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PO SOVIETINIU 
KEVALU DUONOS KLAUSIMAS LIETUVOJE

Budeliai
M'lKOI?ilaUri’'mo. tiesa“ išsispausdino ruso 
Mitrochmo straipsnį apie nepaprastą vie
nų kapinių istoriją Lenkijoje, Stargardy- 
je. Ten buvo įrengta koncentracijos sto
vykla, ir kai joje kas nors žūdavo ar bū
davo nužudomas, tai stovyklos vadovybė 
rastu paprašydavo savivaldybę paskolinti 
jai kapinių raktą, kad ji galėtų savo au
kas palaidoti. Tie naciškieji žmonių nai
kintojai tokie akiplėšiški, o gal tik tokie 
tvarkingi ir mandagūs buvo, kad net pa
vardėmis ir tautybėmis išvardydavo tuos 
asmenis, kuriuos jie ruošdavosi laidoti.

Dalis tokių raštų ir buvo dabar surasta, 
ir Mitrochinas dėl to šaukia: žiūrėkite, 
dar tų atpažintų ir neatpažintų budelių, 
kurie šitaip darė, nemaža yra gyvų žemė
je, ypač Vakarų Vokietijoje!

Žinodami, kad Vakarų Vokietija pasta
raisiais metais nemaža yra tokių už žu
dynes kaltų asmenų nuteisusi, mes— čia 
nenorime ginčyti, kad jų daugiau jau ne
bėra. Gali būti, kad dar yra. Tačiau tie, 
kurie bus išaiškinti, susilauks atpildo už 
savo biaurius darbus.

Bet Mitrochinas juk’baisiai vienašališ
kas, kai jis puolasi kaltinti tik nacių žudi
kus, Milijonai žmonių juk buvo sunaikin
ti sovietinėse mirties stovyklose lygiai 
taip pat žiauriai ir su didžiausiu cinišku- 
mu. Nei Mitrochinas dabar, nei niekas ki
tas nemini tai ir nesudarinėja žuvusiųjų 
sąrašų. Gyvi ir sveiki tebevaikščioja ir 
visi tie, kurie įsakė suiminėti, gabenti į 
stovyklas, ten žudyti ir leido iš žudomųjų 
dar tyčiotis. Taip, išskyrus Beriją ir kele
tą jo artimųjų, visi kiti tebevaikščioja ne 
tik po Maskvą, bet ir po Vilnių ir Kauną 
ir tebesidžiaugia privilegijuota laisve. 
Tebevaikščioja ir Serovas ir mūsiškiai 
sovietinių rusų talkininkai, kurie tas žiau
rybes planavo ir vykdė, — Sniečkus, Gu- 
zevičius, Šimkus ir visi kiti dideli ir ma
žesni. Ne tik vaikščioja, bet dar ir tebe- 
valdo, tebedavinėja įsakymus tiems, ku
rie jų ištremti šiaip taip iškentėjo daugelį 
metų mirtininkų stovyklose ir dar gyvi 
grįžo.

Jie savo budelius žino, bet neturi teisės 
jų skųsti ar teisti. Čia nėra taip, kaip Va
karų Vokietijoje, kuri tokius nusikaltė
lius išaiškinusi suima ir baudžia.

, (Elta) Iš Lietuvos gautomis žiniomis, 
jau pradėti žygiai varžyt duonos prekybai, 
° gyventojai daugiau kaip anksčiau pra
dėjo sudarinėti maisto atsargas. Paverg
tojo krašto gyventojai ir be Chruščiovo 
paaiškinimų įžiūrėjo pasunkėjusią maisto 
padėtį. Jau ir Lietuvos komunistinė spau
da kalba apie gyventojų jaudhrmąsi, apie 
baimę ir pyksta, kad sudaromos maisto 
atsargos.

Vilniuje apie maisto padėtį leista pa
skelbti žinias ne partijos bei valdžios or
ganui „Tiesai“, bet daugiau jaunimui 
skiriamai „Komjaunimo Tiesai“ (nr. 202, 
spalio 13 d. ). Laikraštis nedviprasmiškai 
nurodo į kai kuriuos „pakitimus prekiau
jant duona ir jos gaminiais“, jis pastebi, 
kad gyventojų tarpe atsiradęs nuogąstavi
mas, „nepagrįstos kalbos“ ir kad visa tai 
vertė reikalą išsiaiškinti pas pavergtos 
L'etuvos prekybos ministrą A. Mikutį.

Gandai, kad trūks duonos Lietuvoje — 
tai patvirtina Mikutis, drauge bandyda
mas padėt; švelninti, nes, pasak jį, per pir
mąjį šių metų pusmetį maisto prekių Lie
tuvoje buvę parduota už 10 milijonų rub
lių daugiau, palyginti su praėj. metų tuo 
pačiu laikotarpiu. Žinoma, kai Lietuvos

Tai kodėl imamasi priemonių duonai 
normuoti, taigi varžyti jos įsigijimą? — 
paklaus nekantrus pilietis tiek Lietuvoje, 
tiek ir laisvuose Vakaruose. Taigi, teigia 
ministras, „dabar įgyvendinamos priemo
nės duonai taupyti“ esančios kaip tik skir
tos tam, kad nederlingais metais galima 
būtų patenkinti .gyventojų poreikius duo
nai. bulkutėms, makaronams ir konditeri
jos gaminiams. Toliau Mikutis gyventojus 
bandė raminti teigdamas, kad šių metų 
ketvirtajam ketvirčiui Lietuvai buvę iš- 
sk'rta miltų duonai ir bulkutėms 6 tūks
tančiai tonų daugiau, negu pernai ketvir
tajame ketvirtyje.

