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Sveiki sulaukę šv. Kalėdų, laimingų 1981 m
Kristaus įgimimo švenčių ir gausios Did. 
vo palaimos Naujųjų Metų proga.

(Nuoširdžiai Jūsų Kristuje,

Prie Kristaus prakartėlės
Tą niakftį žvakių liepsnelės šokinėjo ant 

išpuošto altoriaus, mažais Kūdikėlis tiesė 
rankas įprakartėllėje, jaudino širdis kalė
dinės giesmės.

Buvo miela ir ramu, tartum ramybės 
angelas būtų švelniai palietęs susisvajo
jusius pamaldų dalyvius.

Tada kaflbėjauį kaip lengva šį pastap- 
rtfingą vakarą praleisti užeigos namuose ir 
užsimiršti, nors triukšminga gatve, gal 
būt, kūprina nelaimės ištikta motina su 
kūdikiu ant rankų. Gal būt, šią Kalėdų 
r.aktj ne vieniam atrodo, kad žiburiais ir 
įkaitusiaiils veidais pasruvęs miestas yra 
anapus Dievo įtakos, kad Jo Valios 
nejaučia beskubą žmonės, galvoją, kaip 
Betliejaus užeigos šeimininkas, apie savo 
reikalus ir potroškius.
Po pamaldų iš žmonių būrio prasiskverbė 

susimąstęs bičiulis ir paiasitarė: „Man žy
miai lengviau jausti Dievo artumą šven
tovės iškilmėse, nei draugui apsilankius 
ar vienam nuobodžiaurjant!“

1 -----
Atrodytų, kad Dievas pajuntamas tik- 

taii šventovės iškilmėse, vargonų akorduo
se ‘ar krikšto vandeniu plaunant kūdikio 
galvą, tačiau ne žemei drebant, ne ligai 
pririšant prie lovos, ne kančios ar mirties 
agonijoje.

Kai kasdienė tikrovė pūslėtais delnais, 
sąskaitų krūva, negalavimu prasiveria ir 
gniūžtama po jos svoriu, — užmirštama 
prakartėlė ir nebejaučiama nei Kūdikėlis, 
nei Jo gyvenimo misija: kaipgi gaili Jis 
būti tarp žmonių, jei namų gaisre suan
glėja net kūdikėliai, jei kasdien susidu
riama su blogos valios žmonėmis, kurie 
mūsų nekenčia ir neit stengiasi pakenk
ti?!

Abraomas, kuris buvo sutikęs paauko
ti Dievui savo mylimiausią sūnų Izaoką, 
pasakė: „Visai nepripuotamai, visai ne be 
tikslo Tu 'šiandien praėjai pro mane“.

(Argi pripuolamai Kvirinėjaus laikais 
cezaris Augustas išleido potvarkį surašy
ti imperijos žmones?

Argi pripuolamai Kūdikėlis Jėzus gimė 
Betliejuje, praleido vaikystę Nazareto 
nuošalumoje, susitiko Petrą, Jokūbą, Jo
ną, skelbė meilės gerąją Naujieną?

Ar pripuolamai buvo suimtas ir nukry
žiuotas tarp dviejų palaidūnų? Ar pri
puolamai pasirodė Marijai Magdalietei, o 
vėliau į Emaus keliaujantiems apašta
lams?

2 ----- .
Sv. Rašto pasakojimuose galime jausti 

‘glaudų ryšį tarp diktatūrinės valdžios 
persekiojamų žmonių, besiilginčių tiesos 
ibei teisingumo, ir užgimusio Kūdikėlio, 
kuris, Sv. Pauliaus žodžiais tariant, bū
damas „neregimojo Dievo atvaizdas“, iš
gelbėjo mus iš tamsybių valdžios“ ir ja.

Mylimi Vakaru Europos 
Broliai-Seses Lietuviai,

Advento laikotarpis yra skirtas pasi 
ruošti Kristaus gimimo šventėms — Ka
lėdoms. Krikščionys džiaugiasi Dievo Sū
naus atėjimu į šį pasaulį. Nuo amžių bu
vo Dievo planuose, kad, atėjus skirtam

ne- 
tei-

I laikui žmonijos istorijoje, paklusni Dievo 
valiai Nekalta Mergelė, vardu Marija, 
priims kvietimą ir pašaukimą tapti busi
mojo Žmogaus — mūsų Viešpaties moti 
na. Motinystė, kaip ir tėvystė, yra kilnus,.

Į šventas ir labai atsakingas pašaukimas, 
paties Dievo skirtas kunti jo karalystei 

I žemėje ir danguje. Tėvai pradėdami, Ir 
motina gimdydama naują žmogų, bendra
darbiauja paties Dievo kūrybiniuose plal 
nuošė. Todėl ir jų pareigos įvykdyti tuos 
dieviškus pūanius yra labai atsakingos.

Mes įgyvename tokiame amžiuje, kuria
me iškeliamos žmogaus teisės ir reikalaut 
jam® jam įvairiausių asmens laisvių. 
Toms laisvėms įgyvendinti šaiuk'iami 
tarptautiniai suvažiavimai. kuriamos or
ganizacijos, leidžiami .įstatymai. Tai la
bai sveikintinas žmogaus siekimas, kuris 

I veda į visos žmonijos dvasinį ir moralinį 
pakilimą. Tačiau to patilęs žmogaus tais, 
vės Sūlkliio pagauti žygiuoja' ir tie žmonės, 
'kurie pavienį žmogų, part'ją ar tam tikrą 
grupę pastato aukščiausiu įstatymų lei
dėju, teisėju ir vykdytoju. Jie nustato ir 
paskelbta, kas yra dora, kas moralu, kas 
siektina kaip aukštesnis gėris. Net deka
logo įsakymas „Nežudyk!“ interpretuoja
mas paigal partijos ar atskiro individo 
pageiidlaivimą. Kai kurių valstybių įstaty
mų leidėjai, legalizuodami ir pateisinda
mi negimusių kūdikių žudymą, atrodo, 
yra pasiryžę naikinti arba labai sumažin
ti savo šalies žmonių prieauglį. Kokia de- 
toadencJja jių teisingumo lir jų moralės! 
Iš vienos pusės kovojama prieš mirties 
bausmės pritaikymą žmonių žudikams, o 
iš kitos pusės reikalauj ama mirties baus
mės negimus'.ems kūdikiams, nepripaižįs- 

I tama jiems teisė gimti ir gyventi. Ir čia 
pildosi Jeremijaus pranašystės žodžiai: 
„Pasigirdo šaukimas Ramoje, garsios de
jonės ir aimanos: tai Rachelė rauda savo 
vaikų; ir niekas jau jos nepaguos, nes jų 
nebėra“ (Mt 2,18). Prosenelė rauda savo 
vaikų, nas jų nebėra. Dėl ko jų nebėra? 
Todėl, kad šių laikų antihumianiški, ne
žmoniški įstatymai leidžia juos išžudyti 
pirma negu jie užgims. Statistikos skel
bia pasibaisėtinus iškaičius padarytų ab
ortų — sunaikintų negimusių kūdikių lol 
gontinėse ir klinikose. Tie, kurie itaip da-

me ‘jturime atpirkimą, nuodėmių atleidi
mą“.

Deda, tie, kurie norėjo Jame matyti ste
bukladarį, išsprendžiantį visas problemas 
ir p'agyidlantį visus ‘ligonius, ar tikėjosi, 
kad bus politinės veiklos vadovas, stebuk
lų pagalba nubtckšdamas valdžios pitat- 
naudteitojus, — nusivylė ir Jį apleido.

Pasitraukė nuo Jo turtuoliai ir galin
gieji, kurie tikėjosi, kad mesijansine galia 
sutvirtins jų įtaką.

Apleido Jį persekiojami ir išnaudoja
mi, kurie laukė, kad kardu ir žaibais su
sidorotų su skriaudžiančiais.
Tie, kurie liko su Juo, buvo vargšai, ne

siskundžiu savo dalia; nuskriaustieji, 
norį kitų skriauslti; persekiojami dėl
sylbės, jaučią ypatingą Dievo palaimą, Į 
apipilančią diangau|s kairtįlystėts Šviesia,: 
liūdlį, suprantą skausmo reikšmę ir pro Į‘ 
ašaras įžiūrį Kristaus gausiai dalijamus I 
palaiminimus. į

3----- i
Palikęs Betliejų, Nazaretą ir pradėjęs ' 

skelbti gerąją Naujieną .bei stebuklais 1 
paliudijęs savo Dievystę, Kristus nė pats 
nenorėjo, nei dangiškojo Tėvo neprašė, | j 
kad būtų pašalinti tironai, neturtas, alkis, 
Ligos ir 'mirtis.

Jėzus Kristus, apaštalų prašomas, mokė (j 
melstis — „teesie Tavo valia kaip dangu
je, taip ir žemėje“ ir pats savo kančios 
išvakarėse meldėsi; „Tėve, jei nori, atimk 
šitą taurę nuo manęs, tačiau tebūna ne 
mano, bet Tavo valiia!“

SusildlUridlarnas su žmogaus gyvenimo 
tikrove, ragino stabtelti .ir apgalvoti, ko
dėl net palsėtas javo grūdas apmiršta že
mėje, kodėl net žmogaus Sūnus turėjo 
tiek kentėti. ,

Dėl to alkanas ir apskundęs kaip at
versta knyga pasakoja apie pasiturinčių 
gobšumą ir kietą širdį.

Dėl tiesos ir tikėjimo kalį pavergėjų 
kalėjimuose ir kenčią psichiatrų nužmo- 
ginimo eigą parodo pavergėjų neromską lengvapėdiškai pasiteisina: tai daryti rt r 0.1 iridi 1zvc" irvvn r-ori i m zv hovwn i «• T»r>l „r. I ° v

kuirie

ir vargų, būtų ledduisl sunaikinti joje pra
dėtą gyvybę. Ji tada būtų atlikusi Piloto 
pasmerkimą ir nužudžiusi Nekaltąjį dėl 
žmogiškų išskaičiavimų. Net ir va.Vduo- 
'tėje sunku prileisti, kad protingas žmo- 

, gus taip darytų. Panašioje šviesoje mes 
turėtume žiūrėti ir i kiekvieną pradėtąjį 

' žmogų, kuris dar neužgimė, bet jau yra
'gyvas motinos įsčiose. Nors valstybiniai 
įstatymai dir leistų tą žmogišką gyvybę su- 
naikinlti, tačiau motina, remdamasi pri
gimties ir Dievo plano įstatymais, nepri
valo savo tikro motiniško pašaukimo iš
sižadėti. Motina gimdo, 'bet nežudo. Pasi
davimas pagundai — eiti prieš prigimties 
įstatymą motiną veda į baisų žiaurumą 
ir nežmoniškumą. Su kiekvienu motinas 
valia ar jos sutikimu mirštančiu vaisiumi 
joje miršta kartu jos gailestingumas, 
miršta meilė iir tikrasis motiniškumais — 
Dievo Kūrėjo atspindžiai moteryje. Liūd
na girdėti, kad ir lietuvių moterų skai
čius didėja, kurios ieško lengvų būdų 
gimdymo naštai nusimesti ir bando „išsi- 
laffivint'“ iš motinystės šventų pareigų. 
Skelbiamos statistikos Vakarų pasaulyje 

‘apie negimusių žudymą mus gąsdina to
kiu nežmonišku morolės nuosmukiu. Bet 
panašios žinios iš Lietuvos mus dar labiau 
sukrečia, nes pavergtoji tauta jau ima 
pati save žudyti. Tauta, kurios motinos 
eina Šiuo „išsilaisvinimo“ šunkeliu, yra 
pasmerkta mirti ir išnykti.

Broliai ir sesės Kristuje! Bažnyčia ski
ria Advento laikotarpį, kad tikirJtieji pri
deramai pasiruoštų minėti Kristaus gimi
mo Šventę. Dvasinio pasiruošimo pagrin
de glūdi žmogaus grąžinimas į tiesos ir 
teisingo gyvenimo kelią. Prašykime Die
vo malonės, kad ji apšviestų mus pažinti 
jo valią ir kelius, kurie mus ir žmoniją 
veda ne į pražūtį, bet į gyvenimą. Kalėdų 
— užgimimo šviesoje ir mūsų atgimimo 
dvasioje spręskime ir žmogaus asmeninės 
laisvės bei pareigos problemas. Nebūtų bu 
vę nei pirmųjų Kalėdų, nei vėlesniųjų, 
jei Nazarete gyvenanti Mergelė Marija 
'nebūtų buvusi paklusni Dievo pakvieti
mui. Kadangi ji tarė: „Štai aš Viešpaties . 
tarnaitė, tebūna man, kaip tu pasakei“ 
(ilk 1,38), Dievo Žodis tapo Kūnu ir gy
veno tarpe mūsų. I .

Palaimingų Kalėdų švenčių Jr 
Naujųjų Metų 

linki ^visiems lietuviams ir 
jų šeimoms

Kun. Jonas įSakevičius, IMIC

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės valdyba 
sveikina Visus geros valios lietuvius pla
čiame pasaulyje ir jungiasi su visais (savo 
mintimis ir troškimais.

Praėjusiais metais susirinkome į didin
gą VI-ąją Tautinių Šokių Šventę, kad 
patvirtintume lietuvių išeivijos (gyvastin
gumą. įSu pasididžiavimu sekėme sustip
rėjusį tautos pasipriešinimą okupantui 
Lietuvoje, kuris ypač pasireiškė visa ei
le naujų pogrindžio leidinių. Atkreipę di
desnį dėmesį į Lietuvą, giliau pajutome 
tą ryšį, kuris jungia {mus vienus su kitais 
ir su pavergta tauta.

Ateinančiais metais minėsime 40 metų 
sukaktį nuo 1941 metų sukilimo prieš oku
pantą. Si sukaktis tepaskatina mus su dar 
didesniu ryžtu siekti visų bendro tikslo— 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės.
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybą

— Jaunas, matyt, psichiškai nesveikas 
havajietis New Yorke nušovė John Len
non, buvusios populiarios dainininkų gru
pės „Beatles“ ketvertuko natrį.

— Žemės drebėjimo sugriauto namo rū
syje už Oliveto Citra miesto Italijoje Po 
15 dienų buvo surasti 3 dar gyvi seni žmo
nės, kurie gyvybę palaikė vynu ir pipirais 
ir vis bandė prasikasti.

— Sov. Sąjungos prez. Brežnevas buvo 
atvažiavęs į Indiją su 200 patarėjų—aukš 

Visiems tautiečiams linkiu Linksmų1 tųjų pareigūnų.

H
H

valdžios praradimo baimę ir valdžios sta
bo garbinimą.

Sergąs be žodžių primena, kad šis gyve
nimas yra laikinas, o mirtis, kad ši žemė 
— prieangis į amžinybę, kad- „praeina 
pasaulis ir jo geismai“ .(1 Jtn 2, 17).

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus geros valios lietuvius 

nuoširdžiai sveikina.

DBLS Ketteringo - Corby skyr. nariui 
a-a. Alfonsui Kirkilioniui 

mirus, Jo žmonai Aldonai, Sūnui 
Jonui ir marčiai 

reiškiame gilią užuojautą
Ketteringo-Corby skyriaus valdyba 

ir nariai

leidžia valstybės įstatymai. Kai 
įstatymų Leidėjai t'ir moralistai Išvedžio
jai, kad negimęs kūdikis esąs dar nepilnas 
žmogus ir todėl motina turinti teisę su 
juo elgtis, kaip jai patinka, ypač pirmo
mis nėštumo savaitėmis. Kaip yna iš tik
rųjų? Kadangi pradėtas motinos kūne

Šv. Kalėdos yra džiaugsmo šventės, ap- I vaisius tampa „įteisintas“ kaip žmogus? 
gaubiančios Kūdikėlio Jėzaus meile ir pa- Prieg /pat užgynimą, po §egjų mėnesių 
siaukojimiu. . ,. Į nėštumo ar dar lanksčiau? Goettinigeno

Tą dieną, rodos, „vaikščiojame šviesu- Į universiteto embrioJog^ibs piroĮtasorius 
je, kaip ir Jis yra šviesoje, ir bendrauja- I dr. E. 'Blechschmcdt įrodė, (kad žmogaus 
mie vieni su kitais“. I gyvenimas kaip tikro žmogaus su visomis

Gražiausiai mūsų ryšį su gimusiu Kū- Į iš tėvų paveldėtomis galiomis, prasideda 
dlikėliu apsakė mylimiausias Kristaus I nuo to momento, kai įvyksta (apvaisini- 
apaštalas Jonas: , mais. Naujoj1!! žmogiška būtybė vystosi ir

„Jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes Į auga motinoje, maitinama jos krauju iki 
turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas I gimimo dienas. Užgimdamas žmogus nilgL 
niekuomet nėra matę. Jei mylime vieni Į ijęų nauja savo žmogiškai prigimčiai 
kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir Jo prideda, išskyrus tik atskirtą nuo 
meilė mumyse tampia tobula... Baimė yra nos savo Individualinį gyvenimą, 
bausmė, ir kas bijo, tas dar netobulai my
li“ (Jin 4, 11-18)--------------

ir praik ar tėtės žvakių šviesa apšviečia 
ir sušildo mūsų vidlų meilės šiluma.

J. Kuzmickis

H
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nebe-
moti-

Vincas Balickas
Lietuvos Charge d'Affaires

PROF. DR. JONUI GRINIUI mirus, 
p. Aliną ir visus Muencheno ^lietuvius 

užjaučią ir prisikėlimo viltimi 
dalijasi

kun. Kęstutis Žemaitis

EMnMBSaBSKiaBWMac

Mirus
a.a. ALFONSUI KIRKILIONIUI,

jo įžmonai Aldonai ir sūnui Jonui 
giliausią užuojautą .reiškia

Balys Mardosas

Į Grįžkime atgal į kalėdinę temą, 
gal aiSkiau mums nušvies Dievo 
šiuo (klausimu. Jėzus taipo žmogumi ne 
gimimo dieną Sr ne tris ®r šešis mėnesius 
prieš savo gimimą, bet 'tada, kai Marija 
sutiko su jai apreikšta Dievo valia, šven
tosios Dvasios veikimu įvyko Dievo žo
džio — Dievo Sūnaus įsikūnijimas. Tą 
tiesą mes dažnai Skelbiame Tikėjimo iš
pažinime, sakydami: „šventosios Dvasios 
veikimu iš Mergelės Marijos .priėmė kū
ną ir taipo žmogumi“.

Savo vaizduotėje drįstame prileistu tokį 
įvykį: Marija, bijodama būsimų skausmų

kuri 
mintį

1
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NAUJOS KNYGOS
NOVALIO „HIMNAI NAKČIAI“

Navaitis (Friedrichas van Hardenberg), 
gyvenęs 1772-1801 m., laidomas vienu žy
miųjų ankstyvojo romantizmo poetų, lie
tuviams šiek tiek jau pažįstamas iš nepri

klausomybės laikų, nes žurnale „Gairės“ 
1924 m. buvo išspausdintas bene pats jam 
būdingiausias kūrinys „Himnai nakčiai“, 
anuomet išverstas poeto Balio Sruogos.

Dabar štai pasirodė labai gražiai M. 
Morkūno išleisti tie „Himnai nakčiai“, iš
versti Alfonso Tyruoiio ir papuošti įspū
dingomis dail. Ados Korsakaitės Sultku- 
vienės iliustracjcmis. Išspausdintas taip 
pat platesnis paties vertėjo parašytas 
straipsnis, supažindinąs skaitytoją su Ne
valiu, su jo kūryba ir jo romantizmo bruo
žais, Kad jo kūrybos pobūdis (būtų aiškes
nis, knygoje pateikiama ir keletas „Dvasi
nių giesmių“. O pluoštas dienoraščio at
skleidžia poeto nusiteikimus ir jo aplinką.

Su NovaL’iu ir jo kūryba supažindinan
čiame straipsnyje A. Tyruolis, be kita ko, 
raišo:

^Pažintis su 13 metų Sofija von Kuehn 
turėjjo lemiamos reikšmės ne tik Novalio 
'kūrybai, bet ir likusiam jo gyvenimui. 
Buvo su ja susižiedavęs, bet netrukus jos 
neteko, jai 'minus džiova po jas 15-jo 'gim
tadienio. Sužadėtinės mirtis Novalį pavei
kė taip, kaip Dantę Beatričės mirtis: 
abu savo mylimąsias iškėlė į nepasie
kiamo idealinio pasaulio aukštumas. Ma
giškoji imaginaciija abu priartino prie 
transcendentinio pasaulio tikrovės.

Šis idealizmas betgi netrukdė abiemS 
būti ir praktiškiems: kaip Dantė po Beat
ričės mirties vedė ir turėjo šeimą, taip ir 
Novalis buvo antrą kartą susižiedavęs, 
tik jo paties mirtis džiova 1801 kovo 25 
d. sukliudė to plano realizavmą.“

O apie jo kūrybą vertėjas štai ką rašo:
„Novalį ypač išgarsino du jo kūriniai: 

„Himnai nakčiai“ ir fragmentinis roma-

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

laimės 1981 metais

J. M. Navickai
J. B. Snabalčial

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“

„DIRVOS“ SUKAKTIES PROGA
„Dirva“ (Klevet-andas) spalio 9 d. ve

damajame rašo, kad visuomenė Iškilmin
gai paminėjo jos 65-rių metų sukaktį, bet 
laikraštis esąs sunkioje ekonominėje pa
dėtyje.

1981 m. „Dirvos“ prenumeratą numato
ma pakelti iki 17 dolerių metams.

„Dirva“ dar turinti pajėgių bendradar
bių, 'bdt reikalinga jaunimo talkos. Ta 
proga iškelta mintis įsteigti stipendijas 
studijuojantiems žurnalistiką.

nas „Henrikas von Ofterdingen“. Prie to 
dar Šliejasi „Dvasinės giesmės“ ir trakta
tais ,,Krikščionija arba Euiropa“. Goethė, 
pamatęs Novalio gabumus, pranašavo jam 
vokiečių (literatūros „imperatoriaus“ titu
lą. Iš tiesų Novalio kūryba gretinama su 
himntne Hoelčterlino ir ankstyvąja Goe
thes poezija“. ,

A. Tyruolis, puikus poezijos vertėjas, 
stengiasi vis populiarinti tarp lietuvių pa
saulio didžiuosius. Si knyga — nauja jo 
duoklė. (k.b.)

VINCO NEKĖS „KLAJŪNO DALIA“
Ligi šiol tokio poeto nebuvome girdė

ję. Jeigu jiįs kiek ir reiškėsi, tai, tur būt, 
tik kur nors periodikoje ir plačiau nebuvo 
pastebėtas. O 1980 m. jis išleido, palygin
ti, stamboką (102 psl.) savo eilėraščių 
rinkinį Klajūno dalia (išleido savo lėšo
mis).

Knyga turi du maždaug vienodo didu
mo skyrius: „Po tėviškės dangum“ ir „Sve
timos šalies laukuos“. Rinkinio autorių 
arčiau pažįstantiej i yra atskleidę, ką reiš
kia toksai kūrinių padlaliiijiimais į skyrius. 
O tai reiškia, kad1 maždaug pusė eilėraš
čių buvo parašyta tada, .kali V. Nekė dar 
gyveno 'Lietuvoje, o kita pusė — jau sve
tur. Vaidinas, tai yra visą amžių krautasis 
kapitalas, kurą norima palikti lietuvių po
ezijos lobyne.

Eiliavimas tradicinis. Tai žmogaus ir 
'lietuvio pasišnekėjimas eilėmis su savita, 
svarstymai, kas aplinkui vyksta, skundas, 
dėl savo krašto nelaimių ir klajūno be tė
vynės dalios.

Kaip V. Nekė rašo, pacituokime keletą 
posmų ,iilš jo eilėraščio „Kūčios“.
Kalėdas! Kalėdos! Vargeliai ir bėdos 
Sumišo kartu ®u džiaugsmu.
Gyvenimas juokias, gyvenimas šypsos, 
Tik širdžiai kažko neramu.
Kalėdos! Kalėdos!.. Ir tiek daug Kalėdų 
Prabėgo be džiaugsmo, tylių,
Kai priešo vergijoj mus rūpesčiai ėdė 
Ir naktys Kalėdų žėrėjo gaisru.
Betliejaus žvaigždė pasislėpus tarp dūmų, 
Už stalo prie Kūčių daug vietų tuščių... 
Prabėgo Kalėdos, prabėgo ne vienos, 
Bet niekas neguodžia našlaičių vaikų.

Rinkinio kaina yra tik 3 doleriai. Užsi
sakyti galima šiuo adresu: V. Strolis, 1315 
Muskegcn Ave., NW Grand Rapids, Mi 
49504, U.S.A.

MOKYTOJAI NENORI MOKYTIS
Tėvų pranciškonų sodyboje Kennefounk- 

porte irugpėūčio mėn. įvyko mokytojų stu
dijų savaitė.

Kasdien mokytojai klausė paskaitų.
Kali kurie paskaitininkai — J. Masilio- 

nis ir kun. J. Vaišnys — padiktavo klau
sytojams diktantą. Bet, sako, mokytojai 
dėl to j'auldinosi, o buvo takių, kurie tų 
pamokų vengė, kad nepradarytų diktante 
klaidų.

UKRAINIEČIAI IR MES
J. Kairys „Naujienose“ siūlo lietuviams 

kuo tampriau bendradarbiauti su ukrai
niečiais. Jis sako, kad, peržvelgę Lietuvos 
istoriją, mes gerai matome, iš kurių kai
mynų lietuvių tauta patyrė nuoskaudų, 
neteisingumo ir kitokių blogybių. Taip 
vyksta ir dabar.

O ukrainiečiai iš prigimties yra drau
giškesni. Su ukrainiečiais visais laikais 
buvo palaikomi geri santykiai. Net ir so
vietų kankinių stovyklose lietuviai ge
riausiai sugyvena su ukrainiečiais.

Jų veikla Vakaruose taip pat yra pla
čiai išvystyta. Jie lietuviams visada yna 
nuoširdūs.

SENOS MALDAKNYGĖS
Buenos Aires tautiniam fondui V. Ga

velis padovanojo dvi labai senas, dar Til
žėje išleistas maldaknyges.

„NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI“ 40 
METŲ

„Nepriklausoma Lietuva“ (Montrealis) 
švenčia 40 metų savo gyvavimo sukaktį.

