yra prigužėjusių 
nemažai, ir daugelis jau sulenkėjusių lie
tuvių (kursto junkis su lenkais, esą, leng. 
viau bus 'atsispirti priėš rusus. Lenkija 
Lietuvos tikrai negins, kaip ji nėra jos įgy. 
muši ir anksčiau, o Lietuva tik tada galės 
sėkmingai apsiginti, jei ji bus laisva ir 
turės savo (užsienio (politiką. Dabar mes 
tik ginamės nuo rusų (sėkmingai, kaip 
matyti iš paskutiniojo Ūlos mūšio), kai 
jie įpuola, o tas Lietuvą vargina. (Būdami 
nepriklausomi, mes galėtumėm manev
ruoti tarptautinėje politikoje, dėtis su 
Rusijos priešais, kurių ji turi nemažai, ir 
ją (tikrai nuraminti. Šiuo metu atsiplėšti 
nuo 'Lenkijos reikėtų tik jėga, o to pada
ryti šio laiko aplinkybėse jau nebegali
ma. .. — Liūdnai užbaigė Rotundas.

— O kokia Jūsų nuomonė šiais mūsų 
diskutuojamais klausimais? — šypsoda
mas kreipėsi vyskupas į mažakalbį 
Giedraitį, šis truputį krūptelėjo, pajudin
tas iš jo ramių apmąstymų, ir iš lėto per
braukė savo plačiąją barzdą, apimdamas 
ją į saują. Jis jau buvo pripratęs glostyti 
savo barzdą, kada tik imdavo ką nors gi
liai svarstyti.

— Dinastiniai raiščiai nėra stiprūs ir 
vis laibiau netenka savo reikšmės. Šiais 
renesanso laikais tik kultūriniai raiščiai 
viską nulemia. Tik puoselėdami savo įpro. 
tėvių kalbą, lietuvišką raštą ir apskritai 
keldami lietuvišką kultūrą, mes galėsime 
vis labiau kilti, išsivaduoti iš praeities 
klaidų ir išlikti laisvi. Žinoma, didžiau
sia mūsų tautos nelaimė prasidėjo Jogai

principus“.
Baigusiam savo pranešimą prel. L. Tu- 

labai buvo pateikta eilė klausimų. Vienas 
jų buvo, ar Vatikanas paremia Lietuvą. 
Prelatas atsakė, kad Vatikanas davė 
10.000 dol. paramos Lietuvos reikalams 
1945 m. Be to, prie Šv. Sosto esanti vienin
telė atstovybė iš Sov. Sąjungos.

Savo straipsnį A. Balašaitienė baigia:
„Pranešimas buvo turiningas ir įdomus. 

Tačiau susirinkimo dalyviai pasigedo tam 
tikro grynai lietuviško požiūrio iiš prane
šėjo kuris esmėje savo pranešimus grin
dė Vatikano ir Lenkijos politikos teisini
mu, nepalikdamas vietos kovoti už de
šimtmečiais daromas Skriaudas mūsų tau
tai gimtojoje žemėje ar jas buvusioje te
ritorijoje. Netiesa, kad nesvarbu; kuria 
kalba mes intymiai bendraujame su Kū
rėju. Netiesa, kad mes turime nesiskųsti 
Skriaudžiami. Bet tiesa, kad mūsų skun
dų niekas nenori girdėti“.

SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUM

Popiežiui Jonui Pauliui II lankantis 
JAV dr (sustojus Baltųjų rūmų kiemo 
aikštėje, kaip rašo „Draugas“, Ingrida ir 
Romas lElubliai pasveikino jį lietuvišku 
„Garbė Jėzui Kristui“.

^Popiežius atėjo pas mane“, — sako 
Bublienė, kurios balsas dar labai susijiaiu- 
dinęs, nors jau buvo praėjusios (kelios va. 
landos po to įvykio. „Aš paprašiau pasi
melsti už Lietuvą“.

„Jis pažiūrėjo tiesiai į mano akis. Aš 
drebėjau. Jis tarė: „Lietuviai ir lenkia! tu
ri takias pat alkais, ir jie žiūri ta pačia 
kryptimi“.

Kiti apie mus
IŠTRAUKA Iš RAŠYTOJOS LAIŠKO, 

RAŠYTO KALAKUTO DIENĄ 
(PADĖKOS DIENĄ)

Jūsiškis „E. Lietuvis“ už nevieną mū
sų spaudinį įdomesnis, bent sumaniai re
daguojamas: žinutės teikia vaizdą (tos 
mums nežinomos šalies lietuvijos), dar 
ilgesni rimti straipsniai, kaskart ir skai
tytojų balsai, ir stilinga atkarpa, net ei
lėraštis (kartais ir visai geras, tai savait
raščiui retas laimikis).

VEDAMIEJI SEKMADIENIŲ RYTAIS 
(IŠ LAIŠKO)

Geresnius „Europos Lietuvio“ vedamuo
sius gana dažnai skelbiu minėtoje (Sophie 
Barčus) radijo valandėlėje spaudos ap
žvalgoje sekmadienių rytais. Gaunu klau
sytojų labai gerus atsiliepimus.

L. Šmulkštys

los sandėriu su Lenkija. Jis tik Krokuvo
je steigė mokyklas, kurių čia nei dabar 
dar neturime... Lenkų kultūra ir įtaka 
čia tuojau pradėjo skverbtis visokiais ke
liais. Kodėl reikėjo pradėti Lietuvą krikš
tyti visiškai iš naujo? Lietuva buvo jau 
Mindaugo laikais pakrikštyta, įsteigiant 
atskirą Katalikų Bažnyčios provinciją, 
tiesiai priklausančią popiežiui. Jei to lai
ko poniški vyskupai pasijuto neturį ypa
tingų privilegijų ir (Lietuvą paliko, tai dar 
nereiškė, kad Lietuvą reikėjo vėliau vėl 
iš naujo krikštyti. Jų niekas iš Lietuvos 
nebuvo išvaręs; gal būt, jie palikdami so
lidarizavo su Livonijos ordinu, kai sukilę 
žemaičiai (Mindaugo jiems dovanotose že
mėse labai sulameno kalavijuočius ir bu. 
vo įtariama, kad Mindaugas juos pakurs- 
tęs sukilti. Kai kam gali atrodyti, kad net 
ir dabar lietuviai dar nėra visiškai su
krikščioninti. Žinoma, krikščioninimo 
darbą tenka toliau plėsti ir gilinti dabar, 
kaip ir tuomet. Jogailos „lenkiško“ krikš
to dienomis jau daug Lietuvos gyventojų 
buvo krikščionys, o ypač daug buvo rytų 
apeigų (krikščionių, taip pat visą laiką bu
vo vienuolynai ir apaštalaujantieji kata, 
likai kunigai. Taigi, tuomet reikėjo tik 
hierarchiją sutvarkyti senaisiais pagrin
dais ir tik suintensyvinti apaštalavimą 
vietos žmonių kalba — lietuviškai. Paties 
Jogailos krikštas Krokuvoje buvo politi
nis — jau nebe pirmas. Vytautas taip pat 
buvo ne vieną kartą krikštytais. Jogailos 
motina ir net jo senelė, Gedimino žmona, 
buvo krikščionys, ir, žinoma, jos savo vai
kus krikštijo ir krikščioniškai augino ir 
savo vynus krikščionimis darė, nors ir se
noji lietuvių religija laikėsi šalia, kaip 
tautinė tradicija. Tikrai keistas nesusi, 
pratimas, kada mūsų kancleris Varšuvos 
suvažiavime šaukė, (kad geriau yra mirti, 
negu į lenkų siūlomą uniją jungtis, o sa
vo spaustuvėmis ir atvežtais lenkų kalvi
nistais lietuvius lenkais verčia. Tas prieš
tarauja ir reformacijos 'reikalavimui, kad 
tikėjimo dalykai turi būti vietos žmonių 
kalboje...