O kaip su kitais maisto produktais? šiuo 
atžvilgiu režiminis pareigūnas tesugebėjo 
paaiškinti, kad cukraus, kruopų ar maka
ronų fondai sekančiais metais padidėsią 
10 ar 11 proc., kad mėsos ir pieno trūkumo 
miestų gyventojai niekada nejutę, ta
čiau... šių produktų kiekis priklausysiąs 
nuo kolchozininkų ir sovchozų darbinin
kų. Esą, jei jie daugiau pagaminsią, tai 
pilnesnės būsiančios parduotuvių vitrinos 
(tačiau ar gyventojai gali pasitenkinti tik 
daugiau ar mažiau pilnomis vitrinomis?
— E.). ■

gyventojai stebi duonos trūkumą parduo
tuvėse, jiems Mikučio palyginimai nieko 
nesako. Jų negalės nuraminti ir kitas pre
kybos ministro teigimas, kad dėl sausros 
kai kuriuose šalies (suprask — visoje So- 
vietijoje) rajonuose buvęs gautas mažes
nis kviečių derlius, negu tikėtasi, bet, gir
di, duonos iškepama tiek, kiek jos reikia.

Lietuvoje nesą tvarkos ir su pramoninė
mis prekėmis. Eltoje jau nekartą skelbta 
apie nuolatinius dejavimus dėl menkos 
kai kurių prekių, pvz„ batų, kokybės. Pre
kybos ministras dar ir šiandien užsimena, 
kad pagrindinis dėmesys būsiąs kreipia
mas ne į kiekį, bet į kokybę. Jo žodžiais, 
dar prieš metus tekdavę nemažai vargti,
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norint įsigyti skalbimo ar siuvimo maši
nas, taigi tų prekių vis trūkdavę. Lietuvo
je dabar teigiama, kad norima sumažinti 
vad. deficitinių prekių trūkumą.

Gyventojų aprūpinimas daržovėmis nė
ra pakankamas. Paklaustas apie aprūpini
mą daržovėmis, vaisiais ir bulvėmis, Mi
kutis daržoves bei vaisius visai nutylėjo 
ir pasiskubino pasidžiaugti, kad bulvių 
derlius Lietuvoje šiemet geras, kaip nie
kada, nes šiais metais spalio mėn. esą pa
ruošta daugiau, kaip 7.000 tonų bulvių, o 
pernai jų buvę žiemai paruošta 2.100 to
nų. Nebijokite, ramino gyventojus Miku
tis, maisto prekių Lietuvoje nesumažės, 
tad, jo nuomone, gyventojai be reikalo 
apsidraudžia ne tik maisto prekių, bet ir 
buities reikmenų atsargomis. Komjauni
mas įpareigotas gyventojams aiškinti par
tijos ir vyriausybės politiką —ji esanti 
nukreipta... pilnutiniam gyventojų aprū
pinimui. O iš tikro tie gyventojai stebi 
kaip tik ne pilnutinį aprūpinimą, bet 
maisto stoką ir priversti daryti tokiais at
vejais įmanomas išvadas.

Valstiečių liaudininkų suvažiavimas

(E) Spalio 12-13 dd. New Yorke savo 
eiliniam sąskrydžiui iš įvairių JAV ir Ka
nados vietų suvažiavę valstiečiai liaudi
ninkai apžvelgė veiklą, išklausė praneši
mų ir nutiesė ateities darbo gaires. Suva
žiavime buvo skaityti trys pagrindiniai 
pranešimai, skirti apžvelgti pavergtosios 
Lietuvos padėčiai, išryškinti, kokioje pa
dėtyje yra jos laisvinimo byla.

Suvažiavime svarstyti ir organizaciniai 
klausimai.

Valstiečių liaudininkų suvažiavimą svei 
kino Lietuvos Atstovas Vašingtone, Lietu
vos Gen. Konsulas New Yorke, krikščio
nių demokratų, socialdemokratų, tautinin
kų atstovai, VLIKo Pirmininkas ir kt.

— Dalia Tumas yra pirmutinė mergina, 
gavusi garsiausio JAV universiteto (Har
vardo) diplomą. Iki šiol moterys studijuo
davo atskirai, šalia to universiteto įsteigto 
Radcliffe skyriaus. Lietuvaitė sulaužė tra
diciją. Dalia Tumaitė gavo anglų kalbos 
prof, diplomą. Ji yra naujoji ateivė. Jos tė
vai gyvena prie Bostono.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Politika autostradoje
Jau kelintas kartas, kai sovietai sulaiko 

autostradoje į Berlyną vykstančias ameri
kiečių karines vilkstines. Turėdamas tai 
galvoje, italų „III Messaggero“ rašo:

„Chruščiovas jau pradeda kalbas apie la-
vonus ir nesusipratimus, kai dar nenudžiū 
vo po atominius bandymus draudžiančia 
sutartim parašų rašalas. Dar nesenos tos 
dienos, kai su didžiausiu entuziazmu ir vi
suotiniu apsvaigimu buvo žiūrima į ta su-

Britų „Financial Times“ rašo:
„Chruščiovas, gal būt, bando parodyti, 

kad jo padėtis vesti toliau deryboms su Va 
karais nėra tokia jau silpna, kaip kai ku
rie stebėtojai sprendė. Tik dar neaišku, ar
rusai yra pasiryžę tuos nesusipratimus iš
plėsti į didelę krizę. Jei jie šitaip padary
tų, tai sulauktume vėl naujo rūpesčių ir 
įtempimų laikotarpio“.