Rašoma, (kad redaktorius Jonas Karde
lis „Nepriklausomai Lietuvai“ paaukojo 
20 savo 'gyvenimo metų. Jis mirė 1969 m. 
sausio 10 d., o po jo mirė ir kiti buvusieji 
to ladkiraščla redaktoriai: M. Arlauskaitė, 
P. Rudzinskas, R. Maziliauskas, J. Petrė- 
nas-Tanulis.

Šiuo metu laikraštį redaguoja Birutė 
Nagietnė siu redakcine kolegija.

Vladas šlaitas

Emigracijoje
Visus mus riša vienas gyvenimas, 
dienos ir naktys, 
džiaugsmas ir ašaros 
arba pilkas nusiteikimas;
taipgi visus mus riša prisiminimai, 
kurie neša visus mus Į brangią ir tolimą

Lietuvą, 
ir visi,
kurie miršta svetur, 
emigracijoj,
iš tikrųjų jie miršta ne emigracijoj, 
bet jie miršta brangioj Lietuvoj, 
kuri stovi kaip Dovydo bokštas širdies 

atminimuose.
O, Dangaus Karaliene!
Prisimink savo meilės malonėje mus 

emigracijoj
ir laikyk savo meilės malonėje tolimą

Lietuvą.

„MŪSŲ PASTOGĖS“ FINANSINĖ 
PADĖTIS GERA

Australijos lietuvių bendruomenės spau
dos sąjungos susirinkime paaiškėjo, kad 
savaitraščio „Mūsų Pastogės“ finansinė 
padėtis yra gera, ir tikimasi, kad ateityje 
ji dar gerės. Taip pat niekas net neužsi
minė apie šio laikraščio prenumeratos pa
kėlimą.

„Mūsų Pastogės“ redaktorius V. Kazo
kas savo pranešime pažymėjo, kad pasku
tiniuoju metu lietuvių daug miršta ir dėl 
to laikraščio skaitytojų Skaičius turėtų 
mažėti. Bet, priešingai, prenumeratorių 
skaičius nėra kritęs, jis neit padidėjęs. 
Laikraštis esąs vienintelis ryšys, kuris 
jungia visus lietuvius į vieną bendruome
nę, į vieną lietuvišką šeimą.

Prieš kiek laiko „Mūsų Pastogėje“ bu
vo iškelta mintis apie anglų kalbos įvedi
mą į lalikraštį. Girdi, jaunimas nemokąs 
lietuviškai, todėl jis ir nedalyvauja lietu
viškoje veikloje. Pats redaktorius prieš 
tai griežtai pasisakęs. Jis sako:

„Mane tik stebina, kad ne vien šiuo, 
bet ir daugeliu kitokių klausimų, kurie 
yra bendruomenei ir organizacijų vado
vams esminiai, paprastai ypač iš autori
tetų pusės lieka nepastebėti arba ignoruo
ti. Ogi iškeltas vienoks ar kitoks klausi
mas, jeigu jis būna neatsakytas, palieka 
ir toliau rusenti, tarsi kokia piktybinė 
sėkla“.

Dėl laikraščio ateities redaktorius šitaip 
pasisako:

„Finansiškai „Mūsų Pastogė“ nėra varg
šė, bet prie esamų perspektyvų ateityje 
ji ga&i smukti ir gal net žūti dvasiškai ir 
būtent ta prasme, kad ji gali būti turtin
ga pinigais, bet mirti anemiškai — be 
biendiradarbių. Ir čia yra „Mūsų Pastogės“ 
pats didžiausias pavojus.“

Dėl redakcijos jis taip pasisako:
„Kol „Mūsų Pastogė“ turės redakcijos 

darbui absoliučiai pasišventusių žmonių, 
kupinų idealizmo, laikraščio ateitis nėra 
tokia tatasi. Tokių gali būti, bet gali ir 
jų trūkti, atsimenant, kad šioje pozicijoje 
reikalingas žmogus su polėkiu ir didele 
doze idealizmo, kurtis nusvertų visus ma
terialistinius išskaičiavimus.“

„... kiekvieno laikraščio veidas lir net 
jo prestižas priklauso nuo jam vadovau
jančio. Čia norėčiau perspėti ne tik Spau
dos Sąjungos valdybą, bet ir visus Sąjun
gos narius, kaip „Mūsų Pastogės“ leidėjus, 
kad neužtenka rūpintis vien tik „Mūsų 
Pastogės“ finansine padėtimi, o daugiau 
dėmesio kreipti į laikraščio ateitį, į jos 
tiesioginius būsimus darbuotojus, kad ne
numatytų aplinkybių nebūtume staiga už
klupti. Juk nežinome, kaip toSe šventose 
knygose pasakyta, nei dienos, nei valan
dos.“

Su lietuviais 
pasaulyje

R. REAGANAS PAS LIETUVIUS
Priešrinkiminės kampanijos metu būsi- 

maisis Amerikos prezidentas R. Reaganas 
buvo nuvažiavęs į Čikagos lietuvių cen
trą — Marquette parką. Tenai jį sutiko 
daugiau kaip 2 tūkstančiai lietuvių. Mer
gaitės buvo išsipuošusios tautiniais rū
bais.

Spausdamas sutiktiesiems rankas, su 
visa palyda R. Reaganas nuėjo į „Ramu
nės“ užkandinę. Tenai lietuvių respubli
konių vardu jį pasveikino Algis Regis. Ta 
proga busimasis prezidentas gavo daug 
dovanų. Jo žmonai Nancy buvo dovanoti 
gintariniai karoliai.

Užkandinėje su savo palydovais jis pa
valgė. Jo stalą aptarnavo „Ramunės“ sa
vininkė Ona Kon-kulevičiienė, taip pat pa
sipuošusi tautiniais rubais. R. Reaganas 
paklausė O. KonikulevSčiienę, ko ji labiau
siai norinti. O. Konkulevičienė atsakiusi 
„Laisvės Lietuvai“. Tada R. Reaganas at
sakė: „Ateis toks laikas, kai Lietuva bus 
laisva“.

Išvažiuodamas, prieš lipdamas į auto
mobilį, jis atsisveikino,, iškeldamas čia 
pat lietuvaitės įteiktą plakatą „I love Li
thuanians“ (a® myliu lietuvius).

VINCO KRĖVĖS PREMIJA H. NAGIUI
Akademinis Montrealio lietuvių sambū

ris 1979-1980 metų Vinco Krėvės vardo li
teratūrinę premiją (500 dol.) paskyrė 
poetui Henrikui Nagliui už 1978 m. išleis
tą poezijos rinkinį „Prisijaukinsiu saka
lą“.

Premija skinama kas dveji mėtai.
Poeto pirmasis poezijos rinkinys .Eilė

raščiai“ pasirodė 1946 m. Insbruke (Vo
kietija). Už tą knygą jis laimėjo „Patria“ 
literatūrinę premiją. Po to sekė: „Lapkri
čio naktys“, „'Saulės laikrodžiai“, „Mėly
nas 'sniegas“, „Broliai balti aitvarai“ 
(premliljluolta Lietuvių rašytojų draugijos).

Montrealio lietuvių visuomenė iškil
mingai paminėjo iškilaus poetoJaureato 
Henriko Nagio šventę.

IŠRADĖJAS K. SEKMAKAS
Kazys Sekmakas, turįs 91 chemijos sri

ties patentą, įrašytas ,į amerikiečių „Who‘s 
Who in Technology Today“. Ten rašoma, 
kad jis yra baigęs Kauno universitetą.

(,¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥.

Malonių šv. Kalėdų ir vieningų, 
darbingų, laimingų 1981 metų 

linkim
„E. 1L.“ leidėjams, rėmėjams, 

bendradarbiams ir skaitytojams

B. ir K. Valteriai

Žemaičio atsiminimai
Vielos žmonės teigė, kad vienuolyno rū

mus ir maldyklą statę septynerius metus 
iš dvylikos valsčių suvaryti baudžiaunin
kai. Septynerius metus baudžiauninkai 
pynė laurų vainiką Chodkevičiui,' kaip Šių 
rūmų statytojui, šimtai, o rasi ir tūkstan
čiai, dlvyCiilkos valsčių baudžiauninkai, ku
rie (kirto mišką, vežė rąstus, plytas, rinko 
akmenis kalkėms, piovė lentas, švarcavo 
balkius ir t. t., nenu-sipeinė nė bendro pa
minėjimo...

Pradedu tarnybą vienuolyne. Pavažia
vę prie svirno galo sustojome. Bebaigiant 
arklius Itvairkyti, atėjo šėporius, Kolytga- 
Giškio Grakausko brolis. Jis čia ūkvedžia- 
vo pas giminaitį kleboną kun. K. (Petrei- 
kį, iš seno papratimo gvardlijanu vadina
mo. Mūsų senukas Rekašius su šėporiu 
(ūkvedžiu) buvo seni pažįstamii, tad jis 
mudu ir supažindino su juo. Be to, išėmęs 
iš kepurės, ir įbrolio laišką šėporiui pada
vė. Šėporius iškart man patiko. Atrodė 
toks geraširdis ir nepuikoriuo. Laišką pa
skaitęs, pakvietė mus į savo butą. Suėjo
me į nediidldlį siauroką kambarėlį, kuria
me stovėjo du maži staliukai, spinta-bu- 
fetas, 'keletas vieniškų kėdžių, o sienoje 
kabėjo kažkurio Šventojo litognafinis pa
veikslas. Čia pat susipažinome ir su po
nia šėporiene. Ji, kaip ir jos vyras, buvo 
nedidukė, mažuma į (kuprelę susimetusi. 
Kalbi, draugiška ir simpatiška. Ji tuojau 
paruošė užkandžių, o ponas šėporius iš
ėmė iš spintelės nuo šaknelių.

— Kad kraujas sušiltų, — sakė, pilldia- 
mals gelsvą ir valerijonais kvepiantį gėri
mą į kleboniškus stiklus.

Beužlkandžiaujan-t ponia šėporienė pra
dėjo klausinėti, iš kur esu ir kas.

— O, Viešpatie, juk tad mes esame gi
minės! — sušoko ponia šėporienė, kai 
baigiau pasakoti.

Nelauktai čia -atradau, gimines. Bet ku
rioje kartoje ir iš kurios pusės — tą die
ną nebespėjome išsiaiškinti, nes reikėjo 
skubėti pas 'gvardijoną. O vėliau tas 
klausimais, tulr būt, mutas nebebuvo ak
tualus, nes gyvenome kaip 'giminės. Pa
galiau užteko, kad didysis prisipažino 
esąs giminė mažajam, šiaip paprastai bū

Domas Burneikis

na priešingai.
Kunigas Petneikis pasirodė toks pat 

malonius ir nieišdiidęs, kaip ir -šėpori-ai, ir 
taip pat ūgiu didelis, kaip i-r jo birodįs ūki
ninkas Smiltinių kaime, Telšių vis. Bet 
šis buvo didis ne tik ūgiu, bet čir dvasia, 
jei tal'p gailimą pasakyti apie kilnų žmo
gų. Jis mus priėmė draugiškai ir links
mai. Kalbėjomės labai trumpai, nes sku
bėjo mišių ’laikyti.

Kitą rytą ir pradėjau tarnybą vienuoly
ne, susipažindamas su s-avo darbo drau
gais. Tretysis bernas buvo Vincas Ridiks 
nuo Laulkžtemės, Darbėnų vis. Kerdžius 
buvo čia pat iŠ miesto Urvakis. Didelis 
rūkorius lir pasakų pasakotojas. Pasakų 
jis žinojo begalybę. Pasakojo ne tik žo- 
džiaiils, bet ir kūno judesiais bei veido iš
raiška. Mes jo pasakų klausydavomės 
dažnai ilki pusiaunakčio. Ir jis niekada 
nepritrūko jų, ir mums nenusibosdavo jo 
'klausytis. Kartais mes jam išplrkdavom 
banką ’Snapso, kad tik pasakotų, žinoma, 
tą batiką mes padėdavom jam ir išgerti.

Pirmoji mergina ir kartu kiaulių virši
ninkė buvo Barė (Barbora) kreivanosė. 
Ji turėjo didelę (kuprotą ir į kairę staigiu 
pasukimu nusuktą nosį. Kai Barė negir
dėdavo, Urvakis mėgdavo pajuokauti: 
„Mūsų Barę gandras taip skubėjo nešti, 
kad į durų staktą ir nosį nusuko“. IŠ tik
rųjų Barė buvo pikta, staigi, greita, bet 
šiaip labai geros širdies.

Antroji merga taip pat Barė, bet ši dėl 
savo didelio ūgio ir storų blauzdų buvo 
pravardžiuodama belgine. Trečiojį — Mag 
dė žlibė. Jos, kaip ir Ridiko, akis, matyt, 
trachoma naikino. Abu blogai matė. Nuo 
Šiluvos atlaidų Magdė tapo šventąja. 
Mat, grįžtant, kaip ji pati pasipasakojo, 
iš Šiluvos atlaidų, ties Gargždais jos ben
drakeleivės pastebėjusios virš -jos galvos 
keistus šviesulius, panašius į plešiamuo- 
■siiltus virš šventųjų galvų..

Ir pagalinau Magdė kiaulinė, gal 17 me
tų mergaitė.

Tai šitie ir buvome nuolatiniai diarbi- 
nffinkai. Ir tiek beveik užteko 80 ha vie
nuolyno ūkiui. Tačiau valgytojų buvo vi- 
salda daugiau. Tai tokie, kurie, anot evan- 

įgelijos, nei sėjo, nei piovė, nei į kluonus 
krovė, bet gyveno. Pavalgę eidavo į mal
dyklą neva melstis, 'bet Iš tikrųjų numig
ti tamsiame kampe, ypač vasarą. Jei vie
ni tokie dangaus paukščiai išlėkdavo, ki
ti į jų vietą -atlėkdavo. Niekada jų netrū
ko.

Vieną tarpą buvo atsiradę du šventi 
broliai Stcnlkai nuo Gruštaukės, Salantų 
vis. Vienas pavalgęs dar šį bei tą padir
bėdavo, o antras jokio darbo pirštais ne
palietė. Nešiojo ilgus plaukus, barzdą ir 
ilgą drabužį ir laikė save lyg ir atsiskyrė
liu. Jo klumpės buvo tikros beržinės ka
ladės, kiekviena sveriančios ne mažiau 
kaip kilogriamlą.

Dar ateidavo, taip pat nuo Grušlaukės, 
teks Jurgelis. Jis visada nešiodavo teirbe- 
lę, (kurią 'laibai saugojo, tarsi ten būtų (di
delės brangenybės. Tuo tairpUĮ kaip pa
sakojo žmonės, toje Jurgelio teribelėje (bu
vę surinkti šukelės, stiklo 'gabalėliai, ma
ži 'akmenėliai ir t. t. Kartą jam (beval
gant, kažkas iš mūsiškių paprašė parody
ti, kas jo terbelėje yra, ir kartu neva 
siekdamlas teirbelės. Jurgelis ėmė cypte 
cypti iŠ baimės ir nebaigęs valgyti išbė
go. Vargšas. Kam šukės, o jam brangiau
sias turtas.

Trys Jonai. Be ūkio darbininkų, dar 
'buvo trys Jonai. Žinoma, čia (buvo ir 
daugiau žmonių, ne vien tie trys Jonai, 
kurie ėjo vienokias ar kitokias pareigas, 
bet apie juos gal teks vėliau kita proga 
pakalbėti.

Jonas Gauroutasis, kaip pasakojo, ėjęs 
į kunigus, bet nežinia dėt (kurtų priežas
čių iš’ seminarijos išstojęs. Jis buvo barz- 
d'otas ir maždaug apie 50 m. Jo barzda 
buvo visada susivėlusi, kaip pakulų kuo
delis. Basakojo, kad plaukus apsikirpda- 
vęs pats. Aš jo niekada nemačiau nuisli- 
ėtausio kepurę. Visada jis skubėjo ir sku
bėjo. Vis nieimam czasu. Dažniausiai ir 
valgė stoįvėdataias. Pavalgęs žegnodamas 
šeimininkei dėkodavo: „Dzenkuję, pane- 
lecziko, za obi-ad“. O išeidamas jiaiu- tarp
dury pridurdavo: „Niemam cziaisu“. Bėga 
tiesiai į savo kambarį, kur (dažniausiai 
(jei neturėjo kokių reikalų mieste) ir 
prasėdėdavo iki sekančio laiko valgytai.

Jis čia tadla ėjo kaiįp ir juriskonsulto 
pareigas. Jei kada iškilo koks reikalas ru
sų įstaiiigose, tai atlikavo Jonas Gaurouta- 
sis ir padarydavo -taip, kad visada likda

vo jo teisybė. Gal tos bylos ir nebuvo 
sunkios.

Palikdamas Kretingą, iš jo gavau latsi. 
miniilmui evangelijų knygelę ir patarimą: 
„Geriau išmok mažiau, bet gerai“. Pir
mąją dlovaną -su rusišku įrašu „Čit-at roz- 
rešla|j(u" paskolinau kun. Jakštui Tifliite 
ir nebealt'gavaiu; antrąją tebenešioju at
minty ir dabar.

Jonas meistras buvo mažo ūgio žmoge- 
geliits apie 40 m. amžiaus. Čia jis buvo ir 
stalius, ir račius, ir malūnininkas, ir pa
galiau laikrodininkas. Ką tik (dirbo, tai 
vis (tvarkingai ir rūpestingai. Net ir savo 
plikę -viršugalvy jis rūpestingiausiai už
dengdavo gaivos kairėje pusėje išaugin
tais ilgais plaukais. Tą pačią žiemą, kai 
aš atvykau, jis susirgo smegenų uždegi
mu. Fiziškai pasveiko, bet jau buvo pro
tinis ligonis. Kartais jo protas visai pra
šviesėdavo. Ir laikrodžius sutvarkydavo 
tais tarpais. Matyti, -tais tarpais ’jis suvo
kė, kolos ligonis ir nelaimingas jis yra, ir 
dėt to nutarė nutraukti savo gyvybės siū
lą, nusišaudamas iŠ medžioklinio šautu
vo -sia-vo kambary.

Jono meistro ’tragiška mirtis mus vi
sus skaudžiai sukrėtė. Jį laidojo Iškil
mingai'. Į kapines lydėjo trys kunigai su 
gvardijom! priešaky.

Jonas Berankis -buvo v-ienarankls — 
neturėjo kairiosios iki peties. Dėl to jį ir 
vaidino Berankiu. Čia jis buvo varpinin
kas ir vargonų dumptiaspaudis. Jis savo 
varpais kasdien vienuolyno darbininkus 
penktą valandą -ryto žadino iš miego, die
nos dvyliktą kvietė pietų ir vakare visai 
saulei besileidžiant leido baigti darbo 
dieną.

Jis buvo sveikas, stiprus, bet taikus. 
Dėl niekų nesiiv-aidijo. Ir nebailys. Sakėsi 
galįs miegoti šalia numirėlio, nes netikįs, 
kad jie gali pakilti ir vaikščioti, kaip čia 
davatkos kad šnekėjo mačiusios kunigus 
be galvų vaikštančius. Tačiau- vieną kartą 
ir jam nedaug 'betrūko, kad būtų patikė
jęs numirėlius -atsikeliant iš karstų.

Kai 1908 m. buvo 'pradėta perstatinėti 
Kretingos maldykla, pamaldos buvo lai
komos senųjų kapinių koplyčioje. Ten 
buvo nugabenti lir reJkafliingi liturginiai 
indai ir drabužiai. Kad kais neišvogtų tų 
daiktų, Joniui Berankiu:, kaip nieko nebi- 
j’ančiam, 'buvo liepta naktimis miegoti 
vienoje kamaraitėje prie koplyčios. Ka

maraitėje buvo didelis langais, užimąs (be
veik visą -sieną. Pro tą langą — įsieną jis, 
gulėdamas lovoje, galėjo matyti visą ko
plyčios vidų.

■Rusų pasienio pulko įgyd. Dambrausko 
tą vasarą mirė motina. Vakarop ją atlydė
jo į koplyčią, padėję ant aukšto katapuL 
to, paliko nakčiai Jono BerarJkio draugys
tei ir apsaugai. Vakare atėjęs į savo karnai- 
-raitę. Jonas apžvalgė koplyčios vidų pro 
tą didįjį langą, o nieko įtartina nepaste
bėjęs, krito į lovą net nenusirengęs. Bet 
vos spėjęs sumerkti takis, išgirdo savo ka
maraitėje krebždenimą. Pakėlęs nuo pa
galvės gaivą, pasižiūrėjęs į koplyčios vi
dų, kur guli jo 'kaimynė. Ten viskas kaip 
buvę. Apsiraminęs ir vėl mėginęs 'užmig
ti. Bet tik padeda gaivą ant pagalvės — 
kažkas sunkus šlumšteli ant grindų ir 
tuojau palt pradeda vaikščioti pasieniais. 
Joną sugriebė baimė. Jis guli nejudėda
mas, laukdamas, kas bus toliau. -Baidyklė, 
kiek pasivaikščiojusi, ima lovos koja lip
ti į lovą. Dabar Joną Berankį nejuokais 
baimė suėmė, ir jis iššoko iš lovos.

— Rupūže! Nušausiu! — suriko nesavu 
balsu, savo vienintele ranka -grabalicida- 
imasis po pagalve revolverio, 'beit užčiupo 
degtukų dėžutę. Virpančia ranka užsidegė 
žvakę ir pamatė tiek jam baimės įvariu
sią baidyklę — eželį, kamputy 'bespoksan
tį į jį. (Atidaręs -duris, taikstėsi koja iš
spirti lauk neprašytą svečią, bet eželis, 
pamatęs atidarytais duris ir supratęs, 
ik-olks jam pavojus gresiaį žaibu (šovė pro 
duris -lauk ir dingo tamsoje.

Duris uždaręs, Jonas pamatė -ant grin
dų begulinčią odinę terbą, kuri buvo nau
dojama kunigą vežant pas ligonį, čia jam 
ir paaiškėjo, kad -tą pokštą iškrėtė. Tą 
dieną pavakariais vikaras kunigas Leikus 
važiavo pas ligonį. Kartu, kaip ir visada, 
vyko ir zakristijono padėjėjas Ontė. 
Grįždami rado eželį. Ontė eželį įsidėjo į 
terbą ir parvežęs pakabino Jono kamarai
tėje ant vinies sienoje. Pasijutęs kalėji
me, eželis ėmė ieškoti išeities ir su terbą 
nukrito ant .grindų.

— -Mažai betrūko, kad būčiau patikė
jęs galint numirėlius -atsikelti, — baigė 
Jonas pasakoti savo nuotykį.

Nors Jonas buvo teikus, bet Ontė ilgą 
laiką vengė Jonui pasipainioti po kojų.

(Bu dautan)
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Kalėdines dienos Motuzo namuose
Motiejus Valančius

(iš „Palangos Juzė“)

Užėjo Kūčios, nuo 'ryto prabuvom alka
ni; valkarop dukterys Elzė, Apolonija ir 
Petronėlė apskleidė stalą, pirma su šie
nu, paikiaus su drobule, ir .padėjo toriei- 
kas. Motuzienė atnešė ant baltų torielkų 
aplotkas, susiėjo šeimyna. Motuzas laužė 
su visais tarydamas: „Ačiū DievalJui, su
laukėm sveiki Kūčių, rasi Viešpats daleis 
ir kitų sulaukti“. Imąs šmotelį aplotkos 
atsakydavo: „Duok tai, Viešpatie Duok 
tai, Viešpatie!“ Tuo tarpu dukterys padė
jo ant stalo vintas pupas, žirnius ir kvie
čius su saldžia sriuba, ant kurios dar taik- 
šotjo Šmoteliai aplotkos. Tujaus visi per
sižegnojom, sukaiibėjom poterius ir pra
dėjom put-put lesti grūdus. Dabar Motu
zienė atnešino kopūstų su žirniais virtų. 
Guirkš-guirkš prikimšom pilvus kaip reks- 
čius. Pavalgę sukalbėjom Tėve mūsų, 
bemiptJbem.pt sugulėm ir pūškavom.

Palangos Juzė

Bemiegant girkš atsidarė durys. Kaži 
kas įėjęs įtarė: „Nu, vaikai, miegat, o ar 
nežinot, kad šią nakltį bus bernelių mišios, 
reiks keliauti į Šaukėnus?“ Tai išgirdęs, 
žvilgt pažvelgiau, pamatęs namų gaspa- 
dinę, strupt stojaus ir sakiau: „Gerai, 
motynele, tuj'aus visi styrinsim ir melsi
mės atstspirdamys.“ Motuzienė prasijuo
kė ir tarė: „Privalgę, varkaliai, styrinkit.“ 
Negi veltuo tauzijau: beregint pataukš iš
ėjom su visa 'šeimyna. Naktį Šventoriuj 

šventinis šokis

susiėjo nuo dešimtis vyriškų ,į vieną (krū
vą. Aš pajutau kaži ką čiupnojant mano 
kišenę, capt už ranką nutvėriau, veizu — 
kame nieibuivęs žydas, nieko nelaukdamas, 
pliaukš jam per ausį, talks per antrą, 
tvinkt trečią kartą, tas (bene pavirto. Kiti 
vaikiukai balkš-bakš sudavė jam su (batų 
kulnimis, žydas tačiaus 'tylėjo it nebylys, 
o išsprukęs iš mūsų rankų, pabėgo.

Pradėjo varpus džen-džen skambinti; 
išgirdę šmiufcš sulindom visi į bažnyčią. 
Mišias laikė pats laibai geras ir nuo pa
rapijom} mylimas klebonas Jūzupais Ja- 
nuškevyčia. Po tų mišių laukėm sumos, 
žirniai mūsų pilvuose nuseko. Po visam, 
švyfkšlbui tšlvylkšdamye, Išlarpav.Om namon. 
Vos į kiemą įėjom, pakvipo mums lašiniai; 
visiems sugrįžus, padėjo mergaitės ant 
stalo didižlllai skanų šiupinį. Paršo uodega, 
bilškį apkrimsta, kyšojo viduryj bllūdo. 
Ką aš regėdamas, tariau: „Dėl ko tai pats 
papuošimas ibiiiūd'o — uodega — nečėeta?“ 
— Atsakė: „Tatai (šunys, bjaurybės, ap
krimto.“

Gaspadinę su gaspadorium pasvadinom 
užstalėj, pačioj kerčioj, kaipo vyriausioj 
vietoj. Motuzienei teko pirmas dalykas su 
uodega. Valgant trakš-trakš už ausimis 
traškėjo. Visų sniulkiiai riebūs paliko, ga
lėjom eiti šeimynos samdyti. Pavalgę at
sigėrėm gero alaus ir, kaipo naktį nemie
goję, klest-kleit sugulėm, kėlėmės ateitį 
rytą.