'ti— Jūs abu kalbate taip protingai, kad 
aš (turiu jums surasti midaus lašiukų, — 
pašoko šypsodamasis vyskupas ir grįžo su 
stikliukais: — laikau paslėpęs ypatin
giems atvejams, kaip šis.
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Kantrusis darbininkas genys
Gyvendami miestuose, tor būt, jau už- 

inu šerne, kaip tas genys atrodo ir kaip 
•[iL.niba jo kapojamas medis. Savo „Lie
tuves paukščiuose“ juos yra aprašęs prof. 
Tadas Ivanauskas. Dabar apie juos išsi
spausdino L. Gnudzineko straipsnį „Viais. 
ttečių Baikraštis“. šiaurės Amerikoje apie 
genį net esama įdomių legendų, indėnų 
gentys net garbinančios jį. O genys, tas 
purpurinį kuodą turintis margas paukš
tis, toadienyb? praleidžiąs vis kaldamas, 
kad net giria dunda.

,,Genio kalvė — tai kaurymė smalinga
me kelme“, rašo L. Gruidzindkas, ,.duobu
tė medyje, kur išpuvo šaka, siaura beržo 
er pušies tanpušakė. Kantais miško dakta
ras įsirengia kalvę ir pats. Išduobia medy
je gilų griovelį ar duobutę. Nei didesnę, 
nei mažesnę — sulig pušies ar eglės kan
korėžiu. Puikiausia kalvė geniui ir vėtros 
nulaužtas, atplaišomis aipšiunpęs eglės 
stuobrys.

Sustokime miške. Girdite: dlzln-dizin, 
b in-bin! Tin.din-tin-tilini! Lygiais protar- 
pias sklinda darbščiojo kalvio dūžių gar
sai. Kuriam laikui jie nutyla, štai ir pats 
nenuilstantis kankorėžių aižytojas. Pla
čiais sparnų yriais atplasnojo senon eg
lėm. Atsitūpė prie gelsvo auksu žibančio 
kankorėžio. Pastukseno snaipu iper gurigu- 
čio koltą. Paskui apžiojo jį tvirtu snapu, 
įsiūbavo kankorėžį tartum skambantį pa. 
sakų varpą. Trakšt — nulūžo gurgutis 
nuo koto. Genys su kroviniu nusileido že
myn. O atskridęs prie savo „varstoto“ 
kalvėje, raudonkepuris kalvis aštriais na- 
gaiš įsikabino į žievę. Dabar būkite ati
dūs! Prasidės pati įdomiausia kankorėžio 
■pakeitimo ceremonija. Atsineštą j į gungu- 
tj genys suėmė kojomis ir suspaudė na
gais. Į senąjį kneptelėjo snapu. Padaužė 
vienon, padaužė antron pusėn. Ištraukė, 
numetė žemėn. Vietoj jo į smalingą duo. 
butę įstatė naująjį kankorėžį. Pakalė sna
pu, kad tasai gerai laikytųsi varstote.

Atrodo, keista, kad genys šitaip elgia
si. Paprasčiau būtų iš varstoto išmesti se
ną kankorėžį, o tik po to Skristi naujo. 
Bet tėkš jau margojo genio įprotis. Jo gi
rios kalvis nekeičia šimtmečiais. Taip da
rė genio senoliai, taip darys ir jo vaikai.

Tvirtas ir briaunotas genio snapas yra 
geras įnagis ne tik medienai skaptuoti, 
bet 'ir kankorėžių sėkliukėms aižyti. Kaip 
genys nesulaužo snapo, įveikia smaluotą, 
tvirtą it titnagas, stanidrų lyg šikšna kan. 
korėžį? Pasirodo: storasienė genio galvos 
kaukolė amortizuoja snapo dūžius. lEe to, 
genys turi stiprius galvos raumenis ir 
tvirtas kaklo sausgysles. O eglės sėkliukė 
„sužvejojama“ savotiška meškere. Genys 
turi nepaprasto ilgio, siekiantį 20 cm lie
žuvį. Ne bet kokį, o raginiu galu, pa- 
smaigstytą 'aštriais spygliais.

Jeigu girioje uždera kankorėžiai, genys 
darbuojasi per visą -mielą dienelę. 1977 m. 
miškininkai stebėjo genį Lietuvos nacio
naliniame panke. Pirmąją dieną genys iš- 
gliiaudė 49, antrąją 43, trečiąją 52, ketvir
tąją — 57, penktąją — 46, šeštąją — 51 
kankorėžį.

Aną vasarą Avietynės pelkėje Arvydų 
girioje, netoli Vilniaus, buvo surasta ge. 
nio kalvė, kurioje gulėjo didžiulė krūva 
išaižytų pušų kankorėžių. Pamatavus pa
aiškėjo — 12 krepšių.

Geniai yra labai prisirišę prie savo 
gimtųjų vietų. Jeigu vieną kartą įsirengė 
sau patogią kalvę, jos neapleis kėleriuis 
metus iš eilės. Belovežo girios rezervate, 
sename eglyne, ornitologų žieduotas ge
nys darbavosi penkerius metus iš eilės, 
per metus išaižydamas 3.200-4000 kan
korėžių. Ar ne titaniškas darbas?

M. Prišvinas ties genio kalve yra sura. 
dęs audros išverstą drebulę. Ji priminė 
birbynę su daugybe skylių. Rašytojas su

Politine sąmonė Lietuvoje ir joje atspindinčios
krašto ateities vizijos

Tačiau be tokio konservaciškai disidentinio aktyviz- 
mo, kuriam atstovauja čia sėdintis Tomas Venclova ar 
Jonas Jurašas, kunigas Zdebskis ar Antanas Terleckas, 
yra Lietuvoje ir spontaninio aktyvizmo pasireiškimų, iš 
konservacinės logikos visiškai neišplaukiančių. Ryškiau
siu tokio ispcntatinio aktyvizmo pavyzdžiu reikia lai
kyti Romo Kalantos susideginimo aktą. Prie spontaninio 
aktyvizmo pavyzdžių priskaitytini ir visi buvusieji Lie
tuvoje masiniai protesto veiksmai, tarp jų ir sukeltasis 
Romo Kalantos akto. Žinoma, galima būtų toliau tęsti 
aktyvistinio nusistatymo pasireiškimų Lietuvoje anali
zę (pogrindžio veikla irgi į juos įskaitytina), tačiau aš 
verčiau apsistosiu ties Romo Kalantos aktu, kadangi, 
būtent, pažiūroje į jį labai ryškiai pasireiškė skirtumas 
tarp grynai konservacinio ir aktyvistinio nusistatymo 
pragmatiškai taktinės Lietuvos politinės sąmonės struk
tūroje, o taip pat ir tų dviejų nusistatymų pasiskirsty
mas plačioje mūsų visuomenėje.

Vertindama 1972 metų įvykius Kaune, visa mąstan
čioji Lietuvos visuomenė pasidalijo lyg į dvi gana ryš
kias nelygaus dydžio partijas: antikalantininkus ir ka- 
lantininkus. Tų dviejų partijų pasiskirstyme aš ir matau, 
griežtą skirtumą tarp grynai konservacinio ir aktyvisti
nio nusistatymo. Gryni konservacininkai (ir jų buvo, 
mano pastebėjimu, didžiulė dauguma) užėmė griežtai 
„antikalantilninkiSkaš“ pozicijas. Jie teigė, kad tokio ak

tyvistinio pobūdžio veiksmai nieko gera Lietuvai neduoda,

sidūmojo. Kam geniui sveikame 
prisireikė tiek išskobti duobučių?

medyje
Gerai

apžiūįėjęs kamieną, įminė girios kalvio 
mįislę. Pasirodo, genys ,,išklausęs“ drebu
lę, aptiko joje tuštumą su kirvarpa. Ėmė 
skalambyti, stuksenti snapu. Bet ir kir
varpos būta gudrios. Kol genys išlklaldavo 
Skylę, ji prasigręždavo tolyn. Tada genys 
ėmė 'stuksenti iš kitos pusės. Tik prakalęs 
10 skylučių, sugavo kirvarpą. Tada tas 10 
Skylių drebulėje genys pritaikė Savo kal
vei. Kol neatsinešdavo dešimtojo kaniko- 
rėžio, tol nepradėdavo aižyti.“

UKRAINIEČIŲ SPAUDOS 
KONFERENCIJA MUENCHENE

Ukrainiečiai spalio 12 d. Muenchene 
(Vokietija) suruošė plačią spaudos kon
ferenciją paminėti 20 m. sukakčiai, kai 
buvo nunuodytas ukrainiečių laisvės ko
votojas Stepan Bandera.