Bet ar visų tų galimybių akivaizdoje Va

Kai žurnalistai autobuse 
teisėjauja

Jau mes žinome, kad sovietiniai žurna
listai dažnai eina policininkų ir teisėjų 
pareigas. Jeigu jie su valdžios pritarimu 
nusprendžia ką nors apkaltinti, tai pasi
renka šiek tiek faktų, paskui dar išpučia 
juos, ir šitaip per laikraštį pervarytas 
žmogus jau baigtas.

Bet pasirodo, kad tie daugiagaliai so
vietiniai žurnalistai moka ir sugeba dide
lius sprendimus daryti tiesiog pasiklausę 
moterėlių pasikalbėjimų autobusuose. Štai 
J. šiupšinskas pavažiavo autobusu iš Uk
mergės pro Panevėžį ir Pasvalį į Biržus. 
Važiavo ir klausėsi, ką dvi močiutės kal
basi. Viena, pasirodo, buvo iš Ukmergės 
rajono, o kita iš Pasvalio. Pasvališkė gy
rėsi, kad jos duktė melžėja sunkiai dirba, 
bet daug uždirba. Sunkus darbas, be jo
kių atostogų, be laisvos dienos. Ukmer
giškiai, pasirodo, turi melžimo aparatus, 
ten melžėjos ir šėrėjos dirba pamainomis 
ir ne taip skaudžiai jaučia savo vergiškos 
dalios sunkumą. O ką gi dėl to šiupšins
kas?

Ką jis darys! Remdamasis tų močiučių 
pasikalbėjimu, parašė ir „Tarybinės mo
ters" žurnale išspausdino reportažą „Ką 
kalbėjo senos moterys“ ir jame mechani
zuoto kolchozo pirmininką pagyrė, o ne
mechanizuotojo pape'kė. Šitaip padaryti 
pasitaikė dar viena lyg ir pašalinė aplin
kybė: mechanizuoto kolchozo pirmininko 
esama dar ir aukšč'ausios tarybos depu
tato, taigi jį tik girti ir galima...

Rusiška perykla
Kaip rašo „Komjaunimo tiesa“, Vilniu

je jau treti metai gyvuoja kažkoks litera
tūrinis susivienijimas. Kas ketvirtadienis 
jo nariai ir jų svečiai renkasi geležinkeli
ninkų kultūros rūmuose ir skaito savo 
darbus.

Kas gi ten galėtų būti per susivieniji
mas, kuriame dalyvauja Kobrinai, Kap- 
lanai, Leinai, ščiupakovai. Kolesnikova! 
ir Vaisbergai?

Reikėtų spėti, kad tas susivienijimas 
yra rusiškas ir jo dalyviai rašo ir skaito 
tik rusiškai. Vadinas, Lietuvos sostinė 
yra jau apsėsta suaugusių ir pradedančių 
rašytojų, kurie gamina Lietuvai rusišką 
literatūrą! Taigi, matyt, apie tą susivie
nijimą rašąs Kobrinas jaučia, kad šita 
žinia nelabai tesužavės lietuvius skaityto-

11 IŠGELBĖTA
Lengede, Vokietijoje, pasisekė prasigręž 

ti iki 11 kasyklos darbininkų užlietoje ka
sykloje ir visus iškelti.

Jie išbuvo palaidoti 195 pėdų gylyje 14 
dienų. Pirmąsias 10 dienų nebuvo žinoma, 
kad jie ten yra gyvi.

Nepasitvirtino žinia, kad surasti dar 5 
gyvi. Taigi su anksčiau išgelbėtaisiais 3 iš 
viso gyvų išliko 14. žuvo 29.

„PER MŪSŲ LAVONUS“
Sovietai vėl buvo sulaikę į Berlyną va

žiavusią amerikiečių karinę vilkstinę. Ka
dangi vilkstinė buvo ilgai laikoma, tai bu
vo prasidėjęs diplomatinis sujudimas, o 
vilkstinė buvo beužsimojanti jėga prasi
mušti.

Chruščiovas pareiškė, kad šitaip prasi
veržti būtų galima tik „per mūsų lavonus“ 
ir susilaukti karo galimybės.

Jo tvirtinimu, amerikiečiai nesilaiką su
tartų sąlygų.

MIN. PIRMININKAS IŠRINKTAS 
PARLAMENTAN

Didž. Britanijos min. pirmininko parei
gas perėmė lordas Homas. Bet reikalinga, 
kad m:n. pirmininkas dalyvautų ir atsaki
nėtų į parlamentarų klausimus ne lordų 
rūmuose, o žemuosiuose (parlamente).

Dėl to pagal neseniai priimtąjį įstatymą 
jis atsisakė lordystės ir dabar yra tik si- 
ras Douglas-Homas.

Jis turi būti ir parlamento narys. Škoti
joje, Kinross ir West Perthshie apylinkė
je, vykdant papildomus rinkimus, jis iš
rinktas ir į parlamentą.

VIS TIEK BUS
Revoliucijos šventės proga Kremliaus 

kongreso rūmuose įvykusiame priėmime 
Chruščiovas pareiškė, kad Sov. Sąjunga 
iki 1970 m. būsianti pirmasis kraštas pa
saulyje, o taip pat kiniečių-sovietų skili
mas būsiąs užgydytas.

Užgerdamas amerikiečius, jis pasakė: 
„Jūs patenkinti, kad esama nesutarimų 
tarp kiniečių ir kitų socialistinių kraštų, 
bet juo labiau jūs džiaugiatės, juo labiau 
nusivilsite".

NELAIMĖS JAPONIJOJE
Japonijoje kasyklose įvyko sprogimas 

Omutos srityje ir žuvo apie 446 darbinin
kai.