Atsiliepė Elzbietė: „Nu, ir mes kelki
mės, nes perdaug ilgai šneki.“ Atsakiau: 
„Teisybė, motynele, bet, matai, žmonės 
perėjūnai geb daug meluoti, prie kurių ir 
aš prlideru.

Nors įkyrėjau matutei su savo pasako
mis, tačiaus vėl, vakarui atėjus, namiš
kiai susėdo, o aš šiaip prabilau:

(Antrą Kalėdų šventės dieną vėl ėjom į 
Varputėnų bažnyčelę mišelių, sugrįžę pa
valgėm juodo vėdaro su dešromis, dar at
nešė mergelės (batvinių, ir tuos perėmėm. 
Po valgio tarė gaspadinė: „Jūs papietavę 
tujaus einat gulti, gana to, pagiedosime 

bernelius.“ Tuijaus Elzikė, paėmus kan
tiškas jpradėjo sukurti, mes balsu prita
rėm ir šaukėm Bernelis gimė Betliejuj. 
Visus (bernelius Išgiedojom. Sukilę ėjom 
kauks kaukš ritinio mušti, o temstant su
grįžom į trobą.

Nieko netrukus, pradėjo loti šunys ir 
kaži kas brakš-brakš į langą brazdinti. 
Gaspadorius prisikišęs klausė: „Kas čia?“ 
Atsakė: „Mes. susiedai btukvilkiai1, argi 
rodą bernelį giedoti?“ Šis atsakė: „Rodą, 
rodą.“ Tujaus įėjo keturi vyrai, trys jau
ni, o vienas senas, žilas, pagiedojo Svei
kas, Jėzau mažiausias, ir tarė senis: „Su- 
siedali, atėjom pas tamstą ne gerti, ne 
valgy®, (bet tamstą pasveikinti. Esi stip
rus ūkinykas, geras susiedlas, dievobai
mingas žmogus, dar mano vaikui kūma, 
tarp mūsų plikių gali vadinties karalium, 
kaipo tarp aklių vienakis. Mylim tamstą, 
ne kartą susišelpiam, todėl, sulaukę tos 
didžios šventės, sveikinam tamstą drauge 
su gera moteria ir su gražiais vaikais. 
Tegul tamstą Viešpats ilgai užlaiko dėl 
mūsų laimės.“ Motuzas pasakė jiems ačiū 
ir pasvadino. Tūlyd vėl cinkt-cinkt į lan
gą kiti bluksvilkiai atėję. Priimti pagie
dojo paprastą giesmelę ir susėdo.

Motuzas atnešė cinos izboną alaus ir 
padėdino su skleinyčioms ant stalo, se
niai alų plempė, o jaunūmenė pradėjo 
žiužį nešti. Sustojo į rinkį, vienas, apsu
ku© Skriedamas, kam norint įbrukdavo 
žiužį, tas (beregint čakš-čakš mušė greit 
stovintį ir ginė ansukuo rkikio. Muštasis, 
žiužį įgavęs, vėl pabrūkš kitam įdavė, o 
tas šalip stovintį taip pat išmibukš- 
šmaukš raižė. Ir taip toliaus. Pavargę 
susėdom.

Bepūškuojant tariau: „Nu, dabar tu, 
PelSksi, (būsi vilku, o Izidorius tegano 
aveles.“ Tujaus Peliksą, kaip vilką, įstū
mė į kerčią ir su krėstais užstatė, it su 
tvora užtvėrė. Izidorius, ėmęs ilgą ra
mentą, sustatė dešimtį 'berniukų su 
mergelėms ir sakė: „Ganau, ganau: aveles, 
vilką su ramentu nubadysiu, su šuneliais 
■aps4undiysiu.“ — „O tuo tarpu lig vakaro 
neibliks nė vienos, lig ryto nė pėdos.“ Be

regint, žirgt atsisukęs, tarė: „O tu, 
vilke, ko čia stypsai?“ Vilkas: ,.Ko tu no
ri, ar aš dėl tavo avių su ožiais nė į ap
luoką negailiu veizėti? Tu dabok savo 
avių, ne manęs.“ Piemuo: „Ar tau ne gė
da, biaurylbe, būti per visą amžių krauge
riu? Dėl ko žmonės ir mano avelės be to 
•apsieina?“ Vilkais: „Jei taip, tu su savo 

Į bažnyčią

avelėms be nesi už mane geresnis? Kas 
praryna jaučius, paršus, paukščius, žuvis 
ir tas pačias avis, jei ne žmonės? O tavo 
avys kiek tūkstančių vabalėlių, ant lapais 
esančių, sugromula?Tačiaus anos geros, o 
aš, vieną paplovęs, didesnis esmi kal'tiny- 
kas. Taip tavo sūdąs teisingais, kaip Šila
lės asesoriaus, kum Išmušė žydą už tai, 
jog jis skolos prašė.“

Piemuo vėl sakė: „Ganau, ganau ave
les“, bet, įšokusi iš kamaros į trobą, mer
gelė tarė: ąMotynelė tavęs reikalauja ir 
žada duoti sermėgėlę.“ Vos piemeniui pa
ėjus, vilkas capt vieną avelę nutvėrė ir 
pasivedė. Piemuo sugrįžęs nebrado avelės, 
verkė ir sakė: „Ai, ai, kame mano ave
lė?“ Vlikas atsakė: „Paskriejo gerti.“ Mer 
gėlė, antrą kartą įšokusi, tarė: „Motynetė 
tavęs reikalauja ir žada duoti terbelę.“ 
Piemeniui paėjus, vilkas kitą pagavo ave
lę. Taip visas išgaudė.

Ant galo visi sušoko ant vilko, čiupt ge
rai nutvėrė, (brūkš patraukė, bene išvertė 
ir takš-takš mušti pradėjo. Vilkas, girdi, 
pirma cypt-cypt cypė, paskiaus vau-vau 
kaukė, ant galo strapt stojos ir taibalai- 
talbalai pabėgo, nė uodegos nebepalikęs.

Mums besSvo&iuojant, atėjo vėlybais lai
kas; pavalgėm, pasimeldėm ir dūrinom 
gulti. (Ryto metą aš, ankštie kėlęs, iškro
viau savo daiktus 'ir pradėjau1 įsiūti. Bet 
gaspadorius kėlęs tarė: „Ką tai, meistrai!, 
dirbi? Mes Kalėdų ir Velykų trečiąją die 
ną (šventinam, negalėsi šiandien siūti“ 
Atsakiau: „Kas bus, tėvali, ar galiu aš per 
tris dienas, nieko nedirbdamas, jūsų duo
ną valgyti?“ Motuzas tarė: „O kur dings 
meistrais, šventėms užėjus?“ Atsakiau: 
„Nu, genai, aš už darbą nieko neimsiu.“ 
Tą dieną į bažnyčią nėjom, giedojom (ber
nelius ir čia-ne-čia stumdėmės. Po pietų 
tariau gagpadinei: „Motynele, ar neleistu- 
mi mums pašokti? Aš turiu skripyčias.“ 
Ta atsakė: „Nu, gerai, spardykitės, ir ma
no dukterys to geidžia be galo.“

Dauigiauis nieko neibsakydamas, išėmiau 
skripyčias ir pradėjau džir-džir griežti. 
Beregint sustojo šeimyna Motuzo, o aš 
tariaus „Nu, šokit šešnytį.“ Vaikiukai bil- 
dluHbildu svarelės šokdaimys, mergaitės 
tūpt-tūpt (tūpčiojo. Tiems bešokant, ketu
rios susiedų mergelės, tarsi užuodusios,

atėjo. Pradėjau čirš
kinti dūriną, visose 
kerčiose sustoję šoko 
ir sukos kaip reikiant. 
Po geros valandos aš, 
(grieždamas ir pats šok 
damas, sušukau: 
„Žyds degė degutą!.. 
„Tuojaus visi dainuo
dami pradėjo sukties. 
Kad nupluko, susė
dom.

Vėlybam laikui atė
jus, pavalgėm, pasi
meldėm ir sugulėm. 
Svetimi išvaikščiojo. 
Mergaitėms dideliai 
•įtikau. Geidė, kad nuo 
jų niekuomet neišei
čiau.

TRADICINĖ DIENA — DONELAIČIO 
DIENA

Los Angeles tradicinė lietuvių diena 
buvo paskirta Kristijono Donelaičio mir
ties 200 metų sukakčiai paminėti.

K. Donelaičio tema įkalbėjo prof. E. Tu- 
miienė, (B. (Brazdžionis, J. GlJauda, dr. J. 
Izolkaityltė, Pr. Visvydas ir kt.

Kalėdos Gulage
(Ištrauka iš A. Andriukaičio knygos „Bausmė be nusikaltimo“)

... 1942 m. Stclb saloj buvo jau katorgi
ninkų kolonija, o jos viršininku — žiau
rumu pagarsėjęs čiuprovas. Čiuprovo ži
nioje buvo apie 1200 kalinių, tačiau per 
2-3 metus jie 'beveik visi žuvo, išliko tik 
labai maža dalis. Taigi, į šią salą buvo at
gabenta taip pat lietuvių tremtinių — iš 
viso 500 'žmonių, iš (kiurių ingi retas teiš
liko. O pirmoji lietuvių tremties Stolfoo 
auka — tai buvęs Nepriklausomos Lietu
vos kariuomenės pulkininkas Grabys su 
šeima. Vos tik tremtiniai įsikėlė Stolbo sa
lon, tą pačią naktį pulk. Grabys sušalo. 
Palaidojo jį gretimoj saloj prie Olenioko 
protakos, ir pati sala buvo pavadinta Gra- 
bio vardu.

Tad baidas ir šaltis 'be jokios atodairos 
naikino tremtinius ir ypač tuos, kas bu
vo su vaikais. Vaikams žieminės aprangos 
visoje užpoliarėje nebuvo ir kas kaip su
gebėjo, tas taip juos rengdavo, o apavo 
suvis neįmanoma buvo gauti. Atsivežti iš 
Lietuvos bateliai suplyšo, be to, jlie vfeai 
nepritaikyti -47C -63C, todėl kojas tekda
vo apsulkti įvairiausiais Skudurais, ir jos 
vis tiek šaldavo. Taip, pavyzdžiui, nušalo 
Stelbė rankų ir kojų pirštus ir Alenskienė.

Beje, vyresnysis Alenslkienės 13 metų 
sūnus vis rinkdavo maisto atliekas ant 
•apledėjusios pamazgų krūvos. Mat, salos 
viršininkai, prižiūrėtojai ir kiti tarnauto
jai pavalgę maisto atliekas išmeta į pa
mazgų kibirą, o paskui, kai jau kibiras 
arti pilnas, pila į jį net savo išmatas, nes 
šiaurėje nei tualetų, nei 'šiaip išviečių ne
buvo, o jei ir buvo, tai išvietėje juk reikia 
mautis kelnes iki nuogo... Taigi, salos „po
nai“ viską tvarkėsi savo bute, ir, kai ki
biras pilnas, išnešę pro duris, čia pat vie
toje jį išpila. Atmatos ir skystis čia pat 
sušąla, ir kasdien auga vis didesnis atma
tų kalnas. Bet greitomis buvo galima vis 
tiek iš ten kai ką ir išsirinkti — trupinius 
duonos, mėsos iš konservų dėžučių, žu
vies atliekų. Tad atmatų kupstas viliojo 
— ir ne tik šunis, bet ir bado prispaustus 
žmones. Dėl to daug kas iš tremtinių ir 
slankiodavo prie tos pamazgų krūvos. 
Taip pat dr Alenskiu'kas. Jis, jei nespėda
vo laiku pagriebti ir nukritęs maistas įšal
davo į ledą, dantimis jį iš ten išplėšdavo. 
Bet kol motina buvo sveika, jis tik porą 
kartų ėjo prie pamazgų krūvos, tačiau kai 
motina jau ištinusiomis rankomis ir kojo
mis negalėjo atsikelti, jis beveik ištisą 
dieną slankiodavo prie kauburio, kad pir
mas įspėtų tas pamazgas aprinkti. Nes ki
taip — jei tik kiek užtruksi, beregint nie
ko nerasi. Pagrindinis konkurentas čia 
buvo šunys. Kai jie palaidi — miega snie
ge, bet kai tik išgirsta, kad kas kibirą 
kliūstelėjo, urmu subėga ir pi aūdamiesi 
tarp savęs išgraibsto maisto atliekas. Už
tat, kad šunys pirmieji neatbėgtų, Alens- 
•kiukas visą dieną ir stovinėjo prie dides
nės paplavų krūvos.

Taip buvo ir 1942 m. pabaigoje. Dieną, 
kai visas pasaulis šventė Kalėdas, išbadė
jęs Alenskiukas sulaukė, kad dvi šeimi
ninkės iš karto išpylė pamazginius kibi
mus, — jis puolė prie jų, bet paslydo ir 
parvirto ant ledo krūvos. O kada šlapi 
sskudlurai greitai prišąlo, berniukas atsi
kelti niekaip neįtengė. Tik jautė gulėda
ma, kad kūnas ima stingti, — norėjo dar 
šauk®, ibet nepajėgė. Laukė, kad kas nors 
eis pro šalį, bet tik šunys plovėsi, piktai 

• šnairuodami į gulintį berniuką, kuris lai
kė apgulęs pusę pamazgų 'krūvos. O tuo 
tarpu išėjo dar viena moteriškė, ir nors 
matė, kad tarp šunų kažkas juda, pylė vėl 
tiesiai 'ant jo kibirą pamazgų Ir apsisukus 
nuėjo į vidų, o berniukas nuo išpiltų pa
mazgų 'tik dar labiau apledėjo ir atsikelti 
jau vilties visai nebeliko...

Ir buvo Kalėdos... Ir vaidenosi gal jam, 
kad puikiam kambary, kur šiltai kūrenasi

KRISTIJONAS DONELAITIS

Ant žiemos narsai jau vėl Rūstaudami grįžta, 
Ir šiaurys pasišiaušęsi vėl mus atlekia gandint, į 
Vei kaip ant ežerų visur langai pasidaro, 
Lygiai kaip antai stikliorius įdeda stiklą.
Taigi namai žuvių, kur varlės vasarą šventė, 
Dėl barnių žiemos nei su šarvais užsidengia 
Ir tamsoj miegot 'kiekvieną gyvuolį siunčia. 
Ant laukus žiemys jau taip nugandino bardams, 
Kad ir balos, ir klampynės pradeda rauktis, 
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt pasiliauja.
Kelias, kad jį mėgina trenkt šokinėdami ratai, 
Nei koksjbūbnas įtemptas dėl pašalo trinka, 
Taip kad garsas jo toli galvoj atsiliepia. 
Taipgi dabar jau vėl sviets sveikint pradeda žiemą.

Ak, jau ben ir reik; Kalėdų didelė šventė 
Artinas, ir (atpentai nor poryt pasibaigti.
Rudenis, ans dramblys, per daug nemandagiai drėbdams 
Ir besivoliodams purvuos, mus vargino skaudžiai. 
Kožnas į klumpes ir į vyžas įsinerdams 
Koliojo jo darbus ir jo madarą skystą.
Bet ir ponai, su šulnais skraidydami žirgais 
Ir įsu poniškais kasdien viešėdami rėdais, 
Beteškant purvams, nešvankų rudenį pelkė. 
Todėl J žiemius visi žiūrėdami žmonės 
Ir sausos žiemos didei gi belaukdami skundės.

(iš „žiemos rūpesčiai“)

Alfonsas Andriukaitis

krosnis, šildosi ir jo tėvas, o motina ruo
šia šližikus ir Kūčių stalą, ir eglutė jau 
papuošta, nes tai Kūčios, ir reikia giedoti 
šventam Kūdikiui giesmę. Bet giedoti jis 
negaili, nes gerklėj ten kažkas įstrigo: žu
vies kaulelis, o gal šližikas... Bet čia 
skaisti liepsna nušvietė kambarį, — jis 
mato, kad ant eglutės stovi angelėlis, ir 
girdi, kaip jis prašneko: „Sudėk rankutes 
maldai, aš tave nuvesiu ten, kur nėra aša
rų, nė skriaudėjų, kur 'šviesi saulutė am
žinai. Ir ten giedosi hosana...“

Vakare Alenskienė nebesulaukė sūnaus, 
o pati jo ieškoti nepajėgė. Gruodžio mėn. 
pabaiga — pati tamsiausia naktis, o die
nos visai nėra. Taip jos sūnelis ir gulėjo 
ant pamazgų krūvos. O per naktį jį visai 
užpustė, ir rytojaus dieną niekas jau jo 
neberado, niekas nebematė. Tik šunys — 
jie pamazgų krūvoje surado lavoną ir 
ėmė dėl jo rietis, nors paties lavono jie 
nedraskė, — ar gal kad per daug išsekęs 
buvo... Tik trečią dieną lavonas buvo at
kastas, ir kai jį atkasė, berniukas gulėjo 
sudėjęs rankas lyg maldai, lyg prašyti no
rėdamas, lyg iškelti rankas į dangų ir 
melsti Viešpaties pasigailėjimo. Atkasė J,į 
kaliniai, ir kas tik matė, visi verkė. Kal
bėjo, kad „ponai“ pavydėjo jam net pa
mazginio trupinio ir tyčia jį vandeniu api
pylė, kad daugiau neatsikeliu ir neberink
tų jų trupinių. Kaliniai su tremtiniais pa
laidojo berniuką Grabio saloje. Motina lai
dotuvėse nedalyvavo. — Auka — Bet tai 
tik lašas jūroje. Visų jų nesuminėsi.

(Iš „Alma mater“ IV)

I LAIŠKUS ŠV. TĖVAS NEATSAKO
Lietuvių Ateitininkų federacija buvo 

pasiuntusi laišką popiežiui dėl Seinų. Pra
ėjo metai, bet jokio atsakymo negauta.

„Ateities" Nr. 7 fcun. dr. K. Trimakas 
rašo, kad atsakyti į laišką reikalauja pa
prasčiausias mandagumais. Tokio manda
gumo galima tikėtis iš privačių asmenų, 
o tuo labiau iš Bažnyčios pačios viršūnės.

Ten pat išspausdinta dalis Seinų lietu
vio laiško, kuriame rašoma:

„I'š visko pas mus atrodo, kad šv. Tėvas 
bus mūsų tik patėviu. .Seinų bažnyčioje 
klebonas dkaitė Višinskio (Varšuvos kar
dinolo, Lenkijos primato) raštą, kuriame 
sakoma, kad šv. Tėvas nė neatsakys į lie
tuvių prašymą, ir viskas likis, kaip dabar 
yra“.

S Šv. Kalėdų proga visus savo klientus 
į sveikina ir linki laimingų 1981 metų

I BALTIC SAVINGS & ,
INVESTMENTS CO.

11 London Lane, Bromley, Kent, i 
: England. j
! Tel. 01-460 2592

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų 
proga visus mielus lietuviškus 
klientus nuoširdžiai sveikina

JUOZAS TARULIS
Centralinio apšildymo ir 

vandentiekio (Plumbing) firmos 
savininkas

132 Erskine Road, 
Sutton, Surrey

Tel. 01-644 7454
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i EUROPOS LIETUVIS Kalėdos 1980 m. Nr. 48-49 /1538-1539)

Juru keliais
Algirdas Gustaitis 

Mintys jūrų kapitono B. Krištopaičio knygos proga

Praleistos progos ir galimybės daugeliu 
atvejų nepasikartoja. Galimas dalykas 
j'au niekad nevatdysim ir buvuslbs terito
rijos, šliejusios nuo Baltijos jūros iki Juo
dosios jūros.

Gaila, tada prie Baltijos buvo atsiremta 
tiek silpnai, kad vargu ar pavyks išaiškin
ti: buvo siekiama Baltija ar tiktai netoli 
jos? Anais laikais Baltijos pakraščiu siau
tėjo kryžiuočiai, kalavijuočiai ir kiti.

Keistai išaiškinamas lietuviškų vadovų 
veržimasis į Rytus, neturėjimas stiprių 
tautinių ambicijų, nekūrimas gilesnės lie
tuviškos kultūros yra atlikęs pagrindinį 
lietuvių tautos naikinimą. Pabirę gudų, 
ukrainiečių, rusų platybėse, naikinami vo
kiečių, pataikaujantieji prieš lenkiškus 
blizgučius lietuviai sugebėjo Išauginti ver
giško žmogaus tipą, negalintį apsieiti be 
svetimųjų garbinimo, be padlaižiavimo 
jiems. Taip buvo, didžia dalimi, prieš ke
lis šimtus metų, taip yra ir dabar. Anks
čiau lietuviai piovė lietuvius, dabar lietu
viai plauna lietuvius. Pasikeitė laikas, 
pasikeitė okupantai, bet pagrindas liko 
tas pats.

Dabar jau niekas nė sapnuoti nesapnuo
ja apie lietuvių įsikūrimą prie Juodosios 
jūros. Amen. Bet kaip su Baltija? Kodėl 
bijomasi prie jos prisiglausti? Kodėl po 
Pirmo pasaulinio karo nereikalauta prie 
Lietuvos prijungti visą buv. Prūsiją, nuo 
Nemuno iki Vyslos? Kodėl, pagaliau, po 
lietuvių sukilimo ir Klaipėdos krašto iš
laisvinimo 1923 m. sausio 15 d. Lietuva 
tos srities pilnai ir galutinai neįjungė į 
Lietuvą, o terliojos! kažin kokiomis auto
nomijos varžtimis? Kodėl jau po Antro 
pasaulinio karo nereikalavo ir neatgavo 
buv. Prūsijos, o jon įsirioglino lenkai ir 
rusai, iš tenaii, kaip replėmis, smaugian
tieji visą likusį lietuvių gyvenamą kraš
tą?

G-aiima ilgai ginčytis, vartyti klausimus 
vienaip ar kitaip. Vis dėlto pagrinde yra 
lietuvių vergiška prigimtis, nenoras, bai
mė įsitvirtinti pajūryje, jūroje.

Tokių tamsokų minčių vedami, galime 
stabtelėti prie lietuvių jūrų kapitono Bro
niaus Krikštopaičio parašytos ir 1979 m. 
Čikagoje išleistos 240 psl. knygos JŪRŲ 
KELIAIS. Jūrų kapitono atsiminimai. Su 
daug nuotraukų, brėžinių. Aplankas, ilius
tracijos Anso Lymanto.

Autorius 'knygą skiria lietuviams jūri
ninkams Antanui Mėlyniui, Pranui Šalte
niui ir Stasiui Kudirkai, plaukioju
siems su autoriumi buriniu suomių laivu 
„Archibald Russell“ ir žuvusioms to plau
kiojimo metu ar netrukus po to. Autorius 
dėkoja buv. „'Lietuvos Pajūrio“ redakto
riui Ansui Lymantuii, paskatinusiam tokią 
knygą rašyti

Br. Krikštopaitis Nepriklausomas Lietu
vos laikais buvo „Maistas“, „Marijampo
lė“ ir „Kaunas“ laivų kapitonas. Vyras 
daug pergyvenęs jūrinių audrų, šalčių, 
džiaugsmų, audrų, persekiojimų. Turi ką 
pasakyti, ir jo knyga naudinga kukliai lie
tuviškos jūrininkystės istorijai.

1925 m. Lietuvos vyriausybė, įtikinta 
'generolo T. Daukanto ir gen. V. Nagevi
čiaus, keliolika žvalių lietuvių jaunuolių 
pasiuntė į Suomiją išeiti tolimo buriavi
mo praktikos, kas labai naudinga prieš 
pereinant j mašinomis varomus jūrų lai
vus. Lietuviams apmokyti suomių parink
tieji burlaiviai „Oliveibank“ ir „Archibald 
Russell“ buvo Anglijoje, tai teko į ten 
plaukti.

(B. Krikštopaitis su keliais kitais jau
nuoliais pasninko didžiulį burlaivį „Archi
bald Russell“ (klausimėlis skaitytojams: 
kas ką žino apie Archibald Russell?). Lai
ve vienintelė mašina... virtuvė.

Nors laivas suomių, bet oficiali kalba 
jame buvo švedų. O mūsų jaunuoliai, kaip 
galima numanyti, nei suomiškai, nei šve
diškai nemokėjo. Ilgainiui jie visi išmoko 
švediškai

Prieš išplaukdami į laivą jie rankomis 
prikasė ir supylė apie 1.200 tonų smėlio, 
kad audrų metų jis nebūtų per daug pik
tai blaškomas. Kad audrų metu smėlis ne
nuslystų į vieną pusę ir neapverstų laivo, 
tai jis buvo standriai apklotas brezentu, 
sutvirtintas lentomis, tvirtai priveržtas 
plieno lynais ir grandinėmis.

Netrukus gavo įsakymą lipti į aukštą 
stiebą surišti burės, ir teko vaikščioti 
piršto storumo rėjomis. Vien žemyn nu
sliuogti jam truko apie valandą.

Skoevenik uoste laivas įšalo. Nors 
krosnys iki raudonumo įkaitinamos, ledas 
geležines laivo sienų patalpas dengė apie 
pusės colio (inčo) storumu. Jie turėjo ka
poti ledus, siūta bures, plytomis trinti 
grindų lentas ir t.t.

Kas kaltas?
Kaip lengvai lietuviai krenta į nutau

tėjimo katilą — Skaitome knygos 29 psl. 
Australijoje, Melboum mieste, autorius 
sutiko lietuvį Pajaujį paėmusį ne tik 
kitatautę moterį (čekoslovakę), 'bet pakei
tusi pavardę į Miller.

Kelionė tarp Australijos ir Horno Ra
go trunka apie 40 dienų. Tai ypač pavo
jinga vieta burlaiviams:

„Netoliese plaukiojantieji ledai labai at
šaldė orą. Tamsūs ir lietumi dosnūs debe
sys dengė takelažą ledu ir mumis sudarė 
didesnį pavojų lipti į stiebus. Netrukus 
Įlietus pavirto sniegu, bet bangos neleido 
jam susikaupti denyje. Sniegas, tirštai 
dengdamas aplinką ir matomumą, labai 
apsunkino mūsų kely plaukiojančių ledo 
kalnų stebėjimą. Sniegui mus apleidus, 
vėjas iš kažkur atginė kruša pakrautus 
debesis. Dabar kruša, lyg kokios stambios 
kruopos, įkyriai byrėjo mūsų vėjo ir šal
čio išvargintuose veiduose. Ir taip beko
vodami dėl savo Jr laivo išlikimo, netru
kus atsiradome paties Homo Rago srityje 
— jo paties pragaro viduje“. (34- 35 psl.).