Konferencijoje laisvės sąjūdis reikala
vo, kad ukrainiečiai būtų priimti j Jung
tinių tautų organizaciją tomis pačiomis 
teisėmis, kaip ir PLO (Palestinos išlais
vinimo organizacija), ir siūlė 'boikotuoti 
1980 m. olimpiadą Maskvoje.

Taip pat buvo paminėta ir KGB pakar
to kompozitoriaus Ivasiuk laidotuvės, ku
rios išsiliejo į 10.000 'gyventojų demons
traciją prieš So v. Sąjungą.

Spaudos konferencijoje buvo kalbėta ar 
apie Vlado Česiūno pagrobimą.

Linksmų Kalėdų švenčių ir 
laimingų Naujųjų Metų 

linkiu savo mieliems talkininkams 
rlėmėjams ir pažįstamiems

Petras Gudelis, Vokietija

Pranešu, kad pusantrų metų 
besitęsiąs didelis apžlibimas ir il
gai užtrukusi vienos akies opera
cija neleido man tinkamai palai
kyti bendravimą.

Turiu vilties, sustiprėjus regė
jimui, uoliai koresponduoti ir 
tęsti Joniškėlio partizanų atsimi
nimų rinkinio parengimą spaudai.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems draugams 

ir pažįstamiems linki

Antanas Žukauskas

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų visiems draugams 

ir pažįstamiems linki |
Vladas Usovičius

>¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥, 
k

Draugams 
linksmų 

laimingų

ir 
šv. 
N.

pažįstamiems
Kalėdų ir
Metų linki

A. V. Leonas
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Dr. A. Štromas

o tik padidina Maskvos kontrolę krašte ir tuo dar dau. 
giau suvaržo mūsų galimybes sėkmingai vykdyti konser
vacinio pobūdžio uždavinius; girdi, per tokius veiksmus 
statomos į pavojų optimalios tautos išlaikymo sąlygos, 
kurias taip sunkiai bandoma bendromis pastangomis 
kurti.

„Kalantiškoji“ mažuma, ir ją aš ir vadinčiau tikro 
aktyvistinio nusistatymo atstove, sveikino Kalantos žy
gį ir po jo sekusius įvykius, vertino juos be išlygų tei
giamai. Kalantininkai su minėtomis antikalantininkų 
tezėmis nesiginčijo. Jie priimdavo visus be išimties pa
starųjų argumentus (bet ne išvadas) ir net sutikdavo 
su 'tuo, kad gal iš tikrųjų būtų geriau, jei Kalantos žygio 
su visom jo pasekmėm visiškai nebūtų ‘vykę. Tačiau jie 
pridurdavo, kad tai visiškai bergždi samprotavimai, 
kadangi tokių spontaniškų, stipriomis bei nudširdžiomfs 
emocijomis pagrįstų įvykių nei planuoti, nei kontroliuo
ti neįmanoma. Ir jeigu jau taip atsitiko, kad jie įvyko, 
tai reikia juos tik sveikinti ir jais didžiuotis. Juk tokie 
įvykiai ir yra tos, anot Stefano Zweigo, žvaigždinės va
landos tautos istorijoje, kurių metu ir per kuriuos tauta 
sugeba save pačią atpažinti, suvokti ir įtvirtinti kaip 
istoriškai prasmingą bei pateisintą vienetą. Per tokias 
žvaigždines valandas kuriasi tautos dvasinis kapitalas, 
o su juo formuojasi ir pati tauta. O todėl, anot jų, tei
giamosios Kalantos žygio pasekmės istorinėje perspek
tyvoje žymiai persvers visus tuos atskirus neigiamus,

lĮETIiyOJĘ
VIS DAR TRUKO BALTO SNIEGO

Gruodžio 1 d. „Literatūra ir menas“ ra. 
šė:

„Laikas jau būtų ruoštis Naujiems me
tams — galvoti, kuo juos sutiksim, kaip 
atšvęsim. Deja, vis dar trūksta balto snie
go, kuriančio Šios linksmos ir truputį me
lancholiškos šventės laukimo nuotaiką.“

V. BUBNIO ROMANAS ANGLŲ KALBA

Maskvos leidykla „Progress“ išleido 
anglų kalba Vytauto Bubnio romaną ,,Po 
vasaros dangum“ (vertė D. ForemanaS).

Kartu išspausdinti J. Lankučio ir P. 
Bražėno pasisakymai apie tą romaną.

„ĄŽUOLIUKAS“ VENGRIJOJE IR 
ČEKOSLOVAKIJOJE

V. Miškinio vadovaujamas Lietuvos 
jaunuolių choras „Ąžuoliukas“ spalio 23 
— lapkričio 6 d.d. koncertavo Vengrijoje 
ir Čekoslovakijoje. Ypač didelis koncer-
tas buvęs Budapešte.

MIRĖ ANTANAS (KRUTULYS

Lapkričio 26 d., sulaukęs 93 m. amžiaus, 
Lietuvoje mirė mokytojas ir visuomenės 
veikėjas Antanas Krutulys, ypač daug dir
bęs Vilniuje nuo 1918 m. įvairiose drau
gijose, mokytojaudamas Vytauto Didžio
jo gimnazijoje ir mokytojų seminarijoje, 
vadovaudamas chorams, režisuodamas 
spektaklius. Rinko medžiagą Vilniaus 
krašto lietuvių kultūrinės veiklos istori
jai, paruošė muzikos terminų žodyną.

Nuo 1946 m. buvo Vilniaus muzikos 
mokyklos dėstytojas.

LIETUVOS ŽURNALISTAI
Žurnalistikos katedra Vilniaus univer

sitete paruošė ligi šiol daugiau kaip 800 
žurnalistų.

Tai esanti viena jaunesniųjų specialy. 
bių, kaip rašo „Valstiečių laikraštis“, bet 
dlabar žurnalistikos studijos suskirstytos 
į atskiras specializacijas ir turinčios ge
ras mokomąsias mokslo įstaigas. Jos tori 
televizijos, radijo ir (kino studijas, labo
ratorijas, leidžiamais mokomasis laikraš
tis.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirminin
ku yra A. Laurinčiukas, dienraščio „Tie
sos“ vyr. redaktorius.

AVARIJOS LIETUVOJE
Per paskutinius 10 mėn. Lietuvoje įvy. 

ko 5.268 avarijos: žuvo 639, sužeisti 4.124 
žmonės. Vaikų žuvo 43, sužeista 580.

Lietuvos kelių milicijai lapkričio mėn. 
yra saugumo eismo peržiūra. Buvę patik
rinti 349 transporto priemonėmis važiuo
jantieji, ir paaiškėjo, kad 96 pažeidė ke
lio taisykles: 26 buvo neblaivūs, 6 be lei
dimų', 17 per greit važiavo.

Iki lapkričio mėn. autoinspekcija Lie
tuvoje užregistravo 213.065 privatinius 
automobilius.

TELŠIŲ MUZIEJUS
„Ant vienos i'š septynių Telšių miesto 

kalvų yna įsikūręs muziejus“, rašo „Tie. 
sa“. Jis turi 6 skyrius Telšių, Mažeikių, 
Plungės ir Akmenės rajonuose.