Be to. Namao kryžkelėje netoli Tokio su
sidūrė trys traukiniai. Žuvo 138 žmonės.

jus. Tai jis net ir nesako, kad tas susivie
nijimas yra rusų raštijos perykla Lietu
vos sostinėje. Jis visiškai neišduoda, ku
ria kalba visi tie literatūriniai entuziastai 
rašo. Tik baigdamas be kita ko pažymi, 
kad susivienijimo dalyviai susitinka ir su 
lietuviškai ir lenkiškai rašančiais. Vadi
nas, rusas Kobrinas gana nedrąsiai giria
si, kad nesukeltų prieš tą peryklą lietu
vių, ir tai jau gerai.

BIJO PREKYBINIŲ VARŽYBŲ
JAV didėja susirūpinimas, kad tada, kai 

amerikiečiai susitars su Sov. Sąjunga dėl 
kviečių, Europos kraštai palaikys tai žalia

tartim sukurtąją iliuziją...“
Ko tokiais dalykais siekia Chruščiovas?

Britų „The Guardian“ rašo:
„Reikia bandyti išsiaiškinti, ar rusų tiks 

las nėra tik įvaryti pleištą tarp Vakarų su

karai bus pakankamai ryžtingi? Dėl to 
prancūzų „La Nation“ pasisako:

„Viskas, ką Vakarų valstybės buvo iki 
šiol užsimojusios, tai parodyti Kremliui, 
kad jos yra pasiryžusios bendromis pastan

šviesa pradėti su sovietais didelio masto 
prekybą.

Dėl to ptez. Kennedys yra iškėlęs mintį, 
kad Europos kraštai pirma susitartų dėl to, 
kokiomis sąlygomis duoti skolon prekes, 
nes kitaip prasidės varžybos, kas tik gėrės 
nėmis sąlygomis galės ką parduoti.

— Orissos valstijoje, Indijoje, dėl cho
leros epidemijos mirė 450 žmonių (epidemi 
ją sukėlė užterštas vanduo).

— Spalio 1 d. Kanada turėjo 19.021.000 
gyventojų, 338.000 padaugėjo per metus.

jungininkų, jei jie vienas vilkstines pralei
džia, o kitų ne. Be to, vakariečiams dabar 
reikėtų dar atsidėjus išsiaiškinti sau klau
simą, ar Sov. Sąjunga iš viso dar domisi 
šaltojo karo atolydžiu“.

Austrų „Express“ nuomonė dėl tų truk
dymų yra šitokia:

„Išvadą nesunku pasidaryti, kad sovietų 
armija, o ypač maršalas Malinovskis ryž
tasi tais nesusipratimais autostradoje nu
tiesti Chrušč;ovui kelią į Vakarus, kad jis 
turėtų kuo pasiremti ginčydamasis su Ry
tais, su Kinija“.

gomis apginti savo teisę laisvai prieiti prie 
Vakarų Berlyno. Aiškėja, kad sovietinės 
grėsmės akivaizdoje Vakarų bloke dingsta 
nesutarimai. O tasai pažiūrų vieningumas 
yra didžios reikšmės Vakarų saugumui“.

Amerikiečių „Baltimore Sun“ rašo:
„Tai jau žinomas ginčas, kurį visi su

pranta. Kiekvieną kartą, kai tik jis paašt
rėja, vis matyti, kad rusai dar nėra pasi
ruošę draugiškai su mumis bendradarbiau 
ti, kad jie ir iš tolimiausių sambūvio už
kampių visada iš naujo stengiasi sau ką 
nors laimėti. Kietas sąjungininkų atsaky
mas būtų parodyti, kad Vakarų valstybės

D. BRITANIJOS LIETUVIAI
DBLS PIRMININKO

J. VILČINSKO KALBA
PER „AMERIKOS BALSĄ“

Didž. Britanijoje gyvena apie 10.000 lie
tuvių. Maždaug pusė jų priklauso prieška
rinei emigracijai, o kita pusė pokarinei. 
Esama nemaža senų ir naujų organizacijų, 
bet viena jų — D. Britanijos Lietuvių Są
junga — yra svarbiausia. Ji buvo įsteigta 
prieš 16 metų, kai tūkstančiai išvietintųjų 
lietuvių persikėlė į šį kraštą.

D. Britanijos Lietuvių Sąjunga tūri ke
liolika skyrių provincijoje — visose dides
nėse lietuvių kolonijose, ir jos tikslas yra 
jungti visus lietuvius, kurie pasisako už 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atsta
tymą. Sąjungos nariai yra beveik be išim
ties visi darbo žmonės, kilę iš liaudies ir 
nuo jos neatitolę. Jie gerai supranta savo 
brolių ir seserų vargus okupuotoje Lietu
voje ir todėl dedasi į organizacijas, tikėda
miesi tuo būdu veiksmingiau prisidėti prie 
politinės kovos dėl Lietuvos išsilaisvini
mo.

Politinė kova dėl tėvynės laisvės yra pa
grindinis DBLS siekimas. Kiti tikslai, ku
rių Sąjunga siekia, yra tik pagalbiniai. 
Prie jų galima priskaityti lietuvybės iš
laikymą išeivijos jaunime ir socialinę glo
bą.