Kaip buvo pačiame pragare — pasiskai
tykite knygoje.

Horno Ragą nugalėjusieji yra sudarę 
savo draugiją. Jų tarpe yra ir keletas lie
tuvių.

1928 m. vasarą, užbaigęs kietas jūrinin
kystės praktikas, parvyko į Lietuvą. Iš 
penkiolikos jaunuolių grįžo dvylika.

Aprašo tragišką lietuvių burlaivio „Bu
dys“ galą, įvykusį Klaipėdos uoste 1933 
metais. Tai neabejotinai juoda dėmė lie
tuviškoje buriavimo istorijoje.

Toliau rašo apie laivams vadovavimą 
jau motorais varomuose ir Lietuvos vė
liavas iškėlusiuose laivuose. Apie „Mais
tą“ pradeda įrašyta 1936 m. sausio 29 d. 
Prieš Išplaukiant jis (kapitonas) pirmuo
ju šturmanu pakvietė Lietuvos lenką K. 
Daugėtą, kuris geriamo vandens žarną, 
pumpuojančią iš kranto geriamą vandenį, 
.pakreipė ne į vandens tankus, bet j laivo 
vidų su avižomis, skirtomis užsieniui. Vė
liau tas K. Daugėla padarė ir kitokių 
„klaidų“.

Kartą „Maistas“, prisikrovęs Švedijoje 

popiermalkių, plaukė atgal j Klaipėdą. 
Audra nutraukė medžius prilaikiusį lyną, 
ir „popiermalkės, lyg kokios viena po ki
tos šokinėjančios avys, pradėjo birti į jū
rą“. (96 psl.).

Pajūrio valstybė be karinio laivyno
Nepriklausomoji Lietuva neturėjo kari

nio laivyno. Tebuvo pakraščių apsaugos 
laivas, vardu „Prezidentas Smetona“, bet 
jis, be gaudomų kontrabandininkų, dau
giau karinio pobūdžio veiksmų kažin ar 
yra atlikęs. Betgi kontrabandininkai nela
bai bijoję to laivo, nes „iš jo kamino be
siveržiančius juodus dūmus jie jau už dau
gelio mylių galėdavo matyti ir todėl su
spėdavo laiku ir be panikos pasitraukti“. 
(98 psl.).

Lietuvių Enciklopedijos XXIV t. 11 psl. 
paskelbta, kad „Prezidentas Smetona“ bu
vo Lietuvos mokomasis karo laivas. Prieš 
parduodami lietuviams, vokiečiai jį nau
dojo kaip minų gaudytoją M-59. Jis buvo 
apie 600 t, dviejų mašinų, pradžioje gink
luotas dviem 105 mm pabūklais, vėliau 
pritaikytas ir minoms dėti. Laivas, stovė
jęs Klaipėdos uoste, buvo pajūrio apsau
gos ir mokomasis karo laivas. 1938 m. at
liko mokomuosius plaukiojimus Baltijos 
jūroje. 1939 m. vokiečiams užėmus Klai
pėdą, jis buvo perkeltas į Šventosios uos
tą. Pirmuoju jo kapitonu buvo A. Kaške- 
lis, o 1939 m. jam išėjus į pensiją,vadu pa
skirtas P. J. Labanauskas. Sovietams oku
pavus Lietuvą, 1940. VI. 22 laivas pava
dintas „Pirmūnu“.

Ir taip būna

Bukas snobizmas varžė net lietuviams 
žurnalistams keliauti mūsų prekybiniais 
laivais. Apie tai skaitome 101-102 psl., kai 
Lietuvos Baltijos Lloydo įgaliotinis nedavė 
sutikimo garsiam, žinomam ir geram lie
tuviui jūrų žurnalistui Stasiui Vaino
rui Išplaukti. Stasys Vainoras (mirė Čika
goje 1964. VI. 29 d.) slapta, rizikuodamas, 
visas bangų sušaldytas, nelegaliai pasiekė 
„Kauną“. Gėda skaityti tokias buv. Lietu
vos aukštų pareigūnų klaidas.

Kpt. Br. Krldštopaičio vadovaujamas 
„Kaunas“ 1939 m., vykstant karui tarp 
Vokietijos ir Anglijos, pasikrovė apie 
1.000 tonų lietuviškų maisto gaminių: 
sviesto, kiaušinių, sūrių 'ir šešias tonas 
saldainių, Skirtų JAV-ėms. Pagal sudary
tus popierius laivas turėjo plaukti į Šve
diją, bet, po įvairių painiavų, atplaukė į 
Angliją. Anglai negalėjo atsistebėti, kaip 
Vokietijoje registruotas laivas galėjo 
jiems karo metu atvežti maisto!

Be galo 'apsidžiaugę, anglai norėjo vi
sus .Kauno“ jūrininkus apdovanoti meda
liais. Bet apie tai sužinoję vokiečiai būtų 
atkeršiję. Anglai pasižadėjo šio lietuvių 
didvyriškumo ir parodyto palankumo 
anglams ir Anglijai niekad nepamiršti. 
Ateityje kuo kitu atsimokėsią, atsidėko
sią lietuviams ir Lietuvai.

Kaipgi, angai „atsidėkojo“: Nepriklauso
mos Lietuvos pas juos paliktą auksą ati
davė Sovietų Rusijai — Lietuvos okupan
tui. Ir pasirašė Potsdavo susitarimą, pa
gal kurį Lietuva ir .apie du šimtai milijo
nų kitų europiečių atiduodam! Sovietų 
Sąjungos vengijon. Tai tokia anglų ir Ang
lijos padėka lietuvių tautai! Ir pasirašė 
Helsinkio susitarimus, pagal kuriuos So
vietams pripažįstama teisė ramiai valdyti 
jų okupuotus kraštus, taigi ir Lietuvą. 
Nieko sau draugai!

Autorius mini gausoką Anglijos lietuvį, 
kuris prieš karves nusiimdavo kepurę. 
To „mokslo“ išmoko pagyvenęs Indijoje, 
kur karvės „valdo“ masių galvojimą. Bū

dingas vergiškumas, taikstymasis net prie 
keisčiausių svetimųjų išdaigų.

Lietuva gamino puikų sviestą, pirmarū
šį Europoje. Tatai turėjo Lietuvai sudary
ti ekonominės garbės, iškelti priekin. Ne 
visai taip, nes „Verta pažymėti, kad Lie
tuvos karvučių sviestas eidavo su daniška 
etikete, nes daniškas sviestas buvo dau
giau išreklamuotas“. (150 psl).

1939 m. lapkričio mėn. .Kaunas“ buvo 
Vokietijos povandeninio laivo L-57 torpe
duotas netoli North Light Vessel (prie 
Belgijos) ir paskandintas. Žuvo lietuvis 
jūrininkas Kulikauskas. Belgai kitus iš
gelbėjo, labai maloniai, vaišingai priglau
dė ir globojo.

Užgriuvus komunistiniam pjautuvui
Rusų-sovietų-komunistų okupacija, 'ku

rią Sr man teko pergyventi, yra slegianti, 
siaubinga, žiauri. Be tokių prisiminimų 
augantfeji jos niekad negalės pinai su
prasti. Kas tiktai gali, tų laikų pristmitai- 
mus reikia paskelbt, kad ateinančios kar
tos žinotų, kaip buvo. Br. Krikštopaitis ta
tai įvairiais atvejais primena. Štai', kaip 
rašo apie žydus, kuriuos lietuviai' ir Ne- 
prikl. Lietuva maloniai globojo ir saugo
jo.

„Paskutinę vilti man atėmė tų metų 
birželio 15 dienos įvykiai. Tą dieną aš sto
vėjau Katedros aikštėje ir stebėjau pro 
varpinę į Gedimino gatvę vingiuojančią 
svetimą kariuomenę. Jeigu nebūtų buvę 
matyti ginklai, tai galėjai pagalvoti, kad 
ne 'kariuomenė Jr ne kareiviai ten žygiuo
ja, bet pripuolamai stepėse sugaudyti nu
skurę žmonės ir arkliai, kurie čia atvežti 
ir paleisti vilkosi mūsų gražiosios 
sostinės gatvėmis. Pvz., daugelis raitelių 
net arkliams balnų neturėjo ir jojo ant 
užtiestų cukrinių maišų. Dar kiti ir to ne
turėjo. Po jų tingiai slinko 'begalinė eilė 
pėstininkų, kurių rūbas ir apavas dar 
laibiau buvo apverktinas.

Klaikus ir pilkas buvo tos dienos vaizdas 
Katedros aikštėje Vilniuje. Iš aukštojo 
Gedimino pilies bokšto mūsų trispalvė 
liūdnai stebėjo į svetimųjų slenkančią ma
sę. Vienintelį gyvumą šiame košmare įne
šė mūsų mažos ir gražios tėvynės jauni
mas — jaunesnio amžiaus žydukai ir žy
daitės. šie jaunuoliai šią slenkančią pilką 
masę pasitiko ne tik džiaugsmo šūkiais, 
bet ir gėlių barstymais bei 'bučiavimais. 
Išbarstę gėles, jie rinkosi prie skubiai ir 
provizoriškai įrengtos NKVD įstaigos, čia 
daugelis iš jų jau buvo užėmę, palyginti, 
aukštus komisaro postus. „Atsidėkodami“ 
už globą bei ramų gyvenimą Lietuvoj, jie, 
betardydami pirmuosius suimtuosius lie
tuvius, pradėjo žaloti ir jų kūnus“. (173 
psl.).

Kartą, bekraunant maistą, prie sovietų 
darbininkų sudužo statinė su sviestu. To
kio maisto savo gyvenime rusai nematę, 
spėliojo, kad tai esąs mašinoms tepalas ar 
vaistai prie žaizdų dėti. Lietuviai jūrinin
kai jų prietarus išsklaidė, pradėję tą svies
tą valgyti su atsinešta duona. Oi, tada 
puolė alkani rusai valgyti, tai puolė prie 
gardumynų! (177 p.).

Rusiškai sovietinis komunistinis teroras 
užgriuvo lietuviškus laivus, jų vadovus, 
tarnautojus. Okupantai liepė atleisti ge
rus jūrininkus lietuvius ir įsakė priimt? 
rusus ar komunistus. Visi privalėjo savo 
rankomis parašyti biografijas su smulk
menomis. Atplaukus į rusų uostą (Lenin
grad), enkavedistai viską versdavo aukš
tyn kojomis, ieškodami jų kvailai įsivaiz
duojamų „atvežtų šnipų“, o prieš išplau
kiant — vėl pri'kibždę ieškodavo „išveža-

LENKIŠKA VĖLIAVA SU AUŠROS 
VARTŲ PAVEIKSLU

„Tėviškės žiburiai“ išsispausdino St. 
Varankos papasakotą istoriją apie lenkų 
lakūnus, kurie karo metu sugalvojo pasi
gaminti Vilniaus Aušros Vartų šv. Merge
lės vėliavą.

Žlugus nepriklausomai Lenkijai, dauge
lis jų lakūnų vyko į užsienius. Daugumas 
jų apsistojo Prancūzijoje. Tenai kpt. Jan 
Hrynfewicz su savo draugais sumanė ir 
užsakė Vilniuje specialią vėliavą su Auš
ros Vartų stebuklingu Marijos paveikslu. 
Užsakymą išsiuntė i Vilnių per Stockhol- 
mą. Po dviejų mėnesių iš Vilniaus buvo 
gautas atsakymas:

„'Brangieji, jūsų prašymas bus išpildy
tas. Telaimina jus Dievas ir Švenčiausioj ii 
Mergelė“.

Darbą baigus, su ta vėliava turėjo būti 
palytėtas Aušros Vartų paveikslas.

Po sunkių pastangų vėliava buvo pasiū
ta 1940 m. birželio mėn. Kun. Kucharskis 
ją pašventino ir priglaudė prie stebuklin
gojo paveikslo.

Per tą laiką vokiečiai užėmė Prancūzi
ją, ir vėliavos laukusieji lenkų lakūnai 
persikėlė į Britaniją.

Vėliava per Japonijos atstovybę Kaune, 
Berlyne ir Stockholme pagaliau 1940 m. 
gruodžio 5 d. pasiekė Britaniją.

Iškilmingas jos įteikimas įvyko Brita
nijos uoste Swiderby. „Gtos Polski“ (1980. 
VIII. 14) rašo, kad tada dalyvavo lenkų ir 
britų atstovai. Vėliavos sumanytojas lakū
nas topt. Hryniewicz atsiklaupęs perdavė 
ją gen. Želigovskiui, šis gen. Sikorskiui, o 
tas — gen. Ujejskiui, lenkų aviacijos in
spektoriui.

Vienoje vėliavos pusėje buvo užrašyta 
„Meilė reikalauja aukų Wilno 1940“, ki
toje — normalaus dydžio Aušros Vartų 
Marijos paveikslas.

Visa ši istorija, kaip rašo St. Varanka, 
būdinga sentimentaliems lenkams. Tada, 
kai Lenkija buvo žudoma hitlerininkų, kai 
reikėjo kovoti dėl lenkų tautas gyvybės, 
lenkų karininkai svajojo apie Želigovskio 
užgrobtą Lietuvos sostinę Vilnių ir žaidė 
imperialistinėmis užmačiomis.

mų šnipų“. Aišku, jokių šnipų mūsų lai
vuose nebuvo.

Pagaliau Bronius Krikštopaitis atvyko, 
įsikūrė Čikagoje, JAV.

Knygos pabaigoje paminimi keletas as
menų, garsinusių lietuviškos jūrininkystės 
idėjas. Duoda ir kai kurių žinių .apie Lie
tuvos turėtuosius laivus. Tai „Maistas“ 
641 brt (brutto registruotų tonų), „Kre
tinga“ 542 brt., „Utena“ 542 brt., „Šiau
liai“ 939 brt., „Kaunas“ 1566 brt., .jNerin- 
ga“ 1128 brt., ųMarijampolė“ 941 Ibrt., 
„Friesland“ 1029 brt., „Gotland“ 990 brt., 
„Holland“ 991 brt., „Trakai" (talpa nenu
rodyta), „Panevėžys“ 941 brt., „Nida“ 945 
brt., „Venta“ 1266 brt. Nurodyta daugelio 
tų laivų liūdna pabaiga.

Knyga gaunama ir pas autorių šiuo ad
resu: 3639 West 55 Place, Chicago, Illinois 
60629, U.S.A. Su persiuntimu kainuoja 
10.85 doleriui

Autorius Bromus Krikštopaitis įdėjo 
labai daug darbo, iki parengė, įstengė, at
spausdinti „Jūros keliais“. Neabejotinai 
vertinga knyga. Parašyta įdomiai, sklan
džiai. Iš joje aprašytųjų 'įvykių eigos at
eityje vertėtų pasimokyti. Ar lietuviai pa 
norės „įsikabinti“ jūros, ar norės ir toliau 
klupčioti prieš okupantus ir galutinai pra
rasti tautinį savitumą, — parodys ateitis.

V A L E N
(romano ištrauka)

— Žiną), Ignaciuk, bučiuok rankas Fe- 
liūtei, — pasitiko jį Sabakonis. — Ne vie
ną, o aibi. Darbą gauni, ar girdi? Gerą 
darbą! Amato išmoksi!

Feliūtė gaisrininkų salėje suruošė vaka
rą, kuriame šokiams grojo šaulių orkest
ras, ir pertraukos metu pamatė, kad kor
netą pučiantis muzikantas išėjęs priean
giu net nesislapstydamas traukia iš viso 
pusbuteliuko degtinę. Pilna gailestingu
mo ir ir užuojautos darbo žmogui, ji tuoj 
sumetė, kad tas vyras nebepaneša savo 
naštos, dė 'to ir lengvina ją kartaus gėri
mo gurkšniais. Batsiuvys Valentinas Ra
gaišis, pasirodo, Šitaip poilsio minutes 
leido, nes už korneto pūtimą iš anksto 
gavo pusbonkiuką ir po pirmųjų šokių 
pralaužė laką ir pertraukų metu vis 
trūkteli po keletą gurkšnių, kad galutinai 
nenusilptų, nes per dienas jis sėdi sulin
kęs prie taisyti atneštų batų, o šeštadie
nį groja. Štai žmogaus dalia, tokio, kuris 
nemėgsta vien sau gyventi. Duoną užsi
dirbti, dar ir papūti iš visų plaučių, dėl 
to ir per sunku, ir pusbuteliuką jis iš- 
gurfcšnos gal net prieš paskutinį valsą su 
savom ar svetimom', nes kiekgi čia to 
skysčio, vienas niekas—trūkteli po keletą 
gurkšnių, ir nėr.

Pusgirtis, tiesa, tas Ragaišis buvo, kai 
kalbėjosi su Feliūte, bet net kelis kartus

K. Baronas

TINAS
jai sakė, kad norėtų gauti mokinį, kuris 
jam padėtų. Padėjėjas galėtų ir nesudė
tingus lopus prisiūti jau iš kelintos die
nos ir gal net puspadžius prikalti, ypač 
tom dienom, kai Valentinas turi vieną ki
ltą valandą namie dar papūsti savo kor
netą, kad orkestre nesusimaišytų. Fei-iūtę 
sužavėjo jo nuoširdumas. Žmogus, kuriuo 
gali pasitikėti! O jei jis nori gizelio, ku
rį išmokys amato, tai ar ne Ignacui atsi
sėsti šalia jo? Išmoks ir užsidirbs duoną 
jr nuo nieko nepriklausys ir mitinge ne
bijos, kad policija gali suimti. Ar ką nors 
mokės jam, ar duos valgyti, Feliūtė ne
klausinėjo Ragaišio. Ir dėl to gėrimo mer
gina atleidžia jam, nes per dienas sulin
kęs prasėdi prie purvinų batų, o kai pra
deda pūsti — naujas nuovargis užgula, ir 
žmogus nebeišlaiko ir vilgo burną ne šal
tu vandeniu, o karštu, deginančiu skysčiu. 
Tai kaip, ar eisi?

Ignacas tiek težino, kiek ir Sabakonis, 
net mažiau, nes Feliūtės pasakojimo jis 
negittdėjo — viskas jam ateina dabar jau 
i'š antrų lūpų. O jeigu Sabakonis šitaip 
palankiai jam kalba apie tą batsiuvį - mu
zikantą, tai pirmadienį iš ryto jie abu ir 
išsiruošia. Dviems bus smagiau, štai ko
dėl ir Sabakonis eina. Tik kurgi ta Jokū
bo gatvelė, kurioje Ragaišis gyvena? Ji 
turi būti arti šventųjų Petro ir Povilo 
bažnyčios šventoriaus. Smėliu pabrendi 
iki mokyklos ir suki į kairę, pirmas na

mas. Jie pasiklydo ir nužioplino į kapines 
ir grįždami užėjo į sargo namelį klaustis. 
Ragaišius sargas pažįsta, tėvą ir sūnų ir 
motiną, be kurios abu tie vyrai prapultų. 
Tokia kapinių sargo nuomonė, kurią jis 
net pakartoja: prapultų abu! Ten, ten, 
apsukit mokyklą.

Juos pasitiko pagyvenusi nedidelė pa
džiūvusi moterėlė mėlynai raudonais pie
niais veide.

— Valentinas Ragaišis? Tur būt, dar 
miega. Va-len-ti-nai! Valentinai! — šūk
telėjo ji. Jie jau stovėjo priemenėje ir žiū
rėjo į kopėčias judinančią ir Valentiną 
šaukiančią moterį. — Sudėjo. Užeikit. 
Matyt, nulips žemėn. Ar jūs iš policijos?

— Ne, ne, saugok, Dieve! — gynėsi Sa- 
bafconiS. — Kur mes iš tokios vietos bū
sim! Ne. Sako, ponui Valentinui reikia gi
zelio, tai, va, — 'kryptelėjo jis galvą į Ig
nacą, — atvedžiau.

— Valentinui gizelio? — nustebo mote
ris. — Ką jis su gizeliu darys?

Sabakonis truktelėjo pečiais, bet nebe
spėjo ką nors pasakyti, nes tuo metu į tro
bą įėjo Valentinas, plonas vyras, truputį 
žemesnis už Ignacą. Tu tik sakyk, kokio 
siaura jo galva ir trumpa buka nosis!

— Kuo galiu patarnauti? — paklausė 
jis, laikydamas į kairę pusę pasuktą gal
vą.

— Mums sakė, kad tamstai gizelio rei
kia, — skubėjo Sabakonis.

— Taip, man visad ko nors reikia.
— Valentinai! — šūktelėjo motina.
— Ką?
— Gizelio tau reikia?
— Man visad ko nors reikia, mamute, 

— pakartojo jis. — Šiandien gizelio, ry
toj gal darbo. Taisau batus, pučiu dūdą, 
viską aš vienas! Reikia suprasti, kaip 
man suriku.

— Tu, matyt, dar iš vakarykščios gir
tas!

— Še, motinėle! Kaip čia dabar prie 
žmonių: girtas, girtas!

Motina jau tylom žiūrėjo į sūnų, kuris 
pakvietė svečius į savo dirbtuvę ant aukš
to. Jie sulipo kopėčiomis, kurios sujudė
davo su kiekvienu žingsniu.

— Gal man ir reikia gizelio. Aš ir pats 
nežinau, — susodinęs ant lovos svečius, 
jis vėl pakreipė galvą į kairę. — Vienas 
iš tikro neapsidirbu.

— Mums Feliūtė, Kryževičiūtė, sakė, 
tai ir atėjom. Žinot, ugniagesių .salėj, jūs 
ten grojot, o ji viską ruošia. Praeitą šeš
tadienį, darbininkų vakare...

— Feliūtė? Atsimenu, atsimenu! Kepu
rė tokia, kaip vokiečių tie katilokai. At
simenu! Tegul jai Dievas padeda, priėjo, 
pašnekėjo — mūsų žmogus. Verkti' galė
tum, kai kalba, širdį užgniaužia. Aš, ma
tyt, toks susijaudinęs, kad šiandien iki 
ryto grojom.

Sabakonis smalsiom akim bėgiojo po- 
aukšto kambarį ir skaičiavo, kiek porų 
batų meistras čia turi, štai vieni moteriš
ki pataisyti ir padėti prie lango. Akimis 
jis atrinko aštuonias krūvon suverstas 
kampe poras. Vienas batas stovėjo ant 
staliuko su pusiau prikaltu puspadžiu. 
Kurgi kitas?

— Tai, va, atvedžiau gizelį, jeigu, sa
kai, reikia, — Sabakonis kilstelėjo galvą 
nuo batų į Ragaišį.

— Gerai. Kada gali pradėti?
— Nors ir rytoj, — atsakė Ignacas.
— Gerai, rytoj, šiandien aš dar kaip 

ir ligonis, pasilsėti reikia.
O kai jie pasuko kalbą į sąlygas, Saba- 

konis net delnais pliaukštelėjo iš pasiten
kinimo, kad Ignacas gaus valgyti ir tu
rės apačioj lovą. Ar j ils gali tikėtis kokio 
nors atlyginimo, nes ir neturtingam tėvui 
turi padėti ir pats visas tik kaip stovi — 
batai, va, dar nauji, bet švarkelis jau ir 
išaugintas ir visai apnešiotas.

— Aš žmogaus neskriausiu, — pažadė
jo Valentinas. — Ką pats turėsiu,, tuo ir 
dalysimės. Ne, neskriausiu. Turtų netu
riu, bet jų ir nekraunu. Vis mano tur
tai — va, — rodė jis rankas. — Tiek ir už
tenka.

— Aš ingi toks. Rankos už viską atsa
ko, — Sabakonis pasigyrė ir taip pat iš
tiesė parodyti rankas.

— Rankos ir plaučiai.
Dėl tų plaučių suminėjimo Sabakonis, 

matyt, pasijuto mažesnis, nes jis tik ran
komis gali didžiuotis, bet surimtėjusiam 
veide tuoj vėl pasirodė šypsena, tarytum 
visos raukšlelės džiaugtųsi, ir jis kumš
telėjo Ignacą ir tarė:

— Matai, Ignaciuk? Rankos, rankos! 
Labai ačiū. Turės berniukas darbo.

Išeidami Valentino motinos jie nebesu
sitiko. Gal su ja dar reikėjo pasikalbėti? 
Sabakonis dėl visa ko paklausė. O ką čia 
kalbėsi? .Namai gi čia tiek motinos, tiek 
ir Valentino, ir šiuo metu lova tuščia yra, 
nes gimnazistas susirgo ir išvažiavo na
mo jr nebegrįš, tik atsinešk viską, ką tu
ri, ir gyvensi. Valentinas net priimtų mie
goti ant aukšto, bet vietos maža, ir dar
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Lietuvos žydai kaltina lietuvius
Buvusių Lietuvos žydų parašytas kaltinimas, paskelbtas angliškame leidinyje

Lietuvos žydų klausimas jau senokai 
yra pasiekęs ir tarptautinę spaudą — pe
riodinę ir neperiodinę. Pastaruoju metu 
buvo išspausdintas vilniečio Antano Ter
lecko straipsnis tuo klausimu žurnale 
„Kontinent“ (1979 m. 21 nr.) — rusiškoje 
jo laidoje. Tame straipsnyje autorius pa
sisako, [kad joks tribunolas negali teisti 
visos tautos, bet kitoje vietoje sako sutin
kąs su Tomo Venclovos nuomone, pagal 
kurią visa lietuvių tauta yra atsakinga už 
Lietuvos žydų likimą. Bene pats radika
liausias kaltinimas lietuviams yra pa
skelbtas leidinyje „Forum-37: Spring 
1980“. Ten yra išspausdintas studijinis 
Dov Levino straipsnis „1939-1941: The In 
termediate Period and its Implications for 
the (Holocoust. The Jews of Eastern Europe 
under the Soviet Regime“. Prie to straips
nio (yra prijungtas kun. dr. J. Prunskio 
laiškas Lietuvos Žydų Draugijai Izraelyje 
ir pastarosios atsakymas, kuriame išdės
tyti kaltinimai lietuviams. Kun. J. Pruns- 
kis kreipėsi į tą draugiją kaip Amerikos 
Lietuvių tarybos direktorius viešiesiems 
santykiams. Čia spausdiname vertimą iš 
anglų kalbos kun. J. Prunskio laiško ir 
Lietuvos Žydų Draugijos 'Izraelyje atsa
kymo, manydami, kad ir lietuvių visuome
nė turi tuos dalykus žinoti. Išvertė A. 
Kalnius. „Tėviškės Žiburių“ Red.