Muziejuje yra puiki paveikslų galerija. 
Joje iškabintos P. Smulgevičiaus, V. Slen- 
dzinskio ir K. Rusecko drobės, taip pat 
flamų tapytojų darbų ir Italijos skulipto- 
riaus P. Romanėlio „Mergaitės statula“ 

ir kitų -autorių darbų.
Pernai muziejaus iniciatyva buvo su

rengtos 3 archeologinės ekspedicijos: Tel
šių rajono Galinančių, Plungės — Didvie- 
čių ir Kelmės — Maudlžiorių senlkapiuo. 
se. Juose buvo rasta 7-8 ir 16-17 amžiaus 
senienų.

KAIP ANTANAI ŠERNĄ MEDŽIOJO

„Tą dieną Alytaus rajono „Atžalyno“ 
kolūkio kolūkiečiai kirto kukuruzų lauką, 
rašo „Valst. laikraštis“. „Staiga kažkuris 
šūktelėjo „Šernai!“, ir vyrai, metę darbą, 
puolė prie žvėrių. Su šakėmis, lazdomis. 
O medžiotojai Antanai Stanevičius ir Žiū
kas su šautuvais atlėkė. Į „mūšio lauką“ 
išėjo apie 20 mechanizatorių.

Šėmai visaip bandė pabėgti, bet, sako, 
technika galingesnė. „Vieną šerną Anta
nas Zurlys automobiliu pavijo ir partie- 
sė“, o pribėgęs Antanas Vaičiūnas plaktu
ku pribaigė. Į antrą šerną Antanas Stan
kevičius nepataikęs, o tą pribaigtąjį nu

S&attųtaju VaiAkai
BŪTINAI REIKĖTŲ REFORMUOTI 

DBLS SUVAŽIAVIMUS

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga (DIZILS) 
yra pati didžiausia, reikšmingiausia ir 
plačiausiai ir veikliausiai besireiškianti 
lietuvių organizacija šioje mūsų dšeiviš- 
koje saloje.

Kas metai jos Skyriai išsirenka savo at. 
stovus ir siunčia juos į visuotinį metinį 
suvažiavimą, kuris paprastai vyksta 
anksti pavasarį Lietuvių namuose, Lon
done.

DBLS Skyrių atstovų visuotinis suva
žiavimas, kaip žinome, yra reikšmingas 
ne 'tik čia mums gyvenantiems ar ką nors 
veikiantiems, bet kai kuriais atvejais ir 
visam išeivijos pasauliui. Juose juk yra 
svarstomi ne tik vietiniai, bet ir į kitus 
kraštas keliaujančio aavaiitraššLo ,,Euro
pos Lietuvis“, Nidos knygų klubo, Nidos 
Knygų Kllluibo ir „Europos Lietuvio“ skai
tytojų sieninio kalendoriaus, metraščio 
„Pradalgės“ ir kitokie reikalai arba 'tais 
metais pasitaikantieji busimieji ar buvu. 
šieji įvykiai — jubiliejai, koncertai, su
važiavimai, kongresai ir Got.

O kas gi dedasi tuose visuotiniuose su
važiavimuose? Leiskite pailiustruoti vie
ną tekio suvažiavimo eigos planą (žr. 
„Europos Lietuvis“ 1978 m. Nr. 17): 1. 
DBLS pirmininko pranešimas, 2. DBLS 
politinis pranešimas, 3. DIZILS iždininko 
pranešimas, 4. DBLS Tarybos pirmininko 
pranešimais, 5. Tautos fondo atstovo pra
nešimais, 6. DBLS revizijos komisijos pra. 
nešimais, 7. Mandatų komisijos praneši
mas, 8. Įstatų komisijos pranešimas. Ki
tais kartais tie pranešimai nesibaigia, jei
gu tais metais yra iškilę kokie nors kiti 
klausimai, vadinasi, dar kas nors padarys 
kokį kita tema pranešimą ar pranėšimus.

Čia paminėta 1978 m. DBLS visuotinio 
suvažiavimo eiga su visais pranešimais, 
kurie užima laibai didelę laiko dalį. Bet 
1979 m. niekuo nesiskyrė nuo 1978m., taip 
kaip ir visi kiti buvusieji visuotiniai su
važiavimai.

O tie visi pranešimai būna ilgi. Atsto. 
vai išklauso juos, ir nebėra laiko pasikal
bėti būtinais reikalais, nei tų pranešimų 
padiskutuoti ar apsvarstyti. Pranešimų 
išvarginti, dalis atstovų pagaliau numoja 
ranka į viską ir nori kuo greičiau važiuo
ti namo.

Mūsų laikraštyje jau daug kartų buvo 
'kelta 'mintis, kad tokie pranešimai būtų 
išspausdinti iš anksto. Spausdinami po 
suvažiavimo jie nebeturi tos reikšmės. O 

tačiau laikino pobūdžio reiškinius, kuriuos tas žygis ir
gi neabejotinai yra iššaukęs. Istorijoj aplamai nesti vien 
tik teigiamų ar neigiamų reiškinių ar įvykių. Visi jie 
turi savo neigiamas ir teigiamas puses, kurių santykį ir 
reikia kiekvienu atskiru atveju mokėti tinkamai įver
tinti.

žmonių, šitaip kalbėjusių, Lietuvoje 1972 metais 
buvo tikrai nedaug. Tačiau svarbu, kad vis dėlto buvo, 
kas rodo, kad aktyvistinis nusistatymas mūsų krašte 
niekada iki galo nebuvo pranykęs, kad jis yra ir liko 
gyvas. Įvairių pastarojo meto Lietuvos gyvenimo faktų 
analizė rodo, kad aktyvistinio nusistatymo pozicijos Po 
1972 metų (ir ne 'be jų įtakos) žymiai sustiprėjo, nors 
jos vis dar yra mažumos pozicijos. Tačiau, kaip ten be
būtų, visa čia bandytoji išdėstyti Lietuvos politinės są
monės analizė rodo, kad kraštas gana intensyviai ruo
šiasi tai savo pagrindinei žvaigždinei valandai, kada 
jis vėl taps laisvu ir nepriklausomu politiniu vienetu. 
Išeivijai reikia teisingai suprasti tautos krašte politinės 
sąmonės stovį, nuolatos sekti jo vystymosi raidą, nes tik 
tai leis jai duoti atitinkamą indėlį ,į tos pagrindinės Lie
tuvai žvaigždinės valandos tinkamo paruošimo reikalą, 
tik tai įgalins ją suvaidinti mūsų krašto ateities istori
joje reikšmingą, jos padėtį bei galimybes atitinkantį 
vaidmenį, tik tai suteiks jai pagrindą pilnai pateisinti 
dedamąsias į ją tautos kamieno krašte nemažas viltis.

Baigsiu aš tuo, kad palinkėsiu visiems čia esantiems 
sulaukti tų laikų, kada galėsime tokio pobūdžio susirin
kimus rengti Vilniuje.

(Pabaiga)

vežę toliau nuo žmonių akių — pas Anta
ną Marčiukaitį ir ten tarėsi kailį lupti ir 
puodą kaisti.

Toje negražioje medžioklėje, kaip rašo
ma, dalyvavę ir atsakingi ūkio darbuoto
jai.

Gamtos apsaugos inspekcija visus kal
tus Antanus nubaudė ir dar civilinį ieški
nį jiems pateikė.

„ŠLUOTOS AUKSINĖS MINTYS

Klojimas buvo prijungtas prie KTP-GŽ 
-1-05100 kVA.

(iš pažymos)

Roplių giminei priklauso įvairių rūšių 
driežai, žalčiai, gyvatės ir daug kitokių 
žvėrių. (iš moksleivių rašinių)

Keleivių dėmesiui: netrukus Troškūnai 
bus pastatyti į vietą!