Siekdama savo tikslų, Sąjunga nuo pat 
įsikūrimo leidžia laikraštį, kuris dabar va
dinasi „Europos Lietuviu“ ir kurį skaito 
lietuviai visuose Vak. Europos kraštuose ir 
užjūryje. Sąjungos iniciatyva Londone bu
vo įsteigta Lietuvių Namų Akc. B-vė, kuri 
šiuo metu sudaro ekonominį pagrindą po
litinei, kultūrinei bei socialinei veiklai. 
Turime savo spaustuvę, kurioje spausdina
mi laikraščiai, žurnalai ir knygos. Turime 
namus, kuriuose yra ta pati spaustuvė, S- 
gos raštinė, laikraščio redakcija, susirinki
mams salė ir kambariai gyventojams. Pro
vincijoje, netoli Londono, turime 24 ha ūkį, 
kuriame lietuviai gali vasarą praleisti atos
togas, ypatingomis progomis suvažiuoti bei

pabendrauti. Ten pat mūsų pensininkai 
gali turėti nuolatinę pastogę. Pačių lietu
vių suburtoje organizacijoje dabar dirba 
10 nuolatinių tarnautojų-lietuvių.

Kai kalbame apie tokį gražų susitvarky
mą, tai reikia pasakyti kai ką ir apie mūsų 
rūpesčius. Didžiausias jų yra mūsų jauni
mas.

Gyvendami svetimųjų tarpe, turime dide 
lių sunkumų išlaikyti lietuvišką dvasią 
savame jaunime. O tas yra mums būtina, 
jeigu norime užtikrinti kovos dėl Lietuvos 
laisvės demokratiniame pasaulyje tęstinu
mą. Todėl šioje srityje turime nuolat dirb
ti. Negalima pasakyti, kad padėtis būtų be 
viltiška. Daug jaunimo siekia mokslo, ir 
nemaža jo dalis dalyvauja lietuvių organi
zacijose. Turime gerų vilčių, kad mūsų jau 
nimas krašte ir išeivijoje eis ranka ran
kon, siekdami laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai.

Londono lietuvių kolonija yra labai se
na. Pirmieji lietuviai čia atvyko dar pra
eitam šimtmetyje. Dauguma, jų tada apsi
gyveno Londono rytinėje dalyje, kur ir da
bar nemažai jų gyvena. Ten yra ir lietuvių 
bažnyčia, kurioje nuo praeitų metų dirba 
kun. Dr. S. Matulis.

Naujoji mūsų emigracija apsigyveno ki
tose miesto dalyse ir, kaip minėjau, provin 
cijos miestuose.

Škotijoje taip pat gyvena keli tūkstan
čiai senosios emigracijos lietuvių. Jie lei
džia net savo laikraštėlį „Išeivių Draugą“, 
kurio redaktorium yra prel. J. Gutauskas.

Lietuvių spaustuvėje Londone spausdi
nami dar du laikraščiai: religinis žurnalas 
„Šaltinis“ ir profesinių sąjungų „Darbi
ninkų Balsas“. Šie laikraščiai, be abejo, 
turi skaitytojų ir kituose kontinentuose. 
Deja, dėl žinomų priežasčių jie negali pa
tekti į Lietuvą.

Londone taip pat veikia nepriklausomos 
Lietuvos diplomatinė atstovybė — Lietu
vos Pasiuntinybė su min. B.K. Balučiu ir 
pasiuntinybės patarėju V. Balicku. Visi 
mes turime vilčių, kad ši įstaiga čia veiks 
iki tos dienos, kol Lietuva bus vėl laisva.

nesuminkštės, nepasiduos ir nieko neati
duos. Nesusipratimai autostradoje yra ne
malonūs, bet jie mums primena pavojus, 
kad bus gera, jei jų neužmiršime“.

Prancūzų „Le Figaro“ nuomonė dėl va
kariečių laikysenos:

„Sąjungininkai jokiu būdu negali leisti 
sovietams kelti kokias nors abejones dėl 
laisvo susisiekimo teisės. Jei sąjungininkai 
iki šiol sutiko laikytis tam tikrų taisyklių, 
tai tik dėl to, kad jie buvo taikingai nusi
teikę. Šiuo klausimu amerikiečiai, anglai 
ir prancūzai privalo būti visiškai vienin
gi“-

Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ ra
šo:

„Jei sovietai Vakarų gynyboje ieško silp 
nų vietų, tai jiems reikia parodyti, kad jie 
ne ten jas surado... O jei ponas Chruščio
vas, kaip jau sakyta, nori priversti Vaka
rus eiti su juo tartis dėl Berlyno, tai Vaka
rai turi duoti jam visiškai aiškiai suprasti, 
kad karinis spaudimas negali eiti kaip dip 
lomatinių pasitarimų įžanga“.

O vokiečių „Die Welt“, aiškindamasis 
padėtį, kartu pažada amerikiečiams visų 
savo tautiečių paramą. Jis rašo:

„Pirmą kartą amerikiečiai buvo linkę pa 
kaltinti žemesniąsias rusų įstaigas dėl da
romųjų kliūčių. Dabar dėl to jau nebegali 
būti kalbos. Maskva autostradoje rodo sa
vo galią. Atsakymas dėl tų naujų priekabių 
autostradoje gali būti tik kietas. Laikas 
duoti sovietams suprasti, kad jų trokštama 
sis įtempimas šituo būdu negali būti įgy
vendintas. Amerikiečiai gali būti tikri, 
kad jų laikyseną čia parems tiek Vakarų, 
tiek ir Rytų visi vokiečiai“.

„Big Lift“ sovietų akimis buvęs 
„provokacija“

(E) Spalio 23-25 dd. JAV kariuomenės 
vadovybei oro keliu į Vak. Vokietiją per
metus visą šarvuotą diviziją (16.000 vyrų) 
ir įvykdžius manevrus, maskvinė spauda 
kalbėjo apie naują „provokaciją“. Sovie
tams pikta, kad Vakaruose nepamirštama 
komunistinė grėsmė ir įvairiomis priemo
nėmis siekiama tą grėsmę sušvelninti ar 
ją visai pašal’nti.
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M. VAITKUS - NENUOILSA KŪRĖJAS
JO 80 M, SUKAKTIES PROGA

Š.m. spalio 27 d. kanauninkui Mykolui 
Vaitkui sukako 80 m. amžiaus, šią garbin
go ir kūrybingo lietuvio sukaktį nors kuk
liai drįstame paminėti.