KUNIGO JUOZO PRUNSKIO ILAIŠKAS 
LIETUVIŲ ŽYDŲ DRAUGIJAI 

IZRAELYJE
1977 m. sausio 10 d.

Gerbiamieji,
Mes esame pastebėję (keletą Jūsų leidi

nių, kuriuose reiškiate savo dėkingumą 
lietuviams, gelbėjusiems žydus nacių oku
pacijos metu. Tai yra gražu iš Jūsų pusės.
Dabartiniu metu amerikiečių spauda yra 

paskelbusi kaitinimų, kad visa lietuvių 
tauta yira nusikaltusi Lietuvos žydų žudy
me. Jūs gerai žinote, kad tai yra netiesa, 
Jeigu naciai rado šiek tiek kriminalinių 
tipų, tai tokie individai turėtų būti atiduo
ti kriminaliniam teismui, betgi daug lietu
vių gelbėjo žydus, ir dėl to būtų neteisu 
kaltinti visą lietuvių tautą.

Aš labai labai norėčiau, kad Jūs šioje 
dvasioje ką nors parašytumėte pareiškimo 
forma, jeigu galima, anglų kalba, jei ne 
— 'bet kuria europietiška kalba. Mes norė
tume tai panaudoti spaudoje. Tai pasitar
nautų ne tik tiems lietuviams, kurie gel
bėjo žydus, bet taip pat padėtų sustiprin
ti santykius tarp mūsų abiejų tautų. Da- 
bargi kai kurie mūsų tautiečiai verčia mus 
paskelbti faktus apie žydų dalyvavimą 
lietuvių trėmime (į Sibirą, AK) ir jų su
ėmime. Tačiau tai tik pagilintų neapykan
tą tarp mūsų tautų. O to aš nenorėčiau. 
Pareiškimas, kurį mums atsiųstumėte, ga
li pasitarnauti geresniems santykiams ir 
kartu paneigti neteisingus kaltinimus lie
tuvių tautai.

Vildamasis gauti Jūsų pareiškimą, iš 
anksto dėkoju —

kun. J. Prunskis, 
direktorius viešiesiems 

santykiams

LIETUVOS ŽYDŲ DRAUGIJOS 
ATSAKYMAS Į 

KUN. J. PRUNSKIO LAIŠKĄ
1977 m. birželio 15 d. 

Gerbiamieji,
Pranešame, kad gavome Jūsų laišką, ra

šytą 1977 m. sausio 10 d. Lietuvių Žydų 
Izraelyje Draugijos taryba svarstė jo turi

kita bėda, kad jis vėliau pareidinėja, kai 
groja, ir išbudintų Ignacą,

Sabakonis džiaugėsi pasisekimu, o 
Ignacais ėjo šalia jo ir tylėjo. Tas Valen
tinas gal ir nieko žmogus, bet ko gi jo mo
tina talip stebėjosi savo sūnaus sumany
mu pasisamdyti mokinį? Ji atrodė išsigan
dusi. Ir Valentinas kažkaip išsidavė, kad 
jis net nežino, ar jam reikia padėjėjo. 
Kai dalykas toks netikras, gal jis nusineš 
rytoj savo daiktus, o Ragaišienė ar pats 
Valentinas jam pasakys: eik namo.

— Dėde, aš, tur būt, neisiu, — išdrįso 
jis.

— Ar tau galvoj negerai? Sukalbėjom, 
subuvom, (batų taisyti pas jį pridėta krū
va didžiausia... Ką, ar tu manai, kad Fe- 
liūtė dykai bumą aušino? Visi mes ieš
kom tau darbo, o kai suradom, tai: neisiu! 
Jei jau Feliūtė sako: eik, tai nelauk, eik. 
Ji permato žmogų. Jei pasakė, kad ge
ras, tai ir ei'k, ką tu čia dabar.

Jis ir eis, jei Sabakonis taip nori, bet 
sunkia širdim. Tur būt, Sabakoniui nusi
bodo maitinti Ignacą, kuris neturi kuo 
apsimokėti. Pavakariu jis susirinko savo 
daiktus ir atsinešė į apačią, kad rytoj te
reikėtų tik atsisveikinti. Sabakonį, matyt, 
slėgė jo tylėjimas: jis tik sekiojo Ignacą 
akimis ir nieko nebekalbėjo apie ėjimą.

— Matau, kad vis dėlto ruošies eiti, — 
pakalbino, kai pamatė Ignacą su glėbiu 
daiktų.

— Kažin, kiek aš dar liksiu skolingas? 
— neatsakęs paklausė jis pats.

— Sakei, kad Urbas pažadėjo atvežti 
šieno ir grūdų. Jei atveš, tai man, o kada 
turėsi, dar kokį litą pridėsi, ir viskas. Už

nį, ir dėl to užtrukome Jums atsakyti.
šiuo metu mums yra nelengva į Jūsų 

laišką atsakyti. Būtų buvę geriau, jeigu 
Jūs būtumėte parašę tuoj po išsivadavimo 
ir pareiškę savo užuojautą mūsų nelaimė
je. Tada mes būtume įvertinę Jūsų pagai
lą ir būtume Jus įrikiavę tarp mūsų lietu
vių draugų, kurie liūdėjo su mumis ir pa
dėjo vienaip ar kitaip apsaugoti, kas ga
lėjo būti .apsaugota.

Net jeigu Jūs ir nebuvote drauge mūsų 
sielvarto laikotarpyje, mes būtume Jus 
priskyrę prie tų lietuvių, kurie turėjo drą
sos pasakyti tiesą ir tarti: mes nusidėjo
me, mes suklydome, mes įžeidėme — mes 
sudėjome savo viltis į nacių valdžią ir 
jus prašome mums atleisti. Jūs neabejoti
nai esate susipažinę su Patarlių knygos 
28 skyriaus 13 pastraipa: „Kas slepia sa
vo nusikaltimus, tas neturės pasisekimo. 
Kas gi juos išpažįsta ir pameta, randa pa
sigailėjimo“ (arkiv. J. Skvirecko vertimas, 
A. K.). Jūsų laiške nėra nė ženklo apgai
lestavimo, ir dėl to, Jūsų manymu, Jums 
nereikia nė atleidimo, kurio mes negalime 
duoti nei Jums, nei Jūsų draugams Jūsų 
amerikinėje organizacijoje.

Aš atsakau į Jūsų laišką, kuriame nori
te iškelti du dalykus: a. lietuvių tauta sa
vo visumoje buvo palanki žydams ir dėl 
to neturėtų būti apkaltinta dėl mažos da
lies individų, kurie yra nusikaltėliai, teis
tini pagal įstatymo normas; b. kai kurie 
jūsiškiai sako, kad buvo žydų, kurie pa
dėjo sovietams 1941 m. tremti lietuvius ir 
kad jų (žydų, A. K.) nusikaltimai esą at
sveria nusikaltimus lietuvių, kurie daly
vavo žydų naikinime.

Aš siūlau suvesti dalykus į jų tikrąsias 
proporcijas: mes neneigiame fakto, kad 
vokiečiai (buvo tie, kurie nusprendė, jog 
Lietuvos žydai turi būti sunaikinti, betgi 
tai buvo lietuviai, kurie vykdė jų nurody
mus ne tik pasitenkinimui savo nacių 
viešpačių, bet net ir pralenkė juos savo 
žiaurumu.

Neveltui vokiečiai gabeno žydus iš Vo
kietijos, Austrijos ir Čekoslovakijos žudyti 
Lietuvoje, IX-tame forte. Lietuvos žydų 
žudynės buvo vykdomos atvirai ir viešai 
džiūgaujančios bei šokančios minios aki
vaizdoje. Negalim atleisti lietuviams (bu
vo šiek tiek ir tokių, kurie piktinosi ir rė
mė bei gelbėjo žydus), kurie brutaliai el
gėsi su mūsų tėvais, mūsų žmonomis ir 
vaikais prieš nužudymą, kurie juokėsi, kai 
buvo kerpamos mūsų tėvų ir rabinų barz
dos, kurie prievartavo mūsų žmonas bei 
dukteris iir paneigė mūsų kūdikiams teisę 
mirti nuo 'kulkos, o veikiau mėgavosi iš
taškydami jų smegenis į akmenis ir me
džius.

Mes taip pat negalime atleisti lietu
viams, kurie pasigrobė mūsų nuosavybes 
bei daiktus. Mes nesame tiek naivūs, kad 
tikėtume, jog mūsų namai turėjo likt už
rakinti ir laukti savo savininkų. Mūsų 
turtas vdstiek būtų buvęs išdalintas vietos 
gyventojams. Mes negalime atleisti lietu
viams, kurie pradėjo plėšti ir grobti, net 
savininkams dar neišėjus iš savo namų. 
O tai vyko kiekviename mieste ir mieste
lyje, kiekviename kaime ir kaimelyje. Vi
sur buvo vykdomi pogromai.

Jūs sakote, kad tai buvo ne „lietuvių 
tauta“, o „atskiri nusikaltėliai“. Jūs sako
te, kad „tauta“ buvo (tam priešinga. Pažiū
rėkime, kada galima vartoti „tautos“ sąvo
ką ir kada „individo“. Mano nuomone, tai 
priklauso nuo individų gausos, dalyvavu

dirbti iš tavęs nenoriu. Seni draugai juk 
esam.

Palydėjo Sabakonis jį rytą iki Agrono
mijos gatvės, vis sakydamas, kad nėra ko 
rūpintis ar nusiminti. Bus gerai, pamaty
si, kaip bus gerai, Ignaciuk. Taukši, sau 
puspadžius, ir tokio darbo nepalyginsi su 
maišų 'tampymu. Net jei kojos tau skau
dėtų, atsisėdęs yla badai sau skylutes, 
kaukšt kaukšt mediniam viniukui per 
galvą, kol apvarai aplink puspadį, ir žmo
gus tau ne tik .užmoka bet ir ačiū pasako 
nuoširdesnį už Golombeko. Sakyk, ar Go- 
lomlbekas iš viso kada nors padėkojo? Ne? 
Na, matai. O batsiuviui kiekvienas padė
kos ir nėšis džiaugdamasis, (kad taip gra
žiai padaryta.

Ignacas klausėsi Sabakonio kalbėjimo 
lyg per prievartą. Gal ir bus taukšt taukšt, 
gal ir sauvinės jis vaškuotu siūlu lopus, 
'bet koC kas jam labiausiai rūpi, kaip 
šiandien jį pasitiks Ragaišiai toje Jokūbo 
gatvelėje.

— Atėjai jau su viskuo? — Ragaišienė 
žiūrėjo į jį ir į ryšulį. — Tiek ir teturi 
daiktų? Vargšas, matyt, esi. Kaipgi pavar
dė? Vardą iš Valentino girdėjau- Ignacas, 
rodos. Ak, Kaupšėdas. Va, čia tau bus lo
va. Pasidėk viską kol kas ant lovos, o Va
lentinas jau dirba.

Ignacas atsiduso. Jis laukė, kad Ragai
šienė sutiks jį pikta ir gal net išvarys. Pa
lengvėjo jam, ir apsisukęs jis jau lipo ko
pėčiomis.

— Radai mano mamą? Sėskis.
Dirbti Valentinas jam dar nieko neda

vė: kol kas sėdėk ir žiūrėk, kaip jis įsi
deda į burną po kelis medinius viniukus, 

sios nusikaltime, ir nuo to, kaip jų veiks
mai buvo vertinami.

Jūs, tur būt, žinote, kas (buvo tie, kurie 
tuoj pat suorganizavo ir vykdė žudynes 
'bei vagystes. Aš nekreipiu dėmesio į jų 
pavadinimus (bei titulus, kuriuos jie nau
dojo ar buvo jiems duoti (partizanai, bal
tosios 'grupės, pagalbinė policija ir it. t.). 
Jie buvo ne individai. Jų buvo tūkstan
čiai. Jie nebuvo nežinomi. Jie buvo žinomi 
ir lietuvių visuomenės pripažinti aktyvis
tai. Tai (buvo „Jaunoji Lietuva“, regulia
ri lietuvių kariuomenė, Šaulių Sąjungos 
nariai, gimnazijų ir universitetų studen
tai, mokytojai, laisvų 'profesijų nariai, 
buvę policininkai ir t. t. Jų buvo tūkstan
čiai, ir jeigu vokiečiai būtų sutikę jiems 
duoti daugiau ginklų, būtų buvę dešimtys 
tūkstančių.

Tiesa, paskutiniais karo metais įvyko 
neabejotinas prablaivėjimas daugelio lie
tuvių eilėse. Jie pajuto, kad vokiečiai ne
ketina įvykdyti Lietuvos nepriklausomy
bės vilčių, o pasisekimai fronte buvo toli 
nuo (pergalės. Lietuvių skaičius, norėjusių 
žydams pagelbėti, padidėjo. Nesigilinda
mi į priežastis, mes buvome dėkingi kiek
vienam atskirai ir visiems kartu, kurie 
pagelbėjo išsaugoti mūsų brolius. Mes 
įrašėme jų vardus į „Yad Vashem“ ir pa
skelbėme juos kaip tautų geradarius, pa
sodiniame jų vardais medžius :ir apdova
nojame juos išskirtinais pažymėjimais.

Kai prisimename padėtį miestuose per 
pirmuosius vokiečių okupacijos mėnesius, 
randame laibai mažai žymūnų, kurie drį
so pakelti savo balsą prieš vietinės Lietu
vių valdžios institucijų brutalumą, nieki
nimą, grobimą, prievartavimą ir žudymą.

Reikia pasakyti, kad jų balsas daugeliu 
atvejų buvo išgirstas. Jie negalėjo pakeis
ti mūsų tėvų likimo, bet jfe apsaugojo 
juos nuo tolimesnio niekinimo ir kan
čių savo paskutinių dienų laikotarpyje. 
Jų buvo labai mažai. Grupė vadų ir mies
to burmistrų, kurių kiekvienas gailėjo pra
bilti į viešą lietuvių gyvenimą, įsijungė į 
prievartautojų, žudikų ir plėšikų eiles. 
Yra buvę atvejų, kai lietuviai valdininkai 
buvo blogesni, kaip vokiečiai. Gėdingas 
yra faktas, kad kai (kiuriais atvejais vo
kiečiai buvo laikomi atgaiva nuo nagų 
kraugeriškų policininkų, visų rūšių pri
žiūrėtojų ir valdininkų, kuriuos 'Vietinės 
lietuvių institucijos paskyrė. Lietuviai 
vadovavo vietinėms institucijoms, jie su
laikė duoną, Skirtą žydams. Lietuviai už
draudė žydams virti maistą savo vaikams. 
Lietuviai įsakė kepėjams (kepti duoną, 
bet uždraudė jos skirstymą žydams, kol 
ja neapsirūpiins lietuviai.

Jūs, tur būt, girdėjote, kais atsitiko Tel
šiuose. Vos prasidėjus karui tarp Vokie
tijos ir Rusijos, sukilo politiniai Telšių 
kalėjimo kaliniai. Sovietų prižiūrėtojai 
juos numalšino, išvedė iš kalėjimo ir iš
žudė netoliese esančioje girioje. Po kelių 
dienų vokiečiai Telšius užėmė. Jie atrado 
masinius politinių kalinių kapus. Telšių 
vyskupas (kiek žinau, jis buvo vienas iš 
žymiųjų lietuvių vadų) pripažino miru
siuosius šventaisiais, liepė juos iškasti iš 
kapų ir suruošti jiems laidotuves, kaip 
dera šventiesiems. O kas buvo įpareigoti 
atlikti šį darbą? Žinoma, tie, kurie buvo 
„įkalti“. Žinoma, komunistai. Jie surinko 
visus žydų vyrus rabiną, Yeshiva (teolo
ginės mokyklos A. K.) studentus, bend
ruomenės vyresniuosius ir atgabeno juos 
prie masinio kapo. Jiems buvo įsakyta sa
vo rankomis išimti iš kapų pūvančius la
vonus, aplaižyti jų žaizdas, suguldyti į 
karstus ir paruošti juos iškilmingoms bei 

o paskui ima po vieną, besteli į skylutę 
puspadyje ir taukšt taukšt, lygiai taip, 
kaip Sabakonis sakė. Ploni, mažyčiai tie 
viniuikai, bet Valentinui jie nelūžta — 
taulkšt taukšt, ir sulenda. Ignacui ir grėb
lio dantis kartais užlūždavo ar suskilda
vo, gavęs plaktuku per galvą.

Pritrūkęs burnoje viniukų, Valentinas 
pratardavo kokį žodį. Jis šiandien skuba, 
nes tuos batus pažadėjo pataisyti sekma
dieniui, o pats išėjo groti, ir motina turė
jo klausytis karčių skundų. Mergina, tur 
būt, tikėjosi sekmadienio vakare pramdn- 
džioti vakaruškose naujus puspadžius ir 
nepatingėjo iš užmiesčio ateiti čia j baž
nyčią, o batai negatavi, o tie, kurie ant 
kojų, taip pat kiauri, ir ji pinigus už dar
bą atnešė ir vėl išsinešė, :<r Valentinas da
bar skuba. Gal kitą kartą paprašys ati
duoti batus ir nuneš kitur, jei jis nepa
taisys.

— Velnias, žinoma, neims, jei kokį kar
tą nepašoks, — saiko Ignacui jau, tur būt, 
nebe Valentinas batsiuvys, kuris ką tik 
apgailėjo, kad mergina atnešė ir išsinešė 
pinigus, bet muzikantas, kuris ilgas va
landas pučia kornetą ir žiūri į salėje čiu- 
žinėjančias šokančiųjų poras.

Prieš pat pietus Valentinas davė Igna
cui darbo, nes niekam nenaudingas tas 
žiūrėjimas, kaip viniukai lenda į puspa
dį. Meistras tik norėjo pasirodyti, karip 
nuostabiai jo rankų klauso yla ir plaktu
kas ir viniukai, o dabar pavaškuok jam 
siūlo, nes, še, anuos batus Valentinas tu
rės palopyti, ir priskaldyk viniukų, nes 
tik truputėlis teliko, neužteks net vienam 
puspadžiui prikalti.

— Kaipgi sekasi jaunam batsiuviui? — 

garbingoms laidotuvėms. Laidotuvių die
ną žydai nebuvo pamiršti. Jie buvo užda
ryti į narvus, apsupti lietuvių sargybų pa
rodyti visiems, kas buvo kaltas kalinių 
nužudyme. Ir kas buvo tie „komunistai“? 
Jie buvo Telšių rabinas, Yeshiva studen
tai, (kurie buvo ils jos išvaryti, o jj pavers
ta į sandėlį.

Prileiskime valandėlei, kaip Jūs sako
te, žudikai buvo negausūs „individai“ 
Tai kur tie „individai“ yra dabar? Daug 
jų yra Vakaruose, taip pat JAV-bėse 'bei 
Kanadoje. O ką Jūs padarėte tiem nusi
kaltėliam pašalinti 'iš savo tarpo? Kiek 
šių žmonijos atmatų buvo patraukta (teis
man ir pasmerkta? Kiek jūs iš jų perda
vėte JAV administracijai, reikalaudami 
juos ištremti?

Leiskite man atkreipti Jūsų dėmesį į 
papildomą Biblijos citatą Jošuės knygoje. 
7 Skyriuje (12 pastraipoj, A. K.), istori
joj apie Ay (Hajo, A. K.) miestą. Vienas 
iš karių, 'šeimos galva, vardu Achanas 
(Akhanas), leido sau kai ką pasisavinti 
iš karo grobio. Izraelio tauta kare buvo 
nugalėta, taigi Dievas ir tarė: „Izraelis ne
galės stoti prieš savo neprietelius ir nuo 
jų bėgs, nes suteptas iškeikimu. Aš nebū
siu toliau su jumis, kolei neišnaikinsite 
to, kuris nusikalto ta piktadaryste“ (akiv. 
J. Skvirecko vertimas, A. K.). 'Ar jūs pa
šalinote prakeiktuosius iš savo tarpo? Jū
sų stovykla yra nešvari, ir jūs esate eks
komunikuoti.

Verta pažymėti, kad tarp Jūsų :r sovie
tų vyriausybės tų nusikaltėlių traktavime 
yra šis tas 'bendro. Jie sudarė bylas, o pas
kui jas atidėjo, nes, tur būt, nusikaltėlių 
skaičius buvo per didelis —- reiktų visą 
tautą traukti atsakomybėn. Dėl to niekas 
nebuvo padaryta.

Dabar dėl antrosios Jūsų laiško prie
laidos: buvo lietuvių, kurie bendradarbia
vo su naciais, (buvo šiek tiek žydų, kurie 
pagelbėjo sovietų organams 1941 metų 
birželio mėnesio masiniame trėmime. Tie
sa, buvo žydų sovietų personale, jie daly
vavo įkalinime prieš tremtį. Ar ten daly
vavo vieni žydai? Ar tik vieni lietuviai 
buvo ištremti? Ar nebuvo ištremta visa 
žydų „buržuazija“, o taip pat ir žydų par
tijų pareigūnai? Mūsų 'apskaičiavimu, 
7000-8000 žydų 1941 metų (birželyje buvo 
ištremta, ir jų likimas buvo, kaip ir visų 
ištremtųjų.

Aš nenoriu tikėti, kad Jūsų vaizduotė 
yra įtiek laki, jog manote kiekvieną žydą 
esant komunistu, kaip tai danė Jūsų va
dai nacių okupacijos metais. Jie susirink
davo žydus švenčių ir sueigų metu miesto 
aikštėje ar miestelio aikštelėje ir raginda
vo minią jiems spraudyti į veidus arba 
juos išrikiuodavo eilėmis, įduodavo Stali
no paveikslus ir mušamus bei niekinamus 
versdavo žygiuoti gatvėmis dainuojant ko
munistines dainas.

Savo laiške Jūs siūlėte lyg ir sandėrį, 
kad Lietuvos Žydų Draugija Izraelyje iš
spausdintų viešą pareiškimą, jog žydų 
kankintojai bei žudikai buvo negausūs in
dividai, lietuvių tauta savo visumoje bu
vo be nuodėmės, nekalta, be priekaištų., o 
Jūs iš savo pusės susilaikysite nuo Skelbi
mo žydų veiksmų prieš lietuvius trėmimo 
laikotarpyje. Mes negalime .priimti Jūsų 
siūlymo. Nesame pasiruošę jokiems san
dėriams, kurie kėsinasi pridengti tai, kas 
įbuvo padaryta mūsų šeimoms. Mes domi
mės tik istorine tiesa.

Jeigu Jūs manote, kad atėjo laikas 
mums vieniems su kitais suartėti, kad sa
vo laiku mes galbūt galėtume ištiesti savo 
ranką, — Jūs visų pirma turite išvalyti 
savo stovyklą nuo nusikaltėlių. Pripažin
kite savo klaidą. Tarkite visiškai nuošir
džiai: mes nusidėjome, mes nusikaltome, 
mes klydome! Mes pripažįstame savo ne-

Ragaišienė juokauja, kai jie ateina pie
tauti;. (bet sriubos pilia ir Valentinui ir 
jam. Jį prie stalo sėstis kviečia. Nebe sve
čias dabar, saiko, jauskis kaip namie. Gal 
ne taip, kaip pas mamą, bet gryčios, tur 
būt, visur panašios, o kai kruti, tai ir val
gyti reikia, ir kotletą su garuojančiomis 
bulvėmis ji įvertė Ignacui į lėkštę tokio 
pat didumo, kaip ir savo sūnui, o paval
gę jie vėl abu sėdėjo tame aukšto kamba
rėlyje 'arti lango. Valentinas kurį laiką 
dar taukšt taukšt tuos viniukus, o jis nu
valė tą porą, kurią pavakariu meistras 
lopė, ir suieškojo ir prie staliuko padėjo 
tuos, kuriems eilė taisyti rytoj. Valenti
nas juokavo, kad dabar tai bus tvarka — 
visi batai tau išrikiuoti lauks, tik imk ir 
dirbk. Ir jis sulinkęs dirbo, laikydamas į 
kairę pasuktą galvą, o ketvirtadienį nuo 
ryto vis dažniau pašokdavo ir greitais ne
tvarkingais žingsniais patrypinėdavo po 
savo kambarį. Popiet jam reikia eiti į re
peticiją, tai jis ir neramus.

— Ar eini kur? — motina jį paklausė 
po pietų.

— O kaipgi !Einu.
— Girdžiu’, kari jau vaikščioji, net lubos 

dreba. Tai karia grįši?
— Vakare.
Pavalgė jis, apsirengė, pasiėmė savo 

kornetą ir išėjo, ir motina pusiau gal sau, 
pusiau Ignacui ėmė Skųstis. Grįš jis va
kare? Ji netiki, nes Valentinas niekad ne
išlaikys pažado. Kur tu matęs, kad repe- 
cija būtų darbo dieną? Kai ji išgirsta, 
kad sūnus ant aukšto trypinėja, tad žino, 
kad prasidės gėrimas, jau užėjo jam siu
tas. Dar pasiima ir kometą, kol vėl pa
mes. 

teisumą, kurį padarėme! Šitai galėtų būti 
pradžia .pokalbio, kurio pasekmes, spręs 
tik istori(ja.

Lietuva yra man miela, nes jos žemėje 
yra palaidoti mano tėvai ir protėviai. Mū
sų namai buvo sunaikinti, mūsų nuosavy
bė pagrobta, ir aš neturiu ko tenai ieško
ti. Kapų paminklai buvo sunaikinti ir iš
niekinti — jie valdžios pareigūnų patvar
kymu buvo panaudoti gatvėm grįsti. Bet 
gal aš rasiu numestą knygą, seną paveiks
lą, (kuriuos aš galėčiau priglausti prie sa
vo širdies.

Aš nieko neturiu prieš, kad mūsų pasi
keitimas laiškais būtų paskelbtas, bet su 
sąlyga, kad jis (būtų paskelbtas ištisai, be 
jokių praleidimų, kurie galėtų pakeikti 
pagrindinį turinį.

Jūsų —
Jacob Oleiski,

Lietuvos Žydų Draugijos 
Izraelyje pirmininkas

(Tėviškės žiburiai)

VAIKAI MOKOMI CIVILINĖS 
APSAUGOS

Tvirtinama, kad Sov. Sąjunga turi pa
sigaminusi karo reikalams apie 22.000 to
nų dujų, kurios Vakaruose vadinamos 
VR-55. Jos yra maždaug tokios pat sudė
ties, kaip ir vokiečių gamintosios nervinės 
dujos „Sarin". Prigaminta dujokaukių, 
kvėpavimo aparatų, cheminės apsaugos 
priemonių ir slėptuvių atominio karo at
vejui. Tomis gynimosi pramonėmis aprū
pintos ne tik Varšuvos pakito armijos, bet 
ir 53.000 pionierių stovyklų, kuriose va
sarą (praleidžia 7-15 m. amžiaus vaikai. 
Taip rugpiūčio 14 d. vokiečių ,J)ie Welt" 
laikraštyje rašė Barton Reppert praneši
me iš Maskvos.