(informacija per garsiakalbį)

jei būtų iš anksto spausdinama, DELS 
nariai iš jų susipažintų, kas buvo pada
ryta tar nepadaryta, kokie nutarimai bu
vo įvykdyti ar neįvykdyti. Pvz., 1978 m. 
suvažiavime 'buvo daug šnekėta, kaip pa. 
minėti Vilniaus universiteto 400 metų su
kaktį. .Siūlymų buvo įvairių, ir net kalbė
ta, Goad PLJ kongreso metu, girdi, suva
žiuos dideli mokslo vyrai ir tas jubiliejus 
bus kuo iškilmingiausiai ir plačiausiai ir 
garsiausiai atšvęstas. Bet iki šiol dar ne- 
salme 'girdėję ar .skaitę, kad taip būtų at
sitikę. Paminėta tik Lietuvių Namuose dr. 
A. Štromo paskaita, į kurią susirinko vos 
40 žmonių. Vadinas, pažaidai nebuvo ište
sėti. Ir tokių pažadų, paskaičius „Euro
pos Lietuvy“ suvažiavimų aprašymus, 
matyti nemaža. Tik gražiai pakalbama, 
bet nepadaroma ir net užmirštama, kas 
buvo kalbėta 'ar nutarta.

Taigi, jeigu itie pranešimai būtų spaus
dinami prieš 'suvažiavimus, tai jie gailėtų 
būti apsvarstomi Skyrių susirinkimuose, 
svarstant gal iškiltų naujų sumanymų ir 
klausimų, Gir atstovai atvažiuotų jau kaip 
reikiant pasiruošę, ir tai geriau įgalintų 
juos pareikšti nuomones vienu ar kitu 
reikalu. Jei pranešimų Skaitymas ne- 
beužimtų tiek laiko, tai atstovai galėtų 
daugiau ir apie savo narių pageidavimus 
pakalbėti.

Jiau minėjau, kad po 'tokių ilgų prane. 
Šimų nebelieka laiko .atstovams net susi
pažinti įsu keliamaisiais reikalais, nei kaip 
reikiant suprast ir įsigilinti, nes jie, sa
vaime aišku, nebuvo pasiruošę. Praneši
mai juos staiga užikiliumpa. O kai yra žmo
nių, kurie mėgsta daugiau pakalbėti, už. 
sišoka su savo sumanymais, tai kuklesni 
atstovai ir tyli, aktyviau nedalyvauja 
svarstymuose tų pranėšimų, kurių iš 
anksto nėra Skaitę, tik čia greit parkaity
tas pirmą kartą išgirdę. Tokius praneši
mus visiems yra sunku suprasti.

Antras svarbus dalykas tai DBLS cen
tro valdybos ir LNB direktorių rinkimai. 
Į visus svarbius lietuviškus postus kandi
datai turėtų būti siūlomi per spaudą, iš 
anksto. Tada galima būtų susipažinti, kak 
jie tokie yra. Dažniausiai kai kurie suva
žiavę 'atstovai nepažįsta kandidatų iš 
Londono ir nieko apie juos nežino, o ren
ka šiaip sau, iš įsibėgėjamo, lar suagituo
ti asmenų, turinčių savų sumetimų, ir ne- 
apsvarstę, ar tas ar 'kitas žmogus vertas 
ar nevertas atstovauti DBLS ir LN1EL O 
tokių norinčių pasidaryti DBLS centro 
valdlybos nariais ir direktoriais, kaip 1979 
m. suvažiavimas parodė, būna gana daug. 
(Žinoma, yra ir tokių atstovų, kurie kaip 
titnagas, ir jų niekas nesuagituos, prie to
kių agitatoriai nelenda).

Taigi ir šitą reikalą DBLS nariai gale, 
tų be vargo apsvarstyti savo skyrių susi
rinkimuose, .ar jie nori tą ar kitą asmenį 
matyti atsakingose DBLS pareigose.

(Ele kita ko, suvažiavimai turėtų būti vi
sapusiškai sutvarkyti. Būtų reikšminga 
ir tvarkinga, kad kiekvienas atstovas bū
tų lengvai atpažįstamas. O tai padėtų, jei 
atlape jie turėtų prisisegę kortelę su var
du ir pavarde ir kuriam skyriui atstovau. 
ja. Tai pagelbėtų ir balsavimo metu. Pa
stebėta, kad balsuoja net ir svečiai ir jų 
balsai kartais įskaitomi kartu su atstovų 
balsais.

Tie DBLS pranešimai turėtų būti iš
spausdinti tada, kai skelbiamas Lietuvių 
Namų Bendrovės balansas. Tada nariai 
turėtų viską vienoj vietoj: ir balansą, ir 
pranešimus, ir kurie direktoriai rotaciniu 
būdu pasitraukia. O tada nariai per spau
dą galėtų siūlyti savo kandidatus į DBLS 
valdybą ir į Lietuvių Namų bendrovės di
rektorius iki visuotinio suvažiavimo.

M. B.nė

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus 
Nottinghamo lietuvių pensininkus, 

senelius ir ligonius ir 
skyriaus įnarius ir rėmėjus
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CENTRAS

Praeitų metų bėgyje turėjome gana 
daug pasisakymų ir diskusijų dėl nupir
kimo namų, kurie savo geografine padė
timi ir didumu įtiktų vidurio Anglijos lie
tuvių veiklos reikalams.

Centro Valdyba, matydama tokios įstai
gos naudingumą mūsų veiklai, jau atliko 
įvairių pasiteiravimų ir pasitarimų ir pri
ėjo nuomonės, kad šiuo metu vienintelis 
būdas tokiai vietai įsigyti būtų ieškant 
investacijų iš suinteresuotų šiuo projek
tu tautiečių ir -bendrai paramos ir prita
rimo iš skyrių ir vidurio Anglijos apylin
kės kolonijų.

Neparduodant turto. Bendrovės ir Są
jungos rezervų neužtektų tam projektui 
įgyvendinti, ir Valdybai ibūtų pravartu 
žinoti, kokios paramos ir entuziazmo bū
tų galima tikėtis ilš visuomenės.

Dėl to ir buvo sudaryta speciali komi
sija, į kurią įeina Z. Juras, E. Šova ir J. 
Alkis, ir daromi pasiteiravimai dėl vietos 
ir sąlygų.

Komisija laukia pasisakymų ilš skyrių 
ir iš pavienių asmenų, kurie norėtų prie 
šio projekto prisidėti. Kviečiami rašyti L. 
Namų adresu.

Taip pat kviečiame skyrius savo susi
rinkimuose tą projektą nagrinėti ir savo 
nutarimus siųsti komisijai, kad suvažia
vimo metu galėtume atstovams padaryti 
platesnį pranešimą. Lauksime pasisaky
mų.

J. Alkis
DBLS Pirmininkas

Mielas Redaktoriau,

,,Europos Lietuvio“ 47 numeryje tilpo 
mano pranešimo Belgijoje santrauka, ku
rioje ne visai tiksliai yra apibūdinti DBLS 
santykiai su Didžiosios Britanijos Lietu
vių bendruomene. Savo pranešime pažy
mėjau, kad blogi santykiai yra su Didžio
sios Britanijos Lietuvių bendruomenės 
Kralšto Valdyba, o ne su mūsų lietuvišką, 
ja -bendruomene, kaip kad atrodo toje 
santraukoje.

Su pagarba
J. Alkis 

Pirmininkas

AUKOJO TAUTOS FONDUI
Dr. J. Mockus ir Magdiutė -Mockienė — 

25 sv., P. Stančikas — 10 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

TFA D. Britanijoje

PASKUTINIS ŠIAIS METAIS, 
PIRMASIS 1980 metais

Šis .^Europos Lietuvio“ numeris yra pa
skutinis 1979 metais.

Pirmajam 1980 m. numeriui visokius 
pranešimus reikėtų gauti ne vėliau kaip 
iki sausio 3 d.

Be kita ko, kartojame, kad kiekvieną 
normalią savaitę būtiniausios žinios turi 
pasiekti redakciją ne vėliau kaip penkta
dienio rytą, nes laiikraištis baigiamas 
spausdinti tos dienos vidudienį.

KAS DAR NORĖTŲ KALENDORIAUS

Tradicinis sieninis Nidos Knygų Klubo 
ir „Europos Lietuvio skaitytojų kalendo
rius 1980 metams su kasdieniniais pasi
skaitymais jau senokai išsiuntinėtas i 
tolimus krantus. Dabar siuntinėjamas 
prenumeratoriams D. Britanijoje.