Mykolas Vaitkus gimė 1883 m. spalio 27 
d. Gargždų miestelyje. Gimė Žemaitijoje, 
arti Minijos krantų, lūšnelėje samanotoje, 
atkaklių žemaičių lietuvių šeimoje. Ypač 
jo motina buvo atspari lietuvė: užsispyrusi 
nekalbėjo su vaikais lenkiškai. Tada ir tė
tis, nesilaikydamas savo praktinių patari
mų, drožė su vaikais tirštai žemaitiškai. Iš 
tėvų įgijęs žemaičių kalbos kultūrą, vėjau 
M. Vaitkus mokėsi Gargždų pradžios mo
kykloje, Palangos progimnazijoje, Liepo
jos gimnazijoje, Žema’čių kunigų semina
rijoje, Petrapilio dvasinėje akademijoje ir 
■Innsbrūcko universitete. Visur jis ieškojo 
daugiau mokslo, daugiau kultūros, dau
giau grožio. „Kai pramokau rusiškai skai
tyti bei rašyti, žavėte susižavėjau eilėraš
čiais — ne jų turiniu, tik ritmu ir strofom, 
net tuo, kaip tos strofos grakščiai - simet- 
ringai išdėstytos puslapy. Ir dabar, beveik 
po septynių dešimtų metų, lygiai tuos da
lykus mėgstu“ (žr. Mykolas Vaitkus, Su 
Minija į Baltiją. Nidos leidinys, 1962. 41 - 
42 psl.). Tai matyt, kad M. Vaitkus iš pat 
mažatvės buvo linkęs į poeziją, meną, į 
visa, kas estetiška.

įšventintas kunigu, nuo 1909 m. iki be
veik Pirmojo pasaulinio karo pradžios M. 
Vaitkus buvo Telšių mokyklų kapelionu. 
Pokario laikais jis gyveno Kaune, čia jis 
'ilgiausiai dirbo Šv. Kazimiero Draugijoje, 
taip pat buvo kelių laikraščių redakcijų 
narys ar redaktorius. Apie jį Kaune spietė 
si ir tam tikras rašytojų, menininkų būre
lis. Jis buvo Meno Mokyklos kapelionu ir 
Kauno kunigų senrnarijos literatūros pro
fesoriumi. Su literatūra jis yra visą amžių 
augte suaugęs.

M. Vaitkus pradėjo lietuvių literatūroje 
reikštis maždaug apie 1905-6 m. Jis rašė 
Draugijoje, Vaivorykštėje, Viltyje, Laisvė
je, Ryte, Židinyje ir kituose literatūros ar 
meno leidiniuose bei žurnaluose. Pirmas 
jo eilėraščių rinkinys Margumynai pasiro
dė 1911 m. Po to dar yra išleisti M. Vait
kaus šie lyrikos rinkimai: Šviesūs krislai, 
Liepsnelės, Nušvitusi dulkė, Vienatvėje, 
(Nuošaliu taku ir Aukso ruduo. Be to, jis 
yra parašęs šiuos poetinės epikos kūrinius: 
Laimė, Genijus ir meilė, Upytė ir Brėkšta. 
M. Vaitkus žinomas ir kaip beletristas. 
Jis parašė šiuos beletristinius veikalus: Iš 
įvairių pasaulių, Auštant, Rytmečio žygiai, 
Čirikšas siaube ir egzotinį - biblinį roma
ną Tvaną. Labai akylai M. Vaitkus sekė 
mūsų Nepriklausomybės laikų teatro lai
mėjimus. Jis taip pat sukūrė ir draminių 
veikalų: žvaigždės dukterį, Vilnius mūsų, 

----------------

RAŠO STP. VYKINTAS

Žaibą ir mergaitę. Pastaruoju metu jis pro 
duktyviausias yra savo ats'minimais. Jau 
yra išėjusios net trys atsiminimų knygos: 
Mistiniame sode, Keturi Ganytojai ir Su 
Minija į Baltiją. M. Vaitkus nemaža sveti
mų veikalų išvertė į lietuvių kalbą. Pažy
mėtini: Chaignono meditacijos, Augusti
no išpažinimai, trys operos: Romeo ir Juli
ja, Mignon ir Trijų karalių meilė. Daug 
smulkių poetinių kūrinių jo yra išverstų 
periodikoje.

Kaip matome iš ilgo M. Vaitkaus raštų 
sąrašo, jis yra vienas iš produktyviausių 
šių dienų mūsų rašytojų. Nors M. Vaitkus 
yra įvairiuose literatūros žanruose produk
tyvus, tačiau jis labiausiai yra žinomas 
kaip poetas - lyrikas. Jis yra maironinės 
poezijos tradicijų tęsėjas ir naujos esteti
nės poezijos kūrėjas. Jo poezijos motyvai 
yra gana įvairūs: gamtiniai, relig'niai, pat
riotiniai, individualiniai etc. Neanalizuoda 
mi jo poezijos atskirų motyvų, norėtume 
pabrėžti poeto nuoširdžią ir gilią tautos 
meilę. Jis kasdien gyvena tautos rūpes
čiais, sielvartais, pas'sekimais ir nesėkmė
mis. štai Lietuva 1940 m. bolševikų oku
puota. Ir poetas šią okupaciją pavaizduoja 
eilėraštyje Slibinas ir mergaitė, kur slibi
nas simbolizuoja bolševikus, o mergaitė — 
Lietuvą.