Pionieriai tose stovyklose mokomi civi
linės gynybos — mokomi, kaip reikės elg
tis atominio karo atveju ir kaip kovoti 
prieš cheminius ir bakteriologinius gink
lus.

Teorinis apmokymas išeinamas mokyk
lose, o stovyklose praktiškai užbaigiamas.

Tose stovyklose vasaras leidžia 13 mil. 
vaikų, kaip sakė pionierių centrinio biu
ro Maskvoje atstovė Jenmilova. Civilinės 
apsaugos reikalais Sov. Sąjungoje rūpina
si apie 100.000 specialistų (dalis jų apmo
ko pionierius). Amerikiečių žvalgybos or
ganizacijos ČIA 1978 m. paskelbtais duo
menimis, Sov. Sąjunga turėjusi pasista
čiusi daugiau kaip 15.000 slėptuvių atomi
nio karo atvejui. Iki 1985 m. tų slėptuvių 
jau būsią tiek, kad jose bus galima sutal
pinti nuo 15 iki 30 procentų gyventojų, 
o likusieji karo metu bus išgabenti į kai
mus. Toks pasiruošimas kasmet kainuo
ja apie 3 milijardus markių (JAV tokiam 
reikalui išleidžiančios kasmet apie 320 
mil. markių). JAV-bėse slėptuvių dar per 
maža tepristatyta. Ten civilinės apsaugos 
srityje dirba tik apie 4.150 asmenų, dar 
yra daugiau kaip 2.000 savanorių.

Sovietiniams pionieriams yra išleistas 
ir atitinkamas vadovėlis. Tie vaikai ir 
jaunuoliai ruošiami karo meto pagalbinei 
gynybai. Aiškinama daugiausia klausi
mais ir atsakymais. Pavyzdžiui, klausia
ma, ar dar gali būti laiko pasislėpti, kai 
kažkur žymiai toliau įvyko sprogimas. At
sakymas: galima, nes tik pirmąjį kilomet
rą bangos greitis būna dvi sekundes, o 
paskui greitis mažėja, dėl to gali būti dar 
keletas sekundžių laiko pasiieškoti vietos 
pasislėpti. Reikia taip pat žinoti rūšis tų 
dujų, kuriomis gali būti kariaujama.

RELIGINIAMS DALYKAMS GAMINTI 
DIRBTUVĖS MASKVOJE

,Jjet. Katalikų Bažnyčios Kronikoje“ ir 
kituose Lietuvoje leidžiamuose pogrindžio 
leidiniuose dažnai paskaitome nusiskundi
mų, kad ten negalima gaminti jokių devo- 
oianialijų — viskas graibstoma, persekio
jama, 'baudžiama.

O Maskvoje ortodoksai per trejetą me
tų pasistatė trijų aukštų dirbtuves, kurio
se šimtai sčdabrininkų, auksakalių, meni
ninkų ir kitokių amatininkų gamins orto
doksų bažnyčioms Sov. Sąjungoje ir už 
sienyje religinius dalykus. Pastatas, ma
tyt, nemažas, jei kainavo daugiau kaip 4 
mil. rublių (2,5 mil. svarų). Dirbtuvėse 
bus sutelkta apie 600 dirbančiųjų.

Dirbtuvių atidarymas buvo didžiulė 
šventė. Po trumpų sveikinimo ceremonijų, 
lydimas vyskupų ir arkivyskupų, patriar
chas Pimenas suvedė visus į nedidelę, bet 
puikiai išdekoruotą koplyčią tame pastate 
ir atlaikė trumpas pamaldas. Po to vie
nas po kito ėjo prie patriarcho amatinin
kai, bučiavo jo ranką, o jis už pasitama- 
virną Bažnyčiai įteikė jiems „Rusijos or
todoksų Bažnyčios ordinus“ — tamsiai 
raudonus kryžius paauksuotais kraštais. 
Apdovanotieji galės juos prisisegti bažny
tinių švenčių ir iškilmių proga.

Po tų ceremonijų patriarchas ėjo per 
įstaigas ir dirbtuves ir švęstu vandeniu 
šlakstė įrankius, mašinas ir darbininkus.

Reuterio agentūra nurodo, kad ortodok
sų bažnyčių pagrindines pajamas sudaro 
žvakių pardavinėjimas. Žvakės kainuoja 
nuo 10 kapeikų iki kelių rubinų, ir jos per
kamos ir statomos prieš pasirinkto šven
tojo paveikslą.

Nieko nėra blogiau už apscmestlnį geru
mą. Apsimetimas geru atstumia labiau 
negu atviras pyktis.

L. Tolstojus
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Rašytoju likimo palyginimai
1977 metais teko išsamiau 

re-emigranto Vytauto Alseikos, iš Ameri
kos grįžusio Vilniun, sukurtą knygelę apie 
jam asmeniškai nevykusį gyvenimą išeivi
joje per 30 metų.

Švankiausias jo tikslas 'buvo pašiepti 
valrgstančius išeivijos kultūrininkus ir 
ypač vadinamus „Lietuvos vaduotojus“, 
kuriuos jis ilgai stebėjęs, jų įstaigose tar
navęs, jų laiškus kopijavęs, atidžiai sekęs, 
kaip jie parsidavinėjo svetimom žvalgy
bom (o Alseikai labiau rūpėjusi „savo
ji“...).

Kaip suprantama, tarybinėje spaudoje 
ši knygutė buvo recenzuojama kitaip, pa
lankiau negu mes kiti užsienyje. Pavyz-

Bronys Raila

džiui, 1977 m. gruodžio mėnesio „Litera
tūros ir Meno“ savaitraštyje recenzentas 
Alfredas Kazlauškas, Alseikos autobiogra
fiją paskaitęs, nusprendė, kad ypač lietu
vių rašytojam Vakarų pasaulyje buvę ne
kaip.

Mat, raišo jis, „K. Bradūnas dirbo Balti- 
mcrės kapinių darbininku, J. Kralikaus- 
kas — kasyklose Kanadoje, A. Škėma — 
liftininku, J. Tininis — naktiniu' sargu*, S. 
Santvaras — vaistinės darbuotoju“ ir t. t.

Ir tarybinis recenzentas, maloniai už
jausdamas liūdną lietuvių rašytojų liki
mą išeivijoje, jau pačia savo rašinio 'ant
rašte paaiškina, kad jiem, girdi, „trūko 
gimtinės Oro“...

Žinoma, čia tiesa. Lietuvos oro Ameri
koje ir Australijoje nėra ir neįmanoma 
importuoti iš tėvynės.

Tą „tarybinę diagnozę“ neseniai įdomiai 
ir pagrįstai perkošė Čikagos lietuvių kata
likų dienraštis „Draugas“ (1978. I. 12) ve
damuoju, kurio autorius, nors pasirašęs 
inicialais, yra žinomas lietuvių išeivijos 
rašytojas Aloyzas Baronas.

Jis nustebo: — kas atsitiko? Jeigu jau 
Vilniuje imama juoktis iš darbininkų ir 
gailėtis dėl išeivijos ku’.tūminikų, kaip 
esamų ar kadaise buvusių darbininkų li
kimo, tai matyt, kad dabar sovietuose 
„darbininkas yra žemiausios rūšies žmo
gus“.

Baronas praveda įdomią paralelę ir iš 
kalbingą 'Skirtingų likimų palyginimą, 
pavyzdžiais nurodydamas visiem žinomus 
faktus:

— „Stasiui Santvarai vaistinėje vis dėl
to buvo lengviau, negu Antanui Miškiniui 
dirbti Sibire dešimtį metų, mušamam ir 
stumdomam;

— jeigu' poetui Kaziui Bradūnui ir ne
buvo lengva kapinėse, tai buvo lengviau 
negu Kaziui Inčiūrai kalėjimuose;

— Jei rašytojui Juozui Tiniiniui nebuvo 
lengva sargauti, tai vis šiek tiek geriau, 
negu Kaziui Jakubėnui, kurį enkavedistai 
nužud.;

— nebuvo gal lengviau ir Kanados lietu
vių rašytojui J. Kraiikauskui, t ačiau 
lengviau negu kasyklose Sibire kritikui 
Juozui Keiiuočiui;

— nebuvo lengva gal 'ir dramaturgui ak
toriui Antanui Škėmai, bet vės tiek 
lengviau, negu poetei Onai Lukauskaitei 
Sibiro taigose per septyniolika metų“...

Ir Aloyzas Baronas toliau dar keliais žo
džiais primena, kad, be abejo, bulvę sunku 
kurtis Amerikoje ir mūsų žymiausiem kal
bininkam, Pranui Skardžiui ir Antanui 
Saliui. Bet ir jiem gal nebuvę sunkiau, ne
gu1 Neryje labai įtartinai prigėrusiam ar 
enkavedistų prigirdytam žymiam lietuviui 
kalbininkui ir patriotui prof. J. Kazlaus
kui“.

Pasiremdamas tais savotiškais faktais, 
Čikagos lietuvis rašytojas pagaliau daro 
savo išvadą apie oro trūkumus Vakarų 
pasaulyje ir Sovietų Sąjungoje. Gimtinės 
oro stinga užsienyje, nes kitur jo ir būti 
negali. Tik ar daug geriau buvo gausybei 
lietuvių .Sibire — ten ilgai kentėjusiem 
poetam, kritikam, žurnalistam, profeso
riam, dailininkam ar operos solistam?

Jiems taip pat trūko gimtinės oro ir 
ypač savo žemės laukuose auginto rugio 
duonos — kaip laisvo oro per tris dešimt
mečius nebuvo ir vis trūksta tėvynėje.

Amerikiečiai, kurie iš tokių per tolimų 
temų gali juokauti, nes jiem nėra pavo
jaus būti kur nors ištremtiem, viename 
filme įterpė pašaipių žodžių dainelę. Ją 
dainuoja kandidatai į tremtį pas baltąsias 
meškas. Sibire esąs vienas labai geras da-

panagrinėti lykas — tyras, aukščiausios kokybės oras
(in Siberia the air is superior)...

Tas vis dažniau aikštėn iškylantis tary
binių inteligentų polinkis paniekinančiai 
menkinti darbininkų statusą, kaip taria
mai žemiausią ir apgailėtiną pakopą socia
linėje gradacijoje, yra labai keistas, ties
iog priešingas marksizmo-leninizmo tiky
bos dėsniam.

Aš pats tokį apgailestavimą ir pasišai
pymą jau ne kartą girdėjau ir skaičiau 
mano adresu. Mat, taip pat išbuvau Ame
rikoj net dvidešimt penkerius metus dar
bininku pramonės įmonėse, dalyvavau 
■profesiniame darbininkų sąjūdyje, net 
streikuose.

Bet niekad nepajutau, kad dėl to būčiau 
žemiausioje pakopoje, paniekintas ar kie
no .užuojautos nusipelnęs. Amerikos dar
bininkai taiip nesijaučia ir daugelyje sri
čių jie geriau stovi už 'baltarankius.

Ir kai kartą savo draugui profesoriui Al 
girldui Greimui Prancūzijoje dėl kitko nu- 
siskunldžiau, kad darbininko gyvenimas 
main per mažai palieka laisvalaikio ir kar
tais išvargina, jis ne be sąmojo gražiau
siai mane paguodė. Pagal Markso mokslą 
proletaram priklauso ateitis!

Tad ir šiandien tebetikiu, kad kai lie
tuvis darbininkas išsilaisvins iš (komparti- 
jos sovietinio jungo ir nuo jo prakaito 
siiurfoėlių-pairazitų, — jam taip pat pri
klausys, jei dar ne baisiai laisva ir laimin
ga, tai vis dėlto laimingesnė ateitis.
Bronys Raila (Iš „Vaivos rykštė“)

Apysaka „Aušros Vartai
„Draugas“ rašo, kad sovietiniame žur

nale „Znamia“ (Vėliava) buvo išspaus
dinta Galinos Kamilovos apysaka „Auš
ros vartai“ (Ositrobramskie Voroita).

Paryžiuje leidžiamoji rusų išeivių 
„Rusų mintis“ (Ruskaja mysl) išsispaus
dino tos „Aušros vartų“ apysakos recen
ziją, kurios, kaip rašoma, tematika ir vaiz
davimo būdas yra reikšmingas literatūri
nis įvykis Sov. Sąjungoje.

„Znamia“ yra pats pilkiausias ir niū
riausias literatūrinis žurnalas Sov. Sąjun
goje, kaip rašo ana Paryžiaus „Rusų min
tis“. Jo redaktorius yra sovietinės žvalgy
bos ir staliniško budrumo dainius. To žur
nalo negalima palyginti su kitais Sov. 
Sąjungoje leidžiamaisiais, kuriuose kar
tais švysteli ir atsargus liberalizmas, bū
na vertimų ir kt.

Aušros Vartai Vilniuje

Pati rašytoja Galina Kornilova pradė
jusi rašyti proza prieš 8 metus. Prieš tai 
buvo (spausdinami jos literatūriniai ir kri
tiniai straipsniai.

„Aušros vartų“ apysakos tema yra ma
sinis žydų naikinimas. Veiksmas vyksta 
rudenį, dienos metu, (turgaus aikštėje. Žy
dai žino, kad juos varo sušaudyti.

„Tuo momentu“, rašoma apysakoje, 
„kada pirmoji kolonos eilė priėjo prie 
Aušras vartų, žilaplaukė moteris pakėlė 
gaivą ir Staiga sustojo. Bailiai pažiūrėjo 
į ją kitos ir sustojo. Visos, kaip vieta, jos 
žvelgė į ten, kur ties vartais liūdėjo savo 
bažnytinėje koplyčioje tamsiaveidė Mer
gelė Marija.

Pagyvenusi moteris staiga suklupo ir iš
tiesė prieš save sutinusių pirštų rankas.

— Marija! — pašaukė ji kimiai ir įnir
šusiai. — Pažvelk į čią, Marija! Pažvelk j 
mus!

Susiglaudusios būry, bailiai virpėdamos, 
kitos moterys žiūrėjo į suklupusią.

— Marija! — klykė senoji moteris, ir 
jos skardus balsas akimirkai pralenkė vi
sus kitus garsus aikštėje.

Nenugalimasis ropę rauna
Feljetonas

Pernai, gražų liepos sekmadienį, du 
kauniečiai vaikštinėjo Kauno miesto parke 
— Ąžuolyne. Pasididžiuodami vienas ki
tam aiškino, kad tai vienas seniausių 
ąžuolynų Europoje! Džiaugėsi, kad parke 
smagu, ramu ir .senam, ir jaunam. Krykš
tauja vaikai — jiems gražiausioje parko 
dalyje įrengti atrakcionai...

Sekmadienio idiliją sudrumstė cypda
mas raudonas „Žagulys“, vos neužlėkęs 
ant besiilsinčių kauniečių.

Iš „Žigulio“ iššoko vairuotojas su verž
liarakčiu rankoje ir pradėjo anaiptol ne 
sekmadieninį pokalbį. Ko čia tie žmonės 
parlke slampinėja? Kodėl jie vaikų tie) 
atsivedė? Per juos automobiliu pravažiu< 
ti nebegalima!

Žmonės, mažumėlę atsitokėję, savo ruož 
tu pareiškė, kad čia, parko vejomis, tari' 
atrakcionų, kur krykštauja vaikučiai, nie 
kas neturi teisės važinėti. Dargi divira 
čiais negalima...

Parke pradėtas disputas netrukus per
augo į aukštesnę stadiją — į raštišką tei
sybės ieškojimą. Tada išaiškėjo, kad „Ži
gulio“ savininkas ne šiaip važinėja po par
ką, o su reikalu — turi susirentęs garažą 
Ąžuolyne, Pasistatė jį be leidimo, savava
liškai.

Atrodė, kalba bus trumpa: savavališkai 
ir ne vietoje pastatytą garažą reikia nu
griauti.

Atrodė, kad viskas taip ir 'bus.

ii

— Atsimink, kas tu buvai, Marija! Tu 
gyvenai mūsų tautoje! Išgelbėk mūsų 
vaikus! Neleisk jiems žūti, Marija! Išgel
bėk juos.

O šalia jos jau klūpo ant dulkino grin
dinio kitos tamsiais rūbais moterys. Tary
tum būtų kirtę palaipsniui 'didelės girios 
medžius.

— Marija, Marija! Marija! — raudoda
mas kartojo ant žemės parklupusios mo
terys!

Ir tada, rašoma, įvyko stebuklas. Nepa
sirodė ugninių veidų angelai ir nesunaiki
no jie hitlerininkų, bet toji pati žydė, mal
davusi Mariją pagalbos, „atplėšė mažytę 
mergaitę ir su jėga išsviedė ją iš kolonos“. 
O žiūrėjusi minia staiga prasiskleidė ir 
išmestą mergaitę paslėpė. Tada raudan
čios žydės motinos ėmė stumti savo vaikus

į minią, o kaimietės žiūrovės skubiai juos 
gaudė ir bėgo su jais į 'aplinkines gatves. 
Palydovai hitlerininkai greitomis nepajė
gė nutildyti tos „gyvosios audros“. Vaikai, 
rašoma, buvo išgelbėti (tik nežinia, ar vi
si), o visa pasmerktoji kolona buvo nuva
ryta toliau į pietvakarius, „kad vėliau kar
tu su tūkstančiais rasų, lietuvių ir lenkų 
būtų sušaudyti kartu prie miškingų šlaitų 
niekuo neišskirtino „Panerių kaimo“.

Nors apsakyme rašoma apie stebuklą, 
bet nėra nė šešėlio antireliginės propagan
dos. Žodis stebuklingas nepašiępiamas, o 
„jauno ir grožio kupino Dievo Motinos 
veido“ aprašymas skamba šiltai ir iškil
mingai.

Kodėl Sovietų valdžia leido religinei 
apysakai pasirodyti viešai — negalima 
taip lengvai atsakyti. J.G. „Drauge“ rašo, 
kad tai gali „būti dėl savo prestižo išlai
kymo ir dėl propagandos siekių.“

Kas .skubėdamas valgo ir geria, tas pa
saulyje (ilgai negyvena.

Čekų patarlė

O iš tiesų įvyko kaip toje pasakoje, kur 
išėjo diedukas ropės rauti.

Savavališkai pastatyto garažo likimą 
pradžioje sprendė administracinė komisi
ja prie Kauno miesto Lemeno rajono vyk
domojo komiteto.

Rauna, rauna — neišrauna...
Talkon buvo pakviestas rajono vidaus 

reikalų skyrius. Rauna, rauna — neišrau
na...

Buvo pakviestas rajono vyriausiasis ar
chitektas. Rauna, rauna...

Buvo pakviesta miesto autoinspekcija, 
Rauna, rauna...

Buvo pakviestas apželdinimo trestas. 
Rauna...

Buvo pakviestas miesto landšafto arch- 
tektas. Rauna...

Buvo pakviesta vidaus reikalų valdyba. 
Rauna...

Buvo pakviesta miesto gamtos apsau
gos inspekcija...

Buvo pakviesta miesto prokuratūra.
Buvo pakviestas Valstybinis gamtos 

apsaugos komitetas...
Buvo pakviestas Valstybinis statybos 

reikalų komitetas...
Rovė, rovė — neišrovė... Taip ir liko 

Ąžuolyno parke savavališkai suręstas ga
ražas.

Nuvažiavau pasižiūrėti stebuklingosios 
ropės. Ogi — jos šaknys per pusantrų ro
vimo metų gerokai išsikerojo, šalia nau
jojo, neįveikiamojo garažo „Žigulio“ sa
vininkas pasistatęs dar vieną, laikiną pa
šiūrę, (kurioje laiko seną sudaužytą auto
mobilį ir krūvą kitokio šlamšto, šalia ga
ražo — tinklo tvora aptvertas voljeras 
šunims. Ir daržas sumaniai tarp dviejų 
šimtamečių ąžuolų įrengtas. Tegu visi ži
no, kad čia gyvena motociklų sporto tre
neris G. Zacharovas! Dar ir nuosavą ke
lią iš garažo per Ąžuolyną pasižvyravęs. 
Radastų gatve patogų išvažiavimą pasida
ręs. Jeigu jis ir toliau neaptiings, nenuleis 
rankų — vaikų pamėgtus atrakcionus 
teks iškelti. Ir ąžuolams gali nebelikti vie
tos...

Taip galvodamas vaikštinėjau po Ąžuo-

Bronius Vieraitis

Grįžta laisvė!..
Kyla vėjas iš toli!
Iš bešvintančių rytų!
Ei!.. Klausyk!.. Ar negirdi
Žingsnių llalisvės grįžtančios?..

Tra-tra-tra, tra-tra-tra...
Grįžta mūs jauni kariai.
Grįžta {mylima daina,
Mes jos klausėmės peniai.

„Du broliukai kunigai,
Du broliukai urėdai,
Tik aš viena vargo dieną
Grėbiau lankoj šienely...“

Tra-tra-tra, tra-tra-tra!..
Virva |žemė Lietuvos.
Plazda vėliava sava 
Mūsų mėlynam danguj...

Kyla saulė pro miškus.
Kyla saulė jr daina.
Tirpdo pančius ir vielas.
Bunda sužeista Įpamta.

Bunda bangom Baltija.
Jos audringom, lig dangaus.
Siekiai krantus Lietuvos, 
širdį kenčiančio žmogaus.

Plazda Nemunas krantuos.
Niekas jo nesulaikys!..
Girdi (laisvės Žingsnius jis.
Plaukia, veržiasi pirmyn.

Tik klausyk, ar negirdi? 
žydi gėlės mūs laukų.
Vyturio tyroj giesmėj, 
Senuos gluosniuos pakelėj.

Kelia galvas ąžuolai
Prie {milžinkapių aukštų.
Ošia šakos dyvinai
Laisvės žingsnių skambesiu.

Skydai su baltu vytim 
Blizga ant šviesių šalmų.
Žengia vyrai eilėmis 
Prie trispalvės vėliavos!

Plaka {širdys brolių mūs
Baltijos audria banga.
Ei, klausyk, išgirsk, pabusk!
Jie žygiuoja su daina... 

NIDOS SPAUSTUVĖ ir jos tarnautojai

šv. Kalėdų proga sveikina savo senus ir naujus 
klientus, linkėdami geriausios sėkmės 1981 m. 
■ir tikisi, kad ir toliau jūs mus paremsite savo, 
nors ir mažais, darbeliais, spausdindami juos 
Nidos spaustuvėje.

lyną. Bevaiklštinėdamas sutikau parko 
augmeniją puoselėjančius eigulius. Jie, 
parko šeimininkai, tarėsi: ar nereikėtų 
ąžuolų šaknims salietros duoti?

Įsiterpiau ir aš. Ar, sakau, prieš bars
tant salietrą nevertėtų nuo ąžuolų (šaknų 
garažus, voljerus, privačius kelius nukrau 
ti? Gal jie, eiguliai, bus ta pasakos pabai
gos pelyte, kuri sugebėjo padaryti tai, ko 
nepajėgė didesnieji — išrauti ropę.

Panko šeimininkai nustebo. Apie ką aš 
čia kalbu? Jokių savavališkų statinių par
ke nesą! Kai paaiškinau apie privačius 
kapitalinius įdėjimus ten, šalia atrakcio
nų, parko šeimininkai suskato tartis: gal
gi išties jiems reikėtų nueiti ir pasižiūrė
ti... Ką čia tas, ir kitur atvažiavęs žmo
gus, pasakas apie jų prižiūrimą parką 
pasakoja.

O pažiūrėti tikrai reiklia. Parką saugoti 
reikia! Kitoje vietoje, Vydūno alėjos 2 na
mo gyventojai M. Vyšniauskas, Z. Gobi- 
kas ir J. Daunoravičiius, sekdami G. Za- 
charovo pavyzdžiu, irgi garažus parke pa
sistatė. Netruks atsirasti ir daugiau tokių, 
kurtiems bus miela nuosavą garažą staty
tis ne bet kur, o pačiame garbingo parko 
viduryje...

... Įstaigos dirba. Raštus viena kitai 
stiiuntinėja. Vienbalsiai viena kitą tikina, 
kad savavališką statinį reikia nugriauti...

O ropė žaliuoja...
Kas ją išraus?

Zeferinas Jonutis 
Kaunas (iš „Tiesos“)

LEISKIT MAN IŠEITI!
Tasmianijoj Įleidžiamųjų „Baltic News“ 

naujausiame (ragpiūčio-rugsėjo) numery 
rašoma, Ikad 198'0 m. sausio 23 d. du vo
kiečių lentpjūvės darbininkai rado krep
šelį, pritvirtintą prie iš Sov. Sąjungos at
gabentų lentų ryšulio. Krepšelyje buvo 
pasaulio tautoms adresuotais laiškas ir 
du eilėračiai.

Suprasdami, ko tas jų radinys vertas, 
darbininkai perdavė viską žmogaus teisių 
komitetui Frankfurte. Eilėraščius ir laiš
ką kovo 14 d. išsispausdino prancūzų laik
raštis „Le monde“.

Laiško ir eilėraščių autoriai, pasirodo, 
yna du jauni rusų poetai, Nizametdinas 
Achmetovas ir Vladimiras Michaienka, 
abu jau po 12 metų išsėdėję sovietiniuose 
kalėjimuose ir darbo stovyklose. Eilėraš
tyje „Iškeisk mane!“ jie rašo:
Iškeisk mane į neutrono bombą,
I seriją sparnuotųjų raketų, 
Nors į Kamibodiją ar už truputį duonos. 
Ir leisk man išeiti į švintantį pasaulį! 
Paleiski laisvėn mane,

Prašau tave!
Atiduok mane už teises iir sutartis, 
Už tūkstantį juodųjų, už palestiniečių

Šimtą.
Gal mainais atiduok už melus ir 

piktadarystes 
Ir leisk man eiti sau į bekraštes jūras! 
Leisk man išeiti, 

Prašau tave!
Įvertink pinigais mane ar megafonais, 
Mano vertę apspręsk pagal sienų ilgumą. 
Ką iškentėjau, išmatuok pilnom minutėm, 
Bet leisk man eit, kur žydri paukščiai 

skraido!
Leisk man išeiti,

Prašau tave!
Leiski man meilę vėl apčiuopti ir pasaulį, 
Aušrą švintančią, malonumus pavasario. 
Leisk man už jūrų susirasti jaunystę savo! 
Leisk man išeiti,

Maldauju ir prašau tave!