Kas jo negauna, o norėtų sau ar savo 
bičiuliams, prašom rašyti, ir tuoj bus pa
siųsta, nes truputis dar yra likusių. Kai
na Nidos Knygų Klubo nariams ir „Euro
pos Lietuvio“ skaitytojams 2.50 sv., arba 
5 amerikoniški doleriai, arba 9 vokiškos 
markės (kitiems 3 sv., arba 6 dol., arba 
10 vokiškų markių).

Londonas
KALĖDŲ ŠVENČIŲ PAMALDOS 

LIETUVIŲ BAŽNYČIOJE

Prel. Jonas V. Bulaitis, grįžęs atostogų 
iš Afrikos, klausys išpažinčių gruodžio 
23 d., sekmadienį, 10.30 vai.

Bernelių Mišios bus Kalėdų naktį 24 
vai.

Kalėdų rytelšv. Mišios bus 9 ir 11 vai.
Kalėdų II-ją dieną (neprivaloma šven

tė) šv. Mišios 'bus tik 11 vai.

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.00 
sv. už colį. Didesni skelbimai atitinkamai 
brangiau.

Už laikraštyje kieno nors spausdinamų, 
jų skelbimų turinį nei leidėjai, nei redak. 
cija nesiima atsakomybės.

Redaguoja redakcinis kolektyvas.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpina 

savo nuožiūra.
Nepanaudoti rankraščiai, jei iš anksto 

dėl to nesusitarta, negrąžinami.
Atspausdinti straipsniai išreiškia auto, 

rių, ne būtinai redakcijos ar leidėjo nuo. 
monę.

„LIETUVA“ RENGIA N. METŲ 
SUTIKIMO BALIŲ

Tautinių šokių grupė „Lietuva“ gruo
džio 31 d. Sporto ir Socialinio klubo pa
talpose (345A Victoria Park Rd., London 
E9) rengia iškilmingą Naujųjų Metų su
tikimo balių, kuris plrasidės 8 vai. vakare 
ir tęsis iki 1 vai. nakties. Gros naujas or
kestras.

Įėjimas ir vakarienė 5 svarai.
Bilietų skaičius ribotas, todėl prašom 

paskubėti juos įsigyti. O norintieji įsigyti 
prašomi skambinti E. Senkuvienei telefo
nu 986 2470 arba V. Jurienei—tel.460 2592.

Baliaus pelnas skiriamas „Lietuvos“ 
kelionei į tautinių šokių šventę 1980 m.

NEMOKAMAS PASIVAŽINĖJIMAS

Kalėdų pirmąją dieną Londono auto
busais ir požeminiais traukiniais keleiviai 
ir šįmet galės važiuoti už dyką, kaip ir 
pernai.

AMNESTY INTERNATIONAL RCPINSIS 
A. TERLECKU

Amnesty International padėkojo DB-Lffil 
kralšto valdybai už greitą pristatymą 'kny
gutės apie kalinamąjį Antaną Terlecką. 
Jis įskaitytas į sąžinės kalinius, ir pradė
ta rūpintis jo išlaisvinimu.

Krašto Valdyba papildomai pasiuntė 
jiems A. Terledko gyvenimo aprašymą ir 
45 pabaltiečių peticijos Maskvoje tekstą.

S. K.

SPORTO IR SOCIALINIO KLUBO 
DARBO VALANDOS KALĖDŲ METU

Penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį 
prieš Kalėdas klubas 'atidarytas norm-alio. 
mis valandomis, kaip ir kiekvieną savait
galį. Kūčių ir Kalėdų pirmąją dieną bus 
uždarytas. Kalėdų antrąją dieną, gruo
džio 26 d., atidarytas nuo 5 vai. vakaro.

Savaitgaliu prieš Naujuosius Metus 
bus atidarytas, kaip ir kiekvieną savait
galį.

Naujųjų Metų išvakarėse klubo salėje 
rengiamas Londono Tautinių šokių „Lie
tuva'* grupės vakara-s-baliuis.

Naujųjų Metų dieną klubas .atidaromas 
1 vai. po pietų.

Klubo vadovybė kviečia savo narius 
Kalėdų metu apsilankyti klube.

Bradfordas
ŠVENČIŲ PROGRAMA

Bendra Kūčių vakarienė
Vakarienė ruošiama gruodžio 24 d., 9 

vai. vak. Dalyvavimas — 3 sv. Užsirašyti 
klube iki gruodžio 16 d.

Šv. Bernelių Mišios
Po Kūčių vakarienės įkun. ikiapelionas 

J. Kuzmickis klube įrengtoje koplyčioje 
laikys tradicines Dėmelių .Mišias.

Dovana klubo nariams ir svečiams
Klubo mariai bus apdovanojami dviem 

vertingais -bilietėliails Kalėdų I ir II die
nomis. Svečiams vienas bilietėlis tik Ka
lėdų I dieną.

Naujųjų Metų sutikimas
Gruodžio 31 d., pirmadienį, Naujųjų 

Metų -su-tikimias. Klubo valdyba parūpins 
nemokamą tostą ir užkandžius. Norintie
ji galės pasišokti.

.Klubo barais veiks Kūčių vakare ir Ka>- 
lėdių II d. vakare iki 11.30 vai., Naujųjų 
Metų išvakarėse ilki 12.15 vai. po vidu
nakčio.

Pažymėtomis progomis visus maloniai 
kviečia atsilankyti mūsų klube

Vyčio klubo valdyba

Gloucesteris
KALĖDŲ EGLUTĖ

Gruodžio 29 d., šeštadienį, Glouceste- 
rio-Stroudo jaunimas bendromis jėgomis 
ukrainiečių klulbo patalpose (37 Midland 
Rd.) rengia kalėdinę eglutę.

Programoje: jBaltajos“ paisi-rodymias ir 
Kalėdų senelis. Po to užfcainidižiai, šokiai, 
dainos, veiks loterija ir baras iki 11.30 
vai. Pradžia 6.30 vai.

Pralšom atvykti iš toli ir arti — vietos 
užteks visiems.

Rengėjai

Leigh
IŠ MŪSŲ VEIKLOS

DIEJLS Leigh skyrius spalio 6 d. surengė 
ekskursiją į Boltono skyriaus šokius. O 
lapkričio 3 d. mūsų skyrius surengė šo
kius 32 metų sukakčiai nuo savo įsikūri
mo paminėti. Šokiai įvyko Jubilee Hail, 
Atertone. Viskas praėjo laibai puikiai. Ne
pamiršo mūsų Mančesteris, taip pat ir 
Bostonas atsilankė, ir iš viso susidarė ge
na šimtinė. Buvo puikus baras, geras -a-p- 
taimavimas. Mūsų skyr. kasininkė M. 
Auškalnienė pasirūpino užkandžiais, tai
gi, kas norėjo, galėjo ir pasisotinti.

Visiems, kurie prisidėjo darbu ir kurie 
dalyvavo tuose mūsų surengtuose šokiuo
se — Mančesteriui, Boltonui, — nuošir
džiai dėkojame.

Lapkričio 17 d. važiavome į Mančeste
rį kariuomenės šventės minėjimam Gruo
džio 2 d. pas mus į Leigh buvo 'atvykęs 
kan. V. Kamaitis, atlaikė pamaldas šv. 
Juozapo bažnyčioje, o kas norėjo — pri
ėjo išpažinties. Po pamaldų buvo pakvies
tas vakarienės pas M. Auškalnį į Aštoną. 
Ta proga A. lEtruzgys tarė trumpą žodį ir 
pasveikino mūsų gerbiamą kunigą su ka
nauninko titulu.

J. P.

Ketteringas
PENSININKAI RENGIASI 

SUBUVIMĖLIUI

Ketteringiškiai lietuviai pensininkai 
neturi, kas jiems surengtų kekį nors, te
gu ir mažą, subuyimė-lį, tai patys jau pra
deda kalbėti, kaip čia ką padaryti, kai 
maždaug vien pensininkai ir tėra.