„Iš Rytų atšliaužia Slibinas dauggalvis, 
akys kaip žarijos, kailis raudonspalvis. 
Dumblinas, pašvinkęs, alkanas, įsiutęs 
šliaužia karalaitės nužudyt Birutės... 
Stovi ji didinga, rūtom vainikuota. 
Ilgas baltas linas dengia liekną stotą. 
Veidas kaip stebuklas. Akys žaibus mėto. 
Laukia ji be baimės siaubo neregėto.

„Atšliaužė pabaisa, spokso godulingai... 
Nėra kas apgintų. Visos viltys dingo... 
Išdavė, pabėgo... Ji viena, bejėgė... 
mūsų Karalaitė, Pasaka baltsniegė... 
„Galas jau atėjo! Nebandyk man spir

tis!“ — 
švokščia jai siaubūnas, — aš nemėgstu 

girtis;
bet pasaulis žino, kokios mano jėgos!
Kas man priešas, žūva, kaip prieš saulę

sniegas!“

„Paniekingai žvelgus, viešpatni valdovė 
į nešvarų gyvį, išdidžiai atšovė:
„Nebijau aš tavo, didis niekše, žodžių! 
Neprašau malonės! Dievui tesiguodžiu.
Neįveiksi mūsų! Mūsų širdys tvirtos, 
vargo išmėgintos, sopulių ištirtos!
Nenulenksi mūsų, nors ilgam pavergtum, 
nors tą brangų kraštą tu nuodais suderg 

tum!“ 

„Kas, kad jojo sūnūs neapdairūs miega? 
Kas, kad nusigandę vienas kitas bėga?
Aš regiu: atbunda Lietuvos Galiūnas, 
trimituoja — kyla jos narsieji sūnūs, 
ir kaip liūtai buriąs apsukui Vadovą, 
kurs tą jėgą veda į lemtingą kovą...
Ir dvasia didinga, praeities ugdyta, 
suliepsnojus laimi skaistų laisvės rytą!“

Šiame M. Vaitkaus eilėraštyje jaučiame 
ir realų politiką, ir atkaklų kovotoją, ir 
poetą - pranašą.

M. Vaitkus, kaip rašytojas, mums yra 
brangus savo giedria optimist'ne nuotaika, 
'jo nuoširdžiu tikėjimu į mūsų tautos ir 
valstybės Atgimimo aušrą, jo nuoširdžia 
meile visa tai, kas lietuviška. Jis ypač liks 
pavyzdys mūsų jaunajai kartai, kaip reikia 
mylėti ir branginti gimtąjį lietuvių kalbos 
žodį. Šiuo atžvilgiu jis yra tikras vyskupo 
M. Valančiaus palikuonis: jis iš žemaičių 
lūpų išrankiojo visus gražiuosius lietuvių 
kalbos perliukus.

Ilgai gyvuok! Drūtai stovėki,
kaip ąžuols drūts prie Minijėlės.
Grakščiai lietuviškai dainuoki, 
kaip lakštutė prie Baltijėlės!

NAUJA MARIAUS KATILIŠKIO
KNYGA

Po kelerių metų pertraukos Marius Kati
liškis vėl davė naują knygą, šį kartą nove
lių rinkinį „Šventadienis už miesto“. Kny
gą išleido č'kagiškė lietuvių knygų leidyk
la Terra. Knyga stambaus formato, 356 
psl., kietuose drobės apdaruose, kaina 5 
dol.

Knygoje yra 17 novelių, parinktų iš vi
sos Mariaus Katiliškio kūrybos ir sudėtų 
šia eile: Kaimiška detalė, Eglaitė pakely, 
Raktas, Šulin'o istorija, Užgavėnės, Apie 
Jonką čigoną, Žiema, Šventadienis už mies 
to, Žingsniai prie vandens, Prasilenkimas, 
Nakvynė pas amerikoną, Nuobodžiu kran
tu, Paukščiai, Nutolusi meilė, Duobkasiai, 
Paskendus! vasara ir Ryšininkas. Gausiem 
Mariaus Katiliškio gerbėjams šios knygos 
pasirodymas yra maloni naujiena, nes kny 
goję vėl yra gabalų, savo įdomumu ir lite
ratūrine verte labai nedažnai sutinkamų 
mūsų literatūroje.

Knyga iliustruota dailininko Algirdo Ku 
rausko puslapinėmis vinjetėmis, pirmo
siomis visų novelių raidėmis, papuošta 
puošniu trijų spalvų aplanku. Knyga gera
me popieriuje, išleista prabangiai, be jo
kios abejonės, gražiausia ir puošniausia iš 
visų gausių Terros leidinių.

SALMINEN „KATRYNA“ LIETUVIŠKAI

Sally Salminen „Katryna“, romanas, abu 
tomai vienoje knygoje, 565 psl., kietuose 
drobės apdaruose, dail. A. Kurausko pieš
tame trijų spalvų aplanke. Išleido čikagiš- 
kė knygų leidykla Terra. 3237 West 63rd 
Street, Chicago 29, Ill. Kaina — 5 dol.

Šiame išgarsėjusiame romane švedė Sa
lly Salminen pasakoja apie Alandų salas, 
esančias Baltuos jūros šiaurėje, jų žmones 
— žemininkus ir žvejus, laivininkus ir dar
bininkus ir jų gyvenimą.