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 

Naujųjų Metų visiems draugams, 

bendradarbiams ir pažįstamiems 
linki 

Kazimieras Bivainis

Šv. Kalėdų proga sveikiname visus 
Nottinghamo lietuvių pensininkus, 

senelius ir ligonius ir 
skyriaus narius ir rėmėjus

DBLS Nottinghamo Skyriaus Valdyba
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Pabaltiečiu veikla Madrido 
konferenciją atidarant UETUVOJE

Prieš prasidedant Madride Saugumo 
ir BendraĮda-rljiavi-mo Kon&irendijiai, 
VLIKO pirm. dr. Kazys Bobelis lankėsi 
eilėje Europos sostinių ir įteikė vyriausy
bėms Lietuvos Diplomatijos šefo, ministe
rs Stasio Lozoraičio, ir VLIKO jungtinį 
memorandumą. Madrido viešbutyje Cas- 
itellana įsikūrė pabaltiečiu veiklos cen
tras.

(Prieš pat peržvalginės (konferencijos 
atidarymą, lapkričio 8 d. Madridan atvy
ko VLIKO delegacija: pirm. dr. Kazys 
Bobelis, vicepirm. dr. Kostas Jurgėla, 45 
balttečių protesto Maskvoje dalyvis Vla
das šakalys iš VašingĮtono ir Aleks. Artu
ras Mičiudas iš Buenos Aires. Taip pat 
atvyko ALTO ryfiininkas Jungtiniame Bal- 
tiečių Komitete dr. Jonas Genys iš Va
šingtono, BALFo pirm. Marija Rudienė 
iš Čikagos ir Kanados Lietuvių Bendruo
menės atstovas Jonas Simanavičius.

Konferencijoje dalyvauti spaudos kre
dencialus gavo ELTOS korespondentas 
dr. K. Jurgėla, Arger.tinos žinių agentū
ros koresp. A. Mičiudas ir JAV Respubli
konų partijos Tautybių tarybos koresp. 
dr. J. Genys. Castellana viešbutyje buvo 
įrengta nuolatinė parodėte apie Pabaltijo 
valstybes. Centre daugiausia dlarbavosi 
Laisvųjų Latvių Pasaulinės Federacijos 
pirm. dr. lligvars Špilners iš JAV, infor
macijos biuro vedėjas Julius Kadelis iš 
Vokietijos ir Jungtinio Pabaltiečiu Komi
teto Vašingtone reik, vedėjas Janis Bol- 
šteins. Centras viešbutyje buvo visų pa- 
badtiečių susitikimo ir pasitarimų vieta.

Numatytą konferencijos atidarymo 
dieną, t. y. lapkričio 11, iš anksto gavus 
policijos leidimą, senamiestyje demons
travo (beveik pora šimtų pabatltiečių, dau
giausia latviai iš Švedijos. Vokietijos, 
Anglijos, Kanados ir JAV. Buvo 7 latvių 
vėliavos, 2 Lietuvos, 1 Estijos ir keti pla
katai. Vieną Lietuvos vėliavą laikė šaka
lys. Kalbėjo dr. Špilners, dr. Bobelis, su
giedota Latvijos ir Lietuvos himnai, ir 
buvo sudeginta Sovietų vėliava. Prie de
monstrantų dar prisidėjo Socialistų Inter
nacionalo suvažiavimo dalyvis J. Vilčins
kas iš Anglijos ir Madrido gyventojas Br. 
Jurkšas. Paskum visi dalyviai skirstėsi, 
su vėliavomis ir plakatais eidami gatvių 
viduriu ir šaligatviais, o latvių taut, kos
tiumais -apsirengusios merginos sena
miesčio ispanams dalijo lapelius apie Lat
vijos, Lietuvos ir Estijos kančias ir lais
vės kovas. Nuėjus apie kilometrą, polici
ja paragino vėliavas ir plakatus suvynio
ti, bet (lapeliai buvo tebedalijami.

Kitoje vietoje, netoli nuo konferencijos 
posėdžių rūmų, PhliiadeCphijos latvių liu
teronų kunigas Maris Kirsons įsipiovė abi 
rankas ir savo krauju -aptaškė trypdamas 
Sovietų vėliavą. Po to keli latviai demons
trantai -tą -vėliavą sudegino. Policija tuos 
demonstrantus ir fotografuoto jus suėmė. 
Kanados ambasadai įsikišus, kanadietis 
-buvo tuojau paleistas. Ispanų policija ne
žinojo, ką daryti su kunigu-: jei būtų ka
talikas, tali gal vyskupas jį sutvarkytų. 
Pagaliau ir jį paleido. Viena mergaitė iš 
Švedijos, vaizdavusi pabėgėlę pavergtą 
Latviją, ir keli kiti nakvojo -poliicijos būs
tinėje, -bet -rytdieną visus paleido. Tą pa
čią dieną kitose vietose su leidimais de
monstravo slovakai^ ukrainiečiai, dar ki
tur indai dr afganistaniečiai. Vienoje vie. 
toje komunistai įsikišo, bet policija juos 
sutvarkė.

Lapkričio 12 d. visa Madrido spauda 
buvo pilna aprašymų apie pdbaltiečių ir 
kitas demonstracijas — buvo neit keli ve- 
dlamieji. Pora laikraščių pirmame ir vi
duriniame puslapyje vaizdavo -tarsi Sta-tu- 
lą kun. Kirsoną su kryžiumi ant krūtinės, 
išskėstom abiem prapiautom rankom ir sto 
vintą ant apkruvir.tos vėliavos. Tai tikrai 
dramaltišlkas vaizdas. Teleivilzavo JAV, 
Mičiudo dėka taipgi Argentinos ir Ispa
nijos apžvalgininkai, šalia to vyko kelios 
spaudos konferencijos. Amnesty Interna
tional dlr Freedom House kalbėjo rusų, 
ukrainiečių, Krymo totorių ir armėnų „di
sidentai“. Tomas Venclova ir Vladas Ša
kalys kalbėjo keliose konferencijose, 

Linksmų Kalėdų ir laimingesnių
Naujųjų Metų 

savo bičiuliams ir pažįstamiems linki 
Dr. J. Mockus ir Magdutė, 

tam -paaukodami kalinamųjų šeimoms 
Lietuvoje 10 svarų.

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų

NAUJŲJŲ METŲ

linki visiems klubo nariams ir lankytojams

Škotijos Lietuvių Socialinis Klubas

ragindami altSia-uktii Ri|bbenittx>tG-!Miof)c<to- 
vo dlalybų sutartis ir dekolonizuoti Mas
kvos i-mpeniją.

Su Šakaliu Pabaltiečiu centre pasikal
bėjimus darė Vokietijos dienraščių ap
žvalgininkai („-Die Welt“, „Frankfurter 
AlCgeme'ne Zedtung“ ir kt.), Madrido i-r 
Argentines televizija, „Laisvės“ Radijo 
atstovas. Vienas laikraštis savo straipsnį 
pavadino Šakalio žodžiais, kad vakarie
čiai komunistą!! yra „Maskvai naudingi 
idiotai“. Vienoje televizijos laidoje ša
kalys kalbėjosi su dabartinės Lenkijos 
„disidentų“ atstovais. Paklaustas, ar lie
tuviai vėl norėtų unijos su Lenkija, jis 
atsakė, kad lietuviai kol 'kas nori „unijos 
su Lietuva“. Lapkričio 19 d. turėjo įvykti 
jo pasikalbėjimai su įžymiais ispanų -ap
žvalgininkais. Tur būt, niekad praeityje 
Ispanijos spauda nedėjo tiek daug žibių, 
straipsnių ir vedamųjų apie Lietuvą, Lat
viją, Estiją ir Sovietų tironiją, (kaip da
bar. -Beje, šakalys kalbėjo dar l-altviškai, 
vokiškai, lenkiškai ir angliškai.

Konferencijos rengėj-ai lapkričio 11 d. 
laikrodį -sustabdė, kol baigsis slaptos de
rybos dėl konferencijos atidarymo, ir ge
rokai po vidurnakčio konferenciją atida
rė „lapkričio H“ data, kaip ir buvo nu
matyta.
Lapkričio 12 d. darbotvarkės vis dar nebu 
vo, nes rusai nenorėjo leisti kalbėti apie 
jų „vidaus reikalus“, t. y. žmogaus teisių 
pažeidimus, religinį ir tautinį persekioji
mą, rusinimą, Pabaltijo pavergimą ir Af
ganistaną. Tada .pradėjo kalbėti delega
cijų vadovai. Lietuviai korespondentai ir 
dr. Bobelis lankė delegacijas, mezgė pa
žintis su korespondentais, skleidė memo
randumus ir -atsivežtąją informaciją bei 
leidinius apie Lietuvą ir jos šiaurines 
kaimynes.

JAV delegacijos sudėtyje dalyvavo ir 
Rimas Česoni-s, -kuris lietuviams kores
pondentams padėjo gauti kai -kurias kon
ferencijoje pasakytas kalbas. JAV dele
gacijos vadovas Griffin Bell spaudos 
konferencijoje buvo -dr. Genio paklaus
tas, -a-r JAV keis Pabaltijo klausimą. J's 
atsakė, kad apie Pabaltijį bus kalbamasi 
„privačiai“ — atrodo, kad taip atsakyti 
patarė šalia jo sėdėjęs ko-pirm. -Max 
Kampelman. Tenka priminti, kad Valsty
bės departamento pareigūnai keliais at
vejais raštu (pvz., ELTOS korespcnden. 
tui) pažymėjo, kad JAV stengsis kelti 
Lietuvos bylą.

Lietuviai korespondentai paskleidė ir 
naujai išrinkto prezidento Reagano pa
reiškimą Pabaltijo valstybių reikalu. Tas 
paireiškimas keliais atvejais buvo prany
kęs n-uo biuletenių lentos spaudos sky
riuje, bet kas kartą vėl buvo mūsų kores
pondentų prisegamas.

Kai -konferencija pradėjo uždarus po
sėdžius ir komisijų pokalbius, lietuviai 
nenurimo. Atvyko dar du ALTo delegatai: 
dr. Kazys Šidlauskas ir kun. dr. Juozas 
Prunskis, kuris gavo spaudos akreditaci
ją. BALFo pirm. Rudienė išvyko į toli
mesnę kelionę po Europą. Dr. Bobelis grį
žo namo lapkričio 16 d., dr. Jurgėla ir dr. 
Genys lapkričio 17. šakalys su ALTo at
stovais pasitiko tolimesniems pokalbiams 
ir spaudos konferencijoms. O pati konfe
rencija numato „tūpčioti vietoje“ iki 
gruodžio -vidurio ir tada padaryti pertrau
ką ilki sausio 29 d., kai naujasis JAV pre
zidentas bus pertvarkęs delegacijos sudė
tį-

Beje, vietinis filatelistas B-ronius Juirk- 
šas sukūrė filatelistinę naujieną: ant vo
kų su Lietuvos Steįg. Seimo pašto ženklo 
vaizdu ir -ant vokų „-Baltic States 1918- 
1968 50 Anniversary Independence“, su 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos herbais -bei 
-trim raiteliais, jis kongresų rūmuose nu
pirko specialius Ispanijos pašto ženklus 
šiai Madrido konferencijai atžymėti, juos 
užlipino ant vokų, kuriuos tada užant
spaudavo konferencijos rūmų paštas.

(ELTA)

SUSIRŪPINIMAS SĖKLA LIETUVOJE
„Svarbiausias augallninkystėls darbuo

tojų rūpestis dabar — tinkamai paruošti 
ir išlaikyti produkciją, ypač sėklą“, rašo 
žemės ūkio ministro pavaduotojais S. Va
siliauskas „Tiesoje“ (XI. 18).

Jau žinoma, kad1 dėl nepalankių oro są
lygų nebuvo susilaukta -tokio derliaus, ko
kio buvo tikėtasi. Lietūs išguldė didelius 
plotus javų, linų ir kiltų kultūrų. Rašoma, 
kad grūdai brendo nenormaliose sąlygo
se nemaža dalis jų raukšlėti ir smulkūs, 
mažesnis ir grūdo svoris.

Reikalaujama, kad ūkio darbuotojai 
tinkamai paruoštų grūdus pavasario sė
jai. Daugelis Lietuvos ūkio agronomų 
Skiria tam reikalui didžiausią dėmesį, ir 
apskritai esąs jau sukauptas vasarinių 
javų sėklos fondas. Pasirūpinta ir sėkli
nėmis -bulvėmis.

Daugiamečių žolių sėklos tėra sutelkta 
75 procentai reikiamo kiekio.

Ankštinių j-avų sėklos tesuka-upta tik 
pusė reikalingo kiekio. O gauti jų iš kitų 
respublikų nenumatoma. Patariama kol
ūkiams tarpusavyje ja pasikeisti.

Sėklos paruošimai pavasario sėjai (džio
vinimas, valymas) kai kuriuose kolūkiuo
se nėra -baigti.

Dėl blogų oro sąlygų daugelis ūkių šla
pias bulves pradžiovino ir supylė į gerai 
ventiliuotas saugyklas. Tokios bulvės, sa
ko, laikosi gerai. Bulvės, kurios buvo su
kauptos šl-apios tiesiai iš laukų, pradėjo 
pūti. Pvz., Kupiškio -rajono Antašavos 
kolūkyje kaupuose laikoma 900 tonų sėk
linių bulvių. Jos bu-vo su-piltos nerūšiiuo- 
tos, ir vėdintuvai pasiekia tik viršutinius 
Sluoksnius, todėl iš patikrintų 20 kaupų 
5 jau pradėjo gesti.

MAŠINA GERAI PLAUNA
Raseiniuose jau metai kaip įtaisytos 4 

automatinės skalbimo mašinos. Jos skal
bia, gręžia ir išpurto. Per pamainą yra 
pajėgios išplauti 2 tonas skalbinių.

Įtaisyta ir marškinių lyginimo linija, 
kuri per valandą sutvarko 120 marškinių.

NAUJA DIDELĖ KIAULIDĖ
Biržų rajono Nausėdžių kolūkyje, kaip 

rašoma „Tiesoje“, pastatytas didelis kiau
lidžių kompleksas, užimantis beveik 30 ha 
žemės.

Naujųjų kiaulidžių kompleksą statė 12 
rajono ūkių. Tikimasi per metus ten nupe
nėti 27 tūkst. kiaulių.

šiuo metu naujosiose kiaulidėse peni
ma apie 5 tūkst. kiaulių.

TRAGIŠKA JAUNOS MERGINOS 
MIRTIS

„Valstiečių laikraštyje“ rašoma:
„Kupiškio rajono Alizavos kolūkyje ru

denį žuvo Septintos klasės mokinė E. Jo- 
kulbkaitė. -Mergina nuskendo grūduose 
sandėlio priėmimo bunkeryje.

Po trumpos darbo pertraukėlės sandė
lininkė M. Kučinskienė, nieko neįspėjusi 
ir nepatikrinusi, įjungė transporterilus. 
Pradėjus Slinkti -grūdacr.is, mergina, bu
vusi tuo metu bunkeryje, ėmė skęsti-. Iš
gelbėti jos nepavyko.

Pasirodo, nelaimės dieną brigadininkais 
A. Palaima -instruktavo lauko darbinin
kus — buvo užimtas, o „įvadiniai instruk
tažai buvo patikėti saugumo technikos in
žinieriui H. Stankūnui. Deja, jis savo pa
reigų neišmainė, net instruktažo kortelės 
nesugebėjo užpildyti“.

Po tokio tragiško atsitikimo kolūkio 
darbuotojai ėmė kaltinti vienas kitą.

MIRĖ SOLISTAS ST. SODEIKA
Eidamas 84 metus, Lietuvoje mirė ope

ros solistas Stasys Sodeika.
Solisto profesiją pradėjo 1923 m. Kau

no operos teatre, kuriame jau- dirbo jo 
vyresnysis brolis Antanas.

1957 m. pasitraukęs iš operos, ilgus me
tus dėstė -dainavimą Vilniaus Tallat-Kel- 
pšos vardo muz. -mokykloje.

RAGINAMA RAŠYTI REDAKCIJAI 
LAIŠKUS

Dienraštis „Tiesa“ ir Alytaus kompar
tija surengė „laiškų „Tiesai*1 dienas“ 
Alytaus rajone.

Rengėjai tikisi, kad Skaitytojai pradės 
rašyti laiškus, papasakodami savo džiu
gias naujienas ir rūpimus dalykus.

Lapkričio 10 d. buvusios Iškabinėtos 
rajono ūkiuose ir gyvenvietėse „Tiesos“ 
relakcijos pašto dėžutės.

Panašios dienos buvusios 'surengtos 
ir Panevėžyje.

„Tiesas“ redakcija šįkart dar pridėjo:
„Lankiame Jūsų laiškų, brangūs Skai

tytojai“.

DOKUMENTINIAI LIETUVOS FILMAI
Sov. Sąjungoje bus demonstruojamos 

dvi naujos Lietuvos dokumentinių filmų 
juostos, kaip rašo „Tiesa“.

Pirmoji yra mirusio dail. St. Krasaus
ko įrašai -apie pareigą būti žmogum ir 
apie menininko atsakomybę. Antroji apie 
40 metų (Lietuvos okupaciją, dainų šventę 
ir kt.

KĄ PASAKĖ AFGANISTANO 
RAŠYTOJŲ PIRMININKAS

Lietuvoje svečiavosi Afganistano rašy
tojų sąjungos pirmininkas Asadula Habi- 
bas.

Svečias, kaip „Tiesoje“ rašoma, papasa
kojo, „kaip Afganistano liaudis kovoja 
prieš imperializmo ir reakcijos intrigas, 
kaip ginami Balandžio revoliucijos pasie
kimai“.

Pasikalbėjime su „Tiesos“ korespon
dentu A. Haibibas papacakojo, kad Afga
nistane kalbama 32 kalbomis, o rašoma 
4-5. 90 procentų krašto gyventojų esą be
raščiai. O dabar švietimą trukdančios 
„kalnuose įsiautėjančics |kontremev|oliuicil- 
nių banditų. Vakarų ir Kinijos -ginklais 
apginkluotų smurtininkų gaujos“.

Į Afganistano rašytojų sąjungos suva
žiavimą buvę susirinkę 540 prozaikų, poe
tų, dramaturgų. Paties A. Haibibo knygos 
rusų kalba buvo išleistos Maskvoje jau 
1972 metais.

ACTO ISTORIJA
Seniau, kai žmonės norėdavo -parūgš

tinti valgį, tai pasidarydavo rauigalo. Da
bar maisto pramonė gamina actą.

Švenčionių kooperatyvams actą turėtų 
tiekti Vilniaus spirito Ir likerio-degtinės 
-gamybinis susivienijimas. -Pagal sutartį 
Švenčionių rajonui gamintojai turėjo pri
statyti 6 tūkstančius litrų acto. Bet, deja, 
kaip rašo „Tiesa“, to acto 3-čiame šių me
tų ketvirtyje nebuvo gauta.

Sako, Švenčionių darbuotojai siuntė -te
legramas, -bet jokio atsakymo nesulaukė.

-Pagaliau 3 mėnesius pavėlavusi acto 
siunta pasiekusi kooperatyvus.

ELNIŲ IR BRIEDŽIŲ STATULOS
.iLitera-tūros ir meno“ Septynių dienų 

skiltyje rašoma, kad Kretingoje laibai 
mėgstama statyti elnių ir briedžių statu
los. Tokiais paminklais esą puošiami -gy
ventojų sodeliai Ir gatvės.

Laikraštis j -tokį Kretingos miesto gy
ventojų polinkį žiūri neigiamai.

NAUJAS LAIKAS
Nuo 1981 m. balandžio 1 dienos Sov. Są

jungoje įsigalės nauja laiko skaičiavimo 
tvanka.

Tą dieną laikrodžiai bus pasukti viena 
valanda į priekį, o spalio 1 dieną atgal.

Rašoma, kad Sov. Sąjunga turės vasa
ros laiką, kuris yra praktikuojamas Ame
rikoje ir daugumoje Europos valstybių.

TURTUOLIAI KUPIŠKĖNAI
„Tiesoje“ rašoma, kad Kupiškio rajone 

žmonių gyvenimo lygis pakilęs „tarybų 
valdžios metais“. Šio penkmečio pradžio
je rajono taupomosiose kasose buv 16,9 
tūkst. indėlininkų su 28.890 tūkst. rublių. 
Šiuo metu yra 20 tūkst. indėlininkų, dr kas 
alntras kupiškėnas taupomosiose kasose 
laiko 43.200 tūkst. rublių.

Pagal rublių taupymo socialistinį lenk
tyniavimą kupiškėnai užima antrąją vie
tą.

Shaityteju taukai
PAAIŠKINIMAI KLYSTANČIAM

V. JUNOKUI
Labai man nemalonu priminti mielam 

V. Junckui, jog mano laiške E.L. Nr. 41 
aiškiai pažymėta, kad beveik visiems vid. 
Anglijos lietuviams yra aišku: nauja so
dyba yra būtina. Antras dalyka'S: jokia 
geografija mums nepasakys, kurioje kolo
nijoje yra klubai ir kur jų nėra. Geogra
fijos priekaištas — aiškus reikalo nesu
pratimas. Klubus turėti dar nereiškia, kad 
nereikia sodybos. Bradfordas ir Mančeste
ris kasmet važiuoja į Sodybą, tad jei bus 
•arčiau, tai važiuos dar mieliau. Negi V. 
Junckas nori, kad sodyba būtų nupirkta 
tik penkiems skyriams?

Pagal geografinį vid. Anglijos skyrių 
išsidėstymą vidurkis būtų Sbaffordo ar 
Nottinghamo apylinkėse. Apie tai jau esu 
rašęs prieš keletą metų. Taip pat rašiau, 
kald klubai ir sodybos be galo naudingi 
tautiniai švyturiai.

Dėl siūlymo aplankyti kitas kolonijas ir 
sužinoti, kaip skyriai veikia, tai aš siūly
čiau paskaityti K. Barėno puikiai parašytą 
knygą apie Anglijos lietuvius. Ten, miela
sis, rastumei mano pavardę minint net 16 
kartų. O 1947 m. SilSdeno hostelyje 
(Yorks.) su M. Kugrenu ir A. Veršeliu 
įsteigiau bene pirmą DBLS skyrių ir bu
vau jo pirmininku. 1953 m„ padedant vie
tos lietuviams ir Wolverhamptono skyriui, 
įsteigiau Stoke-on-Trent skyrių ir jam va-

Skautiškuoju keliu
Sesės ir Broliai,

Vėl gaudžia kalėdiniai varpai širdyse. 
Vėl Naujųjų Metų ranka atverčia naują 
mūsų gyvenimo knygos lapą...

Mes jau leidžiame metai po metų šv. 
Kalėdas svetimam krašte, toli nuo savo 
gimtosios tėvynės, išeivijos aplinkoje.

Švenčių metu gražiais prisiminimais 
lankydami tėviškės sodybas, mes tiesiame 
šviesiausias viltis savo ateičiai ir tikime 
savo lūkesčių išsipildymu.

Turėdami savąsias gražias tradicijos ir 
jas perduodami savo jaunajai kartai, ku
ri apie mūsų tėviškės sodybas težino iš 
mūsų pa-šakojimų, knygų ir gal vienas ki
tas iš lituanistinės mokyklos, sėsime prie 
Kūčių stalo, atsinešdami Išganytojo gimi
mo dienos išvakarėse svarbių dovanų: at
leidimo, užuojautos ir meilės artimui.

šienas po staltiese mums primins vargin 
gą prakartėlę. Skaitomoji evangelija Skebs 
apie prak-artėlėje prisiglaudusią pasaulio 
Šviesą.

Plotkelė sujungs visus-namiškius ir vie
nišus — į vieną šeimą. Širdyje siusime 
nuoširdžiausius linkėjimus kitiems mūsų 
broliams ir sesėms visame pasaulyje Ir į 
pavergtąją tėvynę Lietuvą ir jausimės 
Stiprūs, broliški, seseriški ir vieningi.

Tačiau švęsdami šią džiaugsmo ir meilės 
šventę, mes turime prisiminti savo seses 
ir brolius, vienišus, senelius ir ligonius, 
kuriems šios Kalėdos yra pilnos skausmo 
ir liūdesio. Mūsų nuoširdus užuojautos 
žodis, jų -aplankymas ir gal kukli dovanė
lė gali praskaidrinti jų kalėdinę nuotaiką.

Būdami skautiškos šeimos sesės ir bro
liai, nors metinių švenčių proga būkime 
paVyzdingi ir pajuskime ir atj austome ki
tų skausmą, jų ilgesį ir parodykime skau
tišką meilę, ypač tiems, kurie mus per vi
są skautiškos veiktos gyvenimo 30-tį m. 
rėmė ir globojo mus ir padėjo mums žy
giuoti jautiškuoju keliu.

Kristaus -gimimo šventės proga nuošir
džiai sveikinu dvasiškius, tėvelius, skau
tiškos idėjos rėmėjus, seses ir brolius vi
same laisvajame pasaulyje ir pavergtoje 
tėvynėje. Linkiu linksmų šv. Kalėdų, lai
mingų, prasmingų, darbingų ir skautiškų 
1981-jų Naujųjų Metų.

Budėkime!
v.s. J. Maslauskas

LSB Europos Rajono Vadeiva

Aukai skautiškai veiklai
Kristina ir Antanas Vitflcai iš Peterbo

rough Nottinghamo vienetų skautišką 
veiklą parėmė 10 sv. Reiškiame širdin
gą padėką.

Nottinghamo vieneto vadovas 
ps. Br. S. Vaitkevičius

„Budėkime“ redaktorius ps. Eimutis Šo
va -gruodžio 15 d. švenčia savo 49 metų 

gimtadienį. Sveikiname. Linkime ilgiausių 
metų ir dar ilgus metus likti mūsų Skau
tiškame ratelyje.

LSS Vadija, sesės ir broliai

dovavau per 10 metų. Esu išrinktas to 
skyriaus garbės nariu, esu lankęsis su pa
skaitom Mančesteryje 8 kartus, Coventry- 
je 3, Wolverhamptone 2 ir Birminghame 
-kartą, šiaip su ekskursijomis esu aplan
kęs daugelį kartų Bradfordą, Nottingha- 
mą, na, ir Derbį. Taigi, matai, mielas 
drauguži, kad man tokį pasiūlymas lyg 
pirštu į dangų.