Vienas kitas prasitaria: ,,Ar mes ne to
kie pat lietuviai, ar nesame kovoję už 
laisvą Lietuvą ir gyvendami išeivijoje? 
Kovojam ir kovosime, kol būsime gyvi, 
kaip ir kiti, nors ir sulaukę senesnio am. 
žiaus. Jei nėra kam iš šalies prisidėti, 
banldlysime patys sukombinuoti.“

O susibūrę dar nors parodysime, kad 
ir Ketteringe dar gyvena lietuvių, nors 
ir senesnio amžiaus, bet dar nesukryipu- 
sių, kurie snaustų nosis nuleidę.

Ketterinigiškis J. Liobė

Notlinghamas
KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS

Kalėdų II dieną ukrainiečių salėje (30 
Bentinck Rd.) rengiamas pasilinksmini- 
masHŠokiai.

Pradžia 7.30 vai.
Bus gera muzika. Barai bus atidaryti 

iki 11 vai.
DBLS Nottinghamo Skyr, Valdyba

Wolverhamptonas
DBLS SKYRIAUS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS

Pačiame šio miesto centre yra „Talbot“ 
karčiama. Virš jos durų prikalta lenta 
skelbia, kad valstybinis šinkavimo leidi
mas išduotas Stasiui Markevičiui, šitoje 
patogioje vietoje Wolverhamptono sky
riaus pirmininkas, tas pats St. Markevi
čius, gruodžio 8 d. sušaukė Skyriaus vi
suotini susirinkimą. 7 vai. didįjį saloną 
užpildė gausus būrys lietuvių.

Skyriaus pirmininkas, negalėdamas ati
trūkti nuo darbo, paprašė atvykusį DBLS 
Tarybos pirmininką E. Šovą pavaduoti1 jį 
ir pravesti šį susirinkimą. Nariams prita
rus, prasidėjo labai gyva susirinkimo ėi- 
ga. Tarybos pirmininkas pasveikino susi
rinkusius savo ir DBLS Centro Valdybos 
vardu, linkėdamas vieningai dirbti atei
čiai ir išplėsti skyriaus veiklą.

Naujai išrinktoji skyriaus valdyba pa
siskirstė pareigomis: G. Kaminskienė — 
pirmininkė, VI. Narbutas — vicepirminin
kas, J. Žaliauskais — kasininkas, J. Berta- 
šius — sekretorius, G. Ivanauskienė — 
kultūrinės veiklos vedėja. Revizijos komi- 
sijon išrinkta V. Bundoniis ir J. Ivanaus
kas.

Wolverhamptone yra subrendusių jau
nosios kartos lietuvių, kurie ne tik tinka, 
bet ir yra labai reikalingi skyriaus veik
loje. Būtų malonu matyti juos ne tik su
sirinkimuose, bet ir valdybose.

Skyrius su visuomeniniais veikėjais 
planuoja tautinių šokių festivalį, kuris 
įvyks birželio 21 d.

Buvo išreikštas susirūpinimas pensinin
kais, ir ateity norima juos pagerbti.

Savo tarpe turima išsimokslinusių, su
gebančių ir pasiaukojančių narių, kurie 
žiba skyriaus veikloje. Bet jaučiama, kad 
saviveiklos neužtenka, ir pageidauta, kad 
Centro Valdyba parodytų daugiau susido
mėjimo provincija, kad pagelbėtų, siųsda
mi paskaitininkus ir panašiai. Skyrius 
norėtų suruošti literatūros vakarą, bet, 
deja, savo rašytojų neturi — gal CV ir 
čia padėtų?

Wolverhamptonieciams rūpi Vidurinės 
Anglijos Kultūrinės Veiklos Centras. 
Trumpą pranešimą apie tai padarė Tary
bos pirmininkas. Skyriaus nariai pagei
davo, kad CV pradėtų VAKVC pirkimo 
vajų.

čia darniai sugyvenama su kitomis or
ganizacijomis." Tai buvo matyti susirinki
me, kai skyriaus nariai gausiomis auko
mis parėmė Anglijos Lietuvių Katalikų 

Bendrijos fondus.
Susirinkimas dėkoja Markevičiams už 

leidimą pasinaudoti jų patalpomis. E.S.

Italija
VYRIAUSIOJI SALEZIEČIŲ TARYBA 

SVEČIUOSE PAS SALEZIEČIUS

Saleziečių kongregacija yra tarptautinio 
pobūdžio vienuolija, pasklidusi visam pa
sauly, ir jos nariais gali būti bet kurios 
tautybės žmonės, šiuo metu saleziečių 
yra arti 18.000.

Saleziečių valdžios organas, arba vy
riausioji taryba, reziduoja Romoje. At
skirose valstybėse veikia provinciolai, ar
ba vadinamieji inspektoriai; šiuos artimai 
jungia su Roma septyni rajoniniai pata
rėjai, skinti Italijos, Europos, Artimųjų 
Rytų, Afrikos, Azijos, Ibero šalių, Pietį; 
Amerikos ii- anglosaksų kalbos kraštams.

Rajoniniai patarėjai metų bėgyje vizi
tuoja jiems patikėtas provincijas; du 
įkartu metuose visi suvažiuoja R-cmon ir 
aptaria iškilusias problemas ir nustato 
bei patikslina veiklos gaires. Toks šių 
metų antrojo semestro suvažiavimas vy
ko lapkričio 5 — gruodžio 15 d.d.

Prieš pradėdami suvažiavimo darbus, 
visi vyriausiosios tarybos nariai atliko re
kolekcijas nuošalioj prie Romos Sorriso 
viloj; o joms užbaigti su vakariene pasi
rinko lietuvių saleziečių centrą Frascaty, 
vadinamą Vytėna-is.

Tuo norėjo pagerbti ne tik pirmam pa
sitarimui suvažiavusius lietuvius salezie
čius, bet ir taip heroiškai už tikėjimą ir 
laisvę kovojančią lietuvių tautą. Tatai 
pabrėžė vyriausiasis saleziečių rektorius 
kun. Egidio Vdgano.

Vyitėnų centro direktorius kun. Mečys 
Burba sveikinimo žody jiems priminė 
Lietuvos-Lenkijos karalaitį šv. Kazimie
rą, kaip gal pirmąjį modernių laikų jau
ną šventąjį pasaulietį, pristatė 1608 m. 
Šiluvoj apsireiškusią Dievo Motiną Mari
ją ir suminėjo visų saleziečių žinomą 
princą Augustą Czartoryskį, 1887 m. ta
pusį saleziečiu ir dabar žengiantį į alto
rių garbę, esant lietuvių kilmės — jis ki
lęs i® kunigaikščio Gedimino dinastijos.

Vyr. saleziečių rektorius, vakarienei 
baigiantis, kvietė visus tarptautinio po
būdžio dalyvius kelti taurę už Lietuvą ir 
kalbėjo: Mes šiomis dienomis meldėmės 
ir -brendam maldoje; meldėmės dr už Lie
tuvą — ir nesiliausim meldęsi. Lietuva 
vieną dieną bus laisva ir nepriklausoma. 
Mes linkim, kad ji 'greitai atgautų savo 
nepriklausomybę ir jūs galėtumėt laisvai 
grįžti į savo Tėvynę! pg

Vokietija
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ BREMENE

Lietuvių -Bendruomenės Bremeno apy
linkė suruošė šeštadienį, lapkričio 24 d., 
Zum Kuhhirten svetainėje kariuomenės 
šventės minėjimą. Jame dalyvavo apie 
100 žmonių iš Bremeno, Eiremerhaveno, 
Osnalbruecko, Hamburgo, Oldeniburgo ir 
Bad Zwischenah.no.

Pasveikinimo žodį tarė apylinkės pir
mininkas mokytojas Dr. -Skruodys. Minė, 
jiimo prezi-dliuman -buvo pakviesti buvę 
Lietuvos kariuomenės kariai H. Bružaius- 
kas, P. Kazi-rekis, P. Noreika ir O. Krau- 
za, taip pat kun. V. Šarka ir K. Dikšai-tis.