Pagaliau dėl priekaišto, kad aš patariau 
pirkti butelį, irgi neteisybė. Tai ne pata
rimas, o faktas. Kas mes dabar turtinges
ni, tai faktas, ir kad lengviau nupertame 
butelį, taip pat faktas.

Pagaliau siūlyčiau dar kartą perskaity
ti mano laišką EL. Nr. 41, ir užtikrinu, 
kad tada sutiksi, jog be reikalo kvaršinai 
galvą gerajam mūsų redaktoriui savo ne
tikslia mano minčių interpretacija.

Apsilankyti Derbyje, deja, negaliu, nes, 
sulaukęs beveik 75 metus, pavargau ir ne
sijaučiu gerai, bet mano atstovai, užtikri
nu, bus. Vyt. Andruškevičius

A****¥4*****4***4rf.**4¥¥¥¥¥¥¥¥:

Mitrius klubo narius,
J rėmėjus ir bičiulius
¥ nuoširdžiai sveikina ir linki visietms
i džiaugsmingų švenčių Ir
J laimingų 1981 metų!

I Bradfordo Vyčio klubo valdyba
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rų, pusei metų 7 sv. (kitų kraštų prenu
meratoriai moka pagal Britanijos svaro 
kursą)-

Kronika
LAIKRAŠTIS BUS SAVAITINIS, BET 

PAKELIAMAS PRENUMERATOS 
MOKESTIS

Leidėjai nutarė bandyti „Europos Lietu
vį* ir toliau leisti savaitinį.

Tačiau nusistatyta 1981 metams laik
raščio prenumeratą pakelti iki 15 svarų. 
Tuo siekialma, kad prenumeratoriai bent 
šiek tiek prisidėtų prie nepaprastai dide
lių ir dar vis didinamų pašto išlaidų laik
raštį siuntinėjant.

KADA GAUSIME NAUJĄ 
LAIKRAŠČIO (NUMERI?

Šis „Europos Lietuvio“ numeris yra pa
skutinis 1980 metais.

Pirmasis 1981 m. numeris bus išleistas 
sausio 6 d.

VYSK.DR. A. DEKSNIO AUKA
Apsimokėdamas už kalendorių, vysk, 

dr. A. Deksnys laiške rašo:
„Žinodamas, kiek spaudos dambas yra 

sunikus, finansiškai nedėkingas (ypač lie
tuvių) ir kartais nuostolingas, siunčiu 
jums travellers čekį £20, kad r.ors maža 
suma parginčiau jūsų lietuviško pasiauko
jimo spaudos darbą.“

AUKOS SPAUDAI
Spaudai paremti aukojo 27,50 svarų J. 

Liūldžius, po 2,50 sv. A. Kukanauskas, J. 
Maslauskas, J. Butkevičius, J. Makovec- 
kienė ir Pr. Batakys, 1,50 sv. J. Tamulai- 
tis.

TAUTINĖS PARAMOS FONDUI 
AUKOJO

Lietuvių Namų Bendrovė 120 sv., Litu
anistinis skyrius 121,15 sv., P. Bugailiškis 
20 sv., N. Butkus 20 sv., A. Giedraitienė 
10 sv., M. Rimdzevičienė 10 sv., O. J. Ben
deriai 10., dir. J. Mockus 10 sv., Lituanisti
nis įkyrius 8,85 sv., J. Ja'kštys 5 sv.

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkoja
TPF Valdyba

DBLS PIRM. Z. JURAS I VLIKO SEIMĄ
DBLS pirm. Zigmas Juras, ’kuris yra ir 

Vliko atstovas D. Britanijai, buvo išvykęs 
į Vliko seimą, kuris gruodžio 13-14 dieno
mis posėdžiavo Toronte, Kanadoje.

LIETUVIŠKOS KALĖDOS ANGLU 
TELEVIZIJOJE

Gruodžio 23 d., antradienį, Thames tele
vizijos programoje Other peoples Christ
mas bus rodoma, kaip lietuviai švenčia 
Kalėdas: Londono ir Nottinghamo jauni
mais giedos kalėdines giesmes. Žiūrovai 
matys lietuvišką eglutę, Lietuvos žemėla
pį ir kita

Pradžia 11 vai. vakaro.

VISI KVIEČIAMI Į DERBĮ
DBLS Derbio skyrius vasario 28 d. ren

giasi paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį su plačia programa ir prašo kitas 
kolonijas tądien nieko nerengti, o ekskur
sijomis iš visur suvažiuoti į Derbį.

Platesnė minėjimo programa bus pa- 
SkeCbta.

JAUNIMO RAŠINIŲ (PREMIJOS
Europos Jaunimo rašinių premijoms 

skirti komisija, peržiūrėjusi konkursui at
siųstuosius ‘rašinius, pagal šių metų pra
džioje paskelbtąsias sąlygas nutarė pa
skirti autoriams tokias premijas:

Onutei (Virbickaitei — 150 svarų, Vidui 
Puodžiūnui — 100 svarų, Romui Juozels- 
kiul, Virginijai Juraitei, Jonui Podvoiskiui 
ir Algiui Silnickui — po 25 (sv.

Visų autorių rašiniai buvo išspausdinti 
metų laikotarpiu įvairiuose lietuvių laik
raščiuose 'bei žurnaluose ir viename anglų 
laikraštyje. Nė vienas jų nebuvo ypač iš
skirtino lygio. Todėl didžiausia premija 
paskirta O. Virbickaitei, parašiusiai dau
giausia straipsnių ir lietuvių kalba. Antro
je vietoje yra V. Puodžiūno dambas. Kiti 
konkurso dalyviai parašė mažiau, todėl 
jiems paskirtos paskatinamosios premijos.

Komisija nuoširdžiai dėkoja premijų 
mecenatui P. B. Varkala'i, kurio iniciatyva 
ir finansine parama galėjo būti pravestas 
šis lietuviškas darbas.

J. Vilčinskas
komisijos sekretorius

Vienoj skilty įdėto skelbimo kaina 5.10 
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.

Londonas
KALĖDŲ ŠVENČIŲ (PAMALDOS

Lietuvių bažnyčioje Kalėdų naktį Ber
nelių mišios bus 24 vai.

Kalėdų ryte šv. Mišios 9 ir 11 vai. Ka
lėdų II-ją dieną (neprivaloma šventė) šv. 
Mišios 11 vai.

Naujuose Metuose (neprivaloma šven
tė) šv. Mišios 11 vai.

LONDONO SPORTO IR SOCIALINIO 
KLUBO ŽINIOS

— Sekmadienį, gruodžio 7 d. klubo val
dyba turėjo eilinį pasitarimą,, kuriame 
nutarta pagerinti virtuvę — įtaisyti naują 
dujinį pečių ir kt.

Gruodžio 7 d. vakare į klubą buvo gau
siai susirinkęs jaunimas, kuris net ir vy
resniuosius išjudino įsijungti į dainas ir 
šokius.

Iš viso jaunimo dabar vis daugiau daly
vauja: jie pradeda užpildyti pritinginčių 
i'š namų išeiti vyresniųjų vietas.

— Kūčių ir Kalėdų pirmąją dieną klu
bas bus uždarytas. Kalėdų antrąją dieną, 
bus atidarytas nuo 6 vai. vakaro. O sa
vaitgalį po Kalėdų bus atidarytas, kaip ir 
kiekvieną savaitgalį.

Naujųjų Metų išvakarėse bus atidarytas 
nuo 7 vai. vakaro. N. Metų sutikimas šiais 
metais bus apatinėje salėje. Visiems įėji
mas nemokamas. Bus maisto bufetas. Klu
bo vadovybė kviečia visus atvykti ir kar
tu sutikti 1981 metus.

— Visi klubo nariai po sausio 1 d. kvie
čiami atnaujinti savo nario bilietų galio
jimą. Dirbantieji moka nario mokesčio 
1,25 sv. Pensininkai nemoka nieko, bet 
vistiek turi atnaujinti savo nario bilietą.

LONDONO LIETUVIŲ PARAPIJOS 
KRONIKA

— Gruodžio 7 d. 11 valandos pamaldo
mis paminėtas sąžinės kalinių sekmadie
nis: pasimelsta už tuos, kurie yra sovieti
niuose kalėjimuose dėl to, kad norėjo pa
dėti savo kraštui ir tautai. Kun. dr. Jonas 
Sakavičius MIC pamoksle kalbėjo apie 

' pačią didžiausią dorybę — žūti už savo 
tautą.

Po pamaldų buvo išdalytos Amnestijos 
internacionalo jau gatavai užadresuotos 
formos su kalėdiniais sveikinimais mūsų 
tautos sąžinės kaliniui Viktorui Petkui 
Čisitopolio kalėjime.

— Moterų šv. Onos Draugijos vadovybė 
parapijos svetinėje tarėsi dėl savo arti
miausios veiklos.

— Sekmadieniais po pamaldų galima 
įsigyti V-tąjį Lietuvos Bažnyčios Kroni
kos tomą.

— Nuoširdus parapijietis Kazys Drun
gnas .praleido keturias savaites ligoninėje. 
Dabar jau pasveikęs grįžo į normalų gy
venimą.

— Lietuvos nepriklausomybės šventės 
pamaldos, kurias užprašė Lietuvos Atsto
vas Vincas Baltokas, bus vasario 15 d., 11 
vai.

— Kiekvieną sekmadienį dabar gausus 
būrys jaunesniųjų parapijiečių įtemptai 
repetuoja: kalėdiniu metu jie pasirodys 
britų televizijoje su kalėdinėmis giesmė
mis.
Pasiruošimui vadovaują Vincas 0‘Brien.
— Susirgę ir patekę ligoninėn parapijie

čiai prašomi pranešti klebonijom telefo
nu 01-739 8735.

Birminghamas
BENDROS KŪČIOS

Gruodžio 24 d., 7 vai. vakare, Crown 
restorane, Station St., miesto centre, Bir- 
minghamo skyrius rengia bendras Kūčias.

Visiškai nepasiturintiems ir vaikams 
dalyvavimas nemokamas.

Visus tautiečius bei jų draugus kviečia
me praleisti savųjų tarpe tą mums vi
siems brangų vakarą.

Norintieji dalyvauti prašom pranešti 
ne vėliau kaip iki gruodžio 20 d. telefonu 
382-2319 arba 328-2138.

DBLS Skyriaus Valdyba,

Gloucesteris
KALĖDINĖ EGLUTĖ

Gruodžio 27 d., šeštadienį, ukrainiečių 
"klubo patalpose (37 Midland Rd.) DBLS 
Gloucesterio-Sfcroudo skyrius rengia vai
kučiams kalėdinę eglutę.

Programoje pasirodys „Baltija“, bus 
dainų, atvažiuos Kalėdų senelis su dova
nomis. 'Be to, organizuojama loterija, bus 
baras, užkandžių, šokiams gros galinga 
disko muzika.

Kviečiame iš toli ir arti visus atsi
lankyti — vietos užteks. Pradžia 6 vai. va 
karo, užbaiga 11.30 vai. Prašom nesivė- 
luotl.

DBLS Skyriaus Valdyba 
(J. Vilimas)

Bradfordas
ŠVENČIŲ PROGRAMA

Kūčių išvakarėse rengiama bendra
Kūčių vakarienė.

Norintieji dalyvauti moka po 5 sv.
Po Kūčių vakarienės Šv. Bernelių Mi

šios parengtoje klubo patalpose - koply
čioje.

Pirmąją ir antrąją Kalėdų dienomis 
klubo nariams ir rėmėjams bus duodamos 
tradicinės dovanėlės.

Naujųjų metų sutikimas. Jam bus parū
pinta muzika, bus nemokamas užkandis ir 
tostas.

Sausio 3 d., 2.00 vai. p.p., eglutė (klubo 
narių ir rėmėjų vaikučiams. Atvyks Kalė
dų senelis su dovanėlėmis.

Visuose renginiuose kviečia gausiai da
lyvauti.

Vyčio klubo valdyba

PENSININKŲ VAIŠĖS
Pagal gražią tradiciją, ir šiais metais 

„Vyties“ klubo valdyba lapkričio 6 d. su
rengė gausėjantiems pensininkams pui
kias vaišes.

Kai vyresnieji, o taipgi ir kai kurde 
jaunesnieji susėdo prie žvakėmis papuoš
tų stalų, kun. J. Kuzmickis sukalbėjo 
maldą, o taipgi visų vardu padėkojo klu
bo vadybai už pagerbimą vyresniųjų, ku
rie, jei tik gali, ligi šiol talkininkauja 
kuflitūrinėje veikloje. Klubo pirm. V. Gu
revičius anglų ir lietuvių k. pasveikino su
sirinkusius, kad visi vieningai dirbdami, 
sudaro vieną, gražiai susigyvenusią šei
mą. D. Banaitis, atvežęs kelis svečius iš 
RochdafJes, pastebėjo, kadį nors ik būda
mi vyresni, negyvename praeityje, o gru- 
miamės dabartyje, versdami seniai pradė
tą dlairbo vagą. Anglų vardu James iškėlė 
lietuvių vaišingumą, draugiškumą ir pa
dėkojo už gražų įnašą. A įBučys, nepails- 
tantJs DIBLS skyriaus ir klubo darbų vai
ruotojas, kukliai priėmęs padėką, pažymė
jo, kad miela darbuoti, kad esama tiek 
daug talkininkų ir įvairaus darbo rėmėjų.

Vaišių dalyviai, džiaugdamies įvairiais 
kepsniais 'ir net lietuvišku kugeliu bei 
skamibančdomflJ Itauiretėimlils, dėkingulmio 
vardan surinko aukų šeimininkei ir jos 
talkininkams, už kurias padėkojo I. Ger- 
džiūnienė savo vyro, sūnaus ir kitų jaunų 
padėjėjų vardu. Visi įdomaudamiesi pasi
klausė (Leeds gyvenančios Br. Kuzmins- 
kaitės sukurto eUėriaS&'o apie mūsų buitį.

Nuotaika buvo jauki, draugiška. Ją dar 
labiau pakėlė kelios P. Vašia užvestos 
dainos. Visi galėjo iš širdies išsikalbėti 
su draugais ir pažįstamais.

Pensininkas J. K.

Manchesteris
KALĖDINIAI ŠOKIAI

Antrąją Kalėdų dieną M.L.S. klubas 
rengia bendrus ‘šokius.

Kviečiami atsilankyti visi.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
L.K.V.S-gos „RAMOVĖS“ Mančesterio 

skyrius rengia M.L.S. klube Naujųjų Me
tų sutikimą. Pradžiai gali visi atsinešti 
savo maisto, vėliau pavaišins klubas.

Visi kviečiami atsilankyti.
Ramovėnų (valdyba

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 4 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 

M.L.S. klubo valdyba šaukia savo narių 
metinį visuotinį susirinkimą, kuriame 
bus padaryti valdybos itr revizijos k-jos 
pranešimai ir išrinkta nauja valdyba 1981 
metams.

Kvorumui nesusirinkus minėtą valan
dą, susirinkimas bus atidėtas vienai va
landai, o po to pravestas neatsižvelgiant 
į susirinkusiųjų skaičių.

Visi nariai prašomi dalyvauti.
Klubo valdyba

VESTUVĖS
Lapkričio 29 d. Jane Pažėraitė, 18 m. 

amžiaus, ištekėjo už Robert Jame Hayes, 
19 m. amžiaus. Vedybų apeigas atliko kur.. 
O'Keefe šv. Petro ir Povilo k. bažnyčioje 
Salforde. Dalyvavo daugiau (kaip 60 žmo
nių, kurie sunešė daug sveikinimo kortelių 
ir dovanų.

Vestuvinis pokylis įvyko Wintono katali
kų klube, o ar.trą dieną — tėvų namuose. 
L.F.R. vieneto darbuotojas J. Verbickas 
susuko jų vestuvių filmą, kuris buvo rodo
mas kitą dieną ir bus parodytas viešai 
visiems.

Visi jaunavedžiams linkime gražaus, 
laimingo ir vaisingo vedybinio gyvenimo.

A. P-kis

Nottinghamas
KALĖDINIS PASILINKSMINIMAS

Kalėdų antrąją dieną ukrainiečių klu
bo salėje, Bentinck Rd., rengiamas pa
silinksminimas — šokiai. Pradžia 7.30 vai.

Bus gera muzika, ir tęsis iki vidurnak
čio.

DBLS Nottinghamo Skyr. Valdybai

NOTTINGHAMO JAUNIMAS 
TELEVIZIJOJE

Nottinghamo jaunimo — skautų kartu 
su Londono jaunuoliais pagamintas Lon
dono Thames televizijos studijoje filmais 
bus rodomas plačiajai Londono publikai 
kalėdinėje programoje.

Pasipuošę tautiniais rūbais, prie lietu
viškais šiaudinukais papuoštos eglutės, 
jie buvo filmuojami giedantys tris lietu
viškas kalėdines giesmes, kurių viena šiai 
progai buvo išversta į anglų kalbą.

Nors tai trumpa programa, užtrunkanti 
tik 7 minutes, bet tai didelis žingsnis pa
garsinti mūsų tautos vardui milijoninei 
Londono publikai. Pasiruošti šioms ke
ltoms minutėms buvo įdėta daug valandų 
darbo ir pareikalavo net keturių kelionių 
į Londoną.

Šis gražus Nottinghamo ir Londono jau
nimo 'bendradarbiavimas glaudžiau su
jungia išsibarsčiusią lietuvių atžalą, kuri 
turi tik Vieną progą arčiau susieiti — tai 
per vasarinę skautų stovy Idą, bet ir ši 
proga galėtų būti žymiai daugiau išvysty
ta.

Šią gražią mintį iškėlė ir įgyvendino V. 
Jurienė, Londone padedant P. Senkuvie
nei ir V. O'Brien, o Nottinghame naštą 
nešant V. Gasperienei. Nottinghamo jaut 
nimo kelionės išlaidas į Londoną parėmė 
L. A. S. skyrius, o DELS įsk. žada visus 
nuvežti į garsų Nottinghamo teatrą pa
matyti vaikams pritaikytos programos.

Ši televizijos programa mums yra svam
bi tuo, kad galime, nors mūsų ir maža 
saujelė šiame krašte, drąsiai atsistoti 
greta gausesnių tautų. Parodymas mūsų 
spalvingų rūbų ir skambių damų suteiks 
mums daug malonumo ir pasididžiavimo, 
kad mes nesame kokia prispausta tautelė 
Europos kampelyje, 'bet lygiateisė tauta 
šalia kitų Europos tautų.

Turime padėkoti rengėjams, daly 
viams ir padėjėjams ir palinkėti įsėkmės 
ateityje, o dabar linksmų šv. Kalėdų.

Kalėdų dieną mišių metu Židinyje Not- 
tinighamo jaunimas pagiedos tas pačias 
giesmes, kurias giedojo televizijos pro
gramoje.

7 dienos
— Lenkijos komunistų partijos centro 

komitetas pašalino 4 narius iš savo 12 as
menų prezidiumo - politbiuro, o iš buvu
sio vado Giereko buvo atimtos visos par
tinės ir valstybinės srities pareigos.

— 60 Lenkijos generolų ir 200 generali
nio štabo karininkų pasiuntę savo komu
nistų partijai raštą, kuriame saką, kad 
jeigu Rytų Vokietija bandytų atsiųsti sa
vo kariuomenę, tai toks atvejis bus laiko
mas karo padėtimi, ir jie ginsis.

— Mirė 84 iri. amžiaus Oswaldas Mos
ley, kuris 19304taisiais Britanijoje buvo 
suorganizavęs fašistus - juodmarškinius.

— Lėktuvo avarijoje žuvo Portugalijos 
ministeris pirmininkas dr. Francisco sa 
Cameiro, krašto apsaugos min. Adelino 
Amaro da Costa ir keletas kitų asmenų.

— Į Lenkijos komunistų partijos polit- 
biurą įtrauktas generolas Moczaras, kuris 
1971 m. buvo iš jo pašalintas (jis laiko
mas antil'iberalu, antisemitu ir kraštu
tiniu nacionalistu, yra prisidėjęs, kad Go
mulka būtų išmeštas iš partijos vado pa
reigų).

— Lenkijos pilietis, grasindamas grana
ta, nuvarė Lenkijos lėktuvą į Vakarų 
Berlyną.

DIVIZIJOS LAUKIA, (PROVOKACIJOS 
TĄ LAUKIMĄ TRUMPINA

Po Varšuvos pakto vadų pasitarimo 
Kremliuje Sov. Sąjungoje buvo sustiprin
ti puolimai dėl padėties Lenkijoje. Prade
damos net Skelbti provokacinės žinios, 
štai Tassas pasakoja apie atsitikimą, ku
ris tariamai įvyko Kielcuose. Ten „vadi
namieji darbininkų interesų gynėjai“ nu
ginklavę fabriko sargybinius ir pakeitę 
fabriko vadovybę. O tiek profesinės są
jungos, tiek valdžia tvirtina, kad tokio 
atsitikimo nėra buvę, kad tai yra melas.

Matyt, tokiais prasimanymais norima 
susidaryti pagrindą pulti Lenkijai.

Pulti jau pasiruošta: Lenkiją laiko ap
supusios daugiau kaip 20 divizijų.

LAIVAI LAUKIA PORTSMOUTHE
Nors NATO generalinis sekretorius dr. 

Luns yra pareiškęs, kad Lenkija nebus 
ginama, jeigu ją pultų Varšuvos pakto 
(karinės pajėgos, bet Portsmouthe dėl visa 
ko buvo palikti JAV ir Kanados laivai.

JAV jau kelintą kartą įspėjo Sov. Są
jungą. Ryšium su stiprėjančiu sovietinių 
divizijų judėjimu Lenkijos pasienyje JAV 
buvo sušaukta posėdžio saugumo taryba.

NELIESTI LENKIJOS!

Dar nieko nebuvo žinoma apie Varšu
vos pakito septynių kraštų vadovybių pa
sitarimą Kremliuje, kai Lenkijos komu
nistų partijos informacijos skyriaus vir
šininkas Klasa užsienio spaudos korespon
dentams pareiškė, jog yra tokia galimybė, 
kad partija gali paprašyti Sov. Sąjungą 
ateiti padėti. Bet jis esąs įsitikinęs, kad 
Lenkija pati pajėgs susitvarkyti su- krize. 
Jeigu partijas nepajėgtų išlaikyti valdžios 
sakė jis, tai būtų tragedija ir drama. Ta
da, sakė, būtų teisė ir pareiga „prašyti 
pagalbos kitus socialistinius kraštus“, ta
čiau niekas, sakė, lengvai nesiryžtų pra
šyti karine jėga ginti socializmą.

O septynių komunistinių kraštų vado
vybės griežtai įspėjo Lenkiją, kad jos ko
munistų partija privalo išlaikyti savo 
rankose valdžią: neturi būti leidžiama 
profesinėms sąjungoms pakeisti santvarką 
ir krašto įsipareigojimus Varšuvos pakte.

Lenkijos komunistų vadas Kania davė 
pažadą, kad partija įveiks sunkumus, 
'kraštas išliks „socialistinis“ ir tvirtas 
Varšuvos karinio pakto narys.

Tačiau toks pažadas nereiškia, kad 
Lenkija nebus užimta. 1968 m. Čekoslova
kijos vadai taip pat buvo šaukiami į 
Kremlių, gavo įspėjimą, bet griežtieji po
litbiuro nariai „paprašė“ ateiti gelbėti, ir 
tiek užteko.

Kaip Lenkija turi tvarkytis, nusakė 
„Tryibuna Ludu“ vedamasis. Reformų 
vykdymą turi diktuoti partija, rašoma ve
damajame. Atsinaujinimas turi būti ko
munistinis arba jokio. Kraštutinių pasi
keitimų negali būti.

Rašydamas britų dienraštyje „The 
Guardian“, Lenkijos komunistų partijos 
centro komiteto narys ir žurnalo „Polity
ka“ redaktorius Rakowskis pabrėžė, kad 
jo kraštas dabar susidūrė nebe su krize, 
bet su pražūtim.

JAV praeitą savaitę net tris kartus įspė
jo Sov. Sąjungą neliesti Lenkijos (kariuo
menė jau esanti laikoma pasienyje). Tie 
įspėjimai plaukia iš visų pusių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORDE — gruodžio 21 d., 12.30 v.
ROCHDALE — gruodžio 21 d., 12.15 vai., 
MANCHESTERYJE — gruodžio 25 d., 

12.30 ral.
HALIFAXE — ne gruodžio 23 d., kaip 
per klaidą buvo paskelbta, bet gruodžio 
28 d., 1 vai. p.p., St. Columba bažn.
BRADFORDE — gruodžio 24., po Kūčių 

vakarienės, „Vyties“ klube Bernelių Mi
šios. Kalėdų dieną — 12.30 v. šv. Onos 
bažnyčioje.

BRADFORDE — Sausio 4 d., 12.30 v., 
Naujųjų Metų angoje.

LEEDS — sausio 11d., 3 vai. p.p., H. Ro
sary bažn. šv. Mišios už a.a. Konstanci
ją.

NOTTINGHAME — gruodžio 21 d., 11.15 
vai., Židinyje.

DERBYJE — gruodžio 21 d., 14 vai., Brid
ge Gate.

NOTTINGHAME — Kūčiose, 24 vai., o 
Kalėdų I d., 11.15 vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — Kalėdų I d., 17 
vai., šv. Petre ir Pauliuje, North Street.

BIRMINGHAME — Kalėdų II d., 12 vai., 
19 Park Rd., Moseley.

NOTTINGHAME — gruodžio 28 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME------ sausio 1 d., 19 vai.,
Liet. Židinyje.

NOTTINGHAME — sausio 4 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

NORTHAMPTONE — sausio 4 d., 18 vai, 
Šv. Lauryne, Craven Street.

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

GLOUCESTERYJE — sausio 10 d., 12.15 
vai., šv. Petre, London Rd.

STROUDE — sausio 10 d., 17.30 vai.. 
Beeches Green. Išpažintys prieš Mišias.

NOTTINGHAME — sausio 11 d., 11.15 
vai.. Liet. Židinyje.

STOKE-on-TRENTE — sausio 11 d., 14.30 
vai., St. Wulstan, Church Lane.

NOTTINGHAME — sausio 18 d.. 11.15
vai., Liet, židinyje.

DERBY — sausio 18 d., 14 vai.. Bridge 
Gate.

2 Linksmų šv. Kalėdų jr laimingų g
X Naujųjų (Metų visiems draugams ir g
3 pažįstamiems linki «

R Mykolas (Balčiūnas H
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