Išsamią paskaitą -apie Lietuvos kariuo
menę skaitė K. Dikšaitis, sveikinimo žo
džius dar tarė kun. V. Šarka ir P. Kazi-ns- 
kis. Danutė Priebe meniškai deklamavo 
Maironio „Vakaras prie keturių kantonų 
ežero“ ir Donelaičio raštų ištrauką, savo 
-kūrybą paskaitė Skruodienė ir Raddatz.

Oficialioji minėjimo dalis užbaigta 
Tautos himnu. Po -programos buvo ben
drai dainuotos lietuviškos dainos ir muzi
kai grojant pasišokta.

Sekantis pa-rengimas Bremene -bus 1980 
m. kovo 1 d. toj pačioj salėj.

KITATAUČIŲ SPAUDOJE

„Ruaskaja Mysl“, Paryžiuje leidžia
mas rusų emigrantų savaitraštis, 1979. X. 
25 išspausdino Jurgio Gliaudos -apysaką 
„Licedeji za kladbiščem“.

Londono lenkų savaitraštis „Tydzien 
Polski“ (1979, X. 27) perspausdino iš Len
kijos katalikų jaunimo (pogrindžio laik
raščio „Spotkanie“ pusantro puslapio il
gio straipsnį „Katalikų Bažnyčia Lietuvo
je ir Žmogaus teisėms ginti sąjūdis“. 
Straipsnio autorė — jauna laitvaitė Marite 
Sapiets, gyv. Londone.

Londone leidžiamasis lenkų -katalikų sa
vaitraštis „Gazeta Niedzielna" praneša, 
kad Lenkų Universitetas Išeivijoje (PU- 
NO, 238-246 King Street, London W6) 
ruošiasi nuo 1980 m. vasario mėn. pradė
ti lietuvių, baltarusių ir ukrainiečių kal
bų paskaitas. Reikalingas lietuvių kalbos 
lektorius.

Keston Koledžio leidžiamasis žurnalas 
„Religion in Communist Lands“ (1979 m. 
Nr. 2) išspausdino Marites Sapiets straips
nį apie religiją ir tautiškumą Lietuvoje. 
Prie straisnio yra keletas iliustracijų ir 
Lietuvos katalikų protesto laiškai dėl ti
kybos persekiojimo, iš viso 22 puslapiai.

Žurnalą galima užsisakyti iš Keston 
College, Heathfield Road, Keston, Kent 
BR2 6BA, England.

Atskiro numerio kaina — £1.50.

7 dienos
— Cincinatyje (JAV) -klausytojai taip 

veržėsi į populiarių da-i-niniinkų koncertą, 
kad 11 jaunuolių buvo negyvai ‘sumin
džioti, o 30 atsidūrė ligoninėje (sakoma, 
kad nemaža tų žiūrovų buvo prisivalgę 
narkotikų, o ir durys į salę ne visos buvo 
aitiidarytos, kai minia pradėjo veržtis į vi
dų).

— Siuvęs Čikagos burmistras Daley 20 
metų ilšvaldė tą miestą, gaudamas 35.000 
dol. metams, ir miesto taryba jiam ploda
vo, kai jis atsisakydavo priimti pasiūly
mą gauti didesnį atlyginimą, bet žunnia. 
list-ai liššnipilnėjo, kad jis pasiimdavo dar 
po 25.000 iš Cook grafijos dfemekratų par
tijos fondo.

— Prancūzija ir V. Vokietija nori, kad 
Britanija aprūpintų jas -nla-fta, jei pradėtų 
jos trūkti, bet 'Britanijos atstovas pareiš
kė, kad tai galės būti daroma tik labai 
ypatingais atvejais.

— Ginant Mekoje nuo užpuolikų meš
ką, žuvo 60 karių, sužeista 200, o užpuoli
kų žuvo 75, suimta 170.

— Britanijos vyriausybė su dideliu pa
sitenkinimu sutiko žinią, kad 51, 25 pro. 
centai kasyklų darbininkų nubalsavo ne- 
streikuatii dėl pasiūlymo pakelti atlygini
mus tik 20 -procentų.

— Nobelio -taikos premiją gavusi vie. 
nuode motina Teresė papra'šė norvegų No
belio komitetą, kad premijų įteikimo iš
kilmių proga nebūtų ruošiami išlaidus 
pietūs, o kad tie pinigai būtų paskirti 
vargšams šelpti..

— Jangas -Guangas, kuris įkartu su 15 
metų nuteistuoju Mei Jingšengu redaga
vo nelegalų žurnalą, buvo ibe teismo pa
leistais i® kalėjimo, kaip rašo Kinijos „Pe
kino dienraštis“.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju kun. J. Saikevičiui, 
Londono Chorui, draugams, mieliems bi
čiuliams ir pažįstamiems, palydėjusiems 
į amžiną poilsio vietą mano mylimą sese
rį A. Drake.

M. Knabikienė

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame visiems mūsų rė
mėjams ir pagalbininkams, kurių dėka 
mūsų šių metų kalėdinis bazaras sėk
mingai praėjo. Ypač dėkojame Londono 
ir apylinkės tautiečiams už dosnias -aukas, 
kitokią paramą ir atsilankymą. Gryno 
pelno gauta £490,66.

Taigi ir Šių Kalėdų proga „Dainavos“ 
Sambūris turės lėšų vėl paremti seneliams, 
ligoniams, mūsų jaunimui ir lietuviškai 
spaudai.

Dainavietės

PAIEŠKOJIMAS

STASĖ VALIUKIENĖ - GIEDRIKAITĖ, 
kilusi ilš Ž. Naumiesčio, arba žinantieji 
jos adresą, prašomi parašyti P. Mockutei, 
33, Summerlands Ave., London W3 6EW, 
England. Yra žinių apie jos gimines Lie
tuvoj.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALĖJE — gruodžio 23 d., 12.15 
vai. Išpažintis prieš pamaldas.

MANCHESTERYJE — Kalėdų I d., 12.30 
vai.

HALIFAXE — gruodžio 23 d„ 1 vai. p. p., 
St. Columba's bažn.

BRADFORDE — gruodžio 24 d., po ben
dros Kūčių vakarienės klube, 11 vai. 
v. Bernelių -Mišios.
Kalėdų antradienį, gruodžio 25 d., 
12.30 vai. šv. Onos bažn.

iE|RADFORDE — sausio 6 d., 12.30: Nau
jųjų Metų angoje.

LEEDSE — sausio 13 d., 3 vai. p. -p., Holy 
Rosary įbažn., atsimenant a. a. Anta
ną Mongirdą.

NOTTINGHAME — gruodžio 23 d., 11.15 
vai., Židinyje.
Pijaus ir Margaritos Gaižauskų 25 
m. moterystės sukaktis.

NOTTINGHAME — Kūčiose 24 vai. Ber- 
meilių Mišios židinyje.

NOTTINGHAME — Kalėdose 11.15 -vai., 
Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Kalėdose 17 
vai., šv. Petro ir Pauliaus bažn.

BIRMINGHAM® — gruodžio 26 d., 12 
vai., 19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — sausio 1 d., 19 vai., 
Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 6 d., 11.15 
vai., Židinyje.

NOTTINGHAME — gruodžio 30 d., 11.15 
vai., Židinyje.

GLOUCESTERYJE — sausio 5 d„ 12 vai., 
St. Peter's.

STROUDE — sausio 5 d., 17.30 vai., 
Beeches Green.

NORTH AMPTONE — sausio 6 d., 16 vai., 
St. John's.

NOTTINGHAME — sausio 13 d., 11.15 
vai., Židinyje.

STOKE.ON-TRENTE — sausio 13 d., 
14.30 vai., St. Wulstan's.

NOTTINGHAME — sausio 20 d., 11.15 
vai., Žadinyje.
DERBYJE — sausio 20 d., 14 vai., Bridge 
Gate.
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