Knyga priklauso prie geriausių švedų li
teratūros pavyzdžių, ypač stipri ir įdomi 
salietės moters Katrynos vidaus pasaulio 
atskleidimu, jos gyvenimo dramatika, ryš 
kiais charakteriais, situacijų autentišku
mu ir didžiu pasakojimo talentu, švedę emi 
grantę Brooklyne per kelias dienas po kny 
gos pasirodymo padariusius pasauline li
teratūros įžymybe. Sally Salminen „Kat
ryna“ priklauso prie tų retų literatūros vei 
kalų, kurie ne tik prikausto skaitytoją iki 
paskutinio puslapio, bet ir neišdildomai vi 
sam gyvenimui įsirėžia skaitytojo atminty.

KRIKŠČIONIO ELGESYS

Apaštalas Paulius atviromis akimis ste
bėjo tuos, kurie buvo priėmę Kristaus 
mokslą. Kai kurie jų negyveno taip, kaip 
priderėjo. Jo, apaštalo, širdį apėmė skaus
mas, Pro ašaras jis lieja savo širdgėlą 
laiške Pilypiečiams, 3-me skyrelyje, 
vaizduodamas nukrypėlius tokius, kokie 
jie yra. Jie „elgiasi kaip Kristaus kryžiaus 
neprieteliai“, nieko nenori kentėti, baidosi 
bet kokios aukos. Jie tik tol laikosi tikė
jimo, kol šis nieko iš jų nereikalauja. Gal
voja, kad Kristaus atpirkimas turėtų juos 
išlaisvinti nuo bet kokio kryžiaus nešimo. 
Jie nusisuka nuo kryžiaus, todėl „jų galas 
— pražuvimas“. Kitaip ir būti negali; 
jiems daugiau rūpi savo užgaidos, kaip 
Dievo reikalavimai.

Šv. Pauliaus kalba tampa reali ir sar
kastiška. „Jų dievas yra pilvas“. Tam sa
vo dievui ir kitiems nepasotinamiems ir 
dažnai šlykštiems kūno {geidžiams jie au
koja viską: sveikatą, garbę, gerą vardą, 
sielos ramybę, šeimos vienybę. Giriasi pa
sinaudoję gyvenimu, bet „jų gyrius susi
deda iš jų gėdos“. Jų veiksmai yra gėdingi 
pasidavimai ir pralaimėjimai, vergiški pa
taikavimai ir bevaliai pamėgdžiojimai. Vi
sas jų triūsas tarnauja žemiškiems troški
mams patenkinti, tarsi tai būtų viskas ir 
nebūtų nei aukštesnių nei gilesnių žmo

gaus poreikių. Aukštiems idealams pa
šauktą. Dievo malonės daug kartų pašvęs
tą žmogų matyti suluošintą, be dvasios, 
be apsigalvojimo, be valios, tik medžiagai 
gyvenant., graudina Apaštalo širdį iki 
ašarų.

Tokiems savo vertybę praradusiems 
žmonėms šv. Paulius priešpastato ne tik 
vardo, bet ir gyvenimo krikščionis: „Mūsų 
gi elgesys yra danguje" (Pilyp. 3,20). Tuo 
nori pasakyti: jų gyvenimą veda aukštes
nė. dangiška, dieviška idėja. Jie žino, iš 
kur yra ir kur eina. Žino, kas praeina ir 
kas amžinai lieka. Jau čia elgdamiesi pa
gal danguje galiojančią tvarką, visų pir
ma pagal čia ir ten lygiai saistantį meilės 
įstatymą, jie nešioja savyje dangiškojo 
gyvenimo paveikslą.

Tikrasis krikščionis savo kūno ir kitų 
žemiškų daiktų nedievina, bet į juos žiūri 
kaip į Dievo dovaną. Jam kūnas nėra nie- 
kintinas, dargi jis turi būti aprūpinamas 
viskuo, kas reikalinga jam sveikam išlai
kyti ir darbo jėgoms įgyti. Juk jis būtinas 
sielos įrankis žemiškoje kelionėje ir ne
atskiriamas laimės ar nelaimės bendrinin
kas amžinybėje. Tiems, kurių elgesys yra 
danguje, šv. Paulius užtikrina, kad Kris
tus, atėjus laikui, „pakeis mūsų žemumo 
kūną, padarydamas jį panašų į savo skais
tumo kūną ta jėga, kuria jis gali taip pat 
visa sau pavergti“.
Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NORTHAMPTON — lapkričio 17 d., 11 v., 
Notre Dame Seselių koplyčioje, Abing
ton St.

BRADFORD — lapkričio 17 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — lapkričio 24 d., 11.30 vai. 
MANCHESTERIS — lapkr. 24 d., 10.30 vai. 
DERBY — lapkričio 24 d., 11 vai., Bridge

Gate.

Pedagoginis Lituanistikos Institutas
(E) Pedagoginis Lituanistikos Institutas 

Čikagoje pradėjo naujuosius mokslo me
tus su 26 studentais ir 5 diplomantais, be
siruošiančiais Institutą baigti. Institutas 
ruošia mokytojus lietuviškoms mokyk
loms. šį semestrą dėsto dr. V. Sruogienė 
(Lietuvos istorijos problemas), dr. P. Jo
nikas (lietuvių kalbos istoriją), Al. Dun
dulis (lietuvių literatūros metodiką) ir D. 
Velička (sakinio struktūrą ir jo skyrybą, 
literatūros sroves). Akivaizdiniam vado
vauja D. Velička, neakivaizdiniam (kores- 
pondenciniam) — I. Serapinas. Į šį pasta
rąjį kursą galima įstoti bet kada (adresas: 
5620 S. Claremont Ave.. Chicago 36, Il
linois. USA).

— Dailininkė Bronė Jameikienė, profe
soriavusi Havajų universitete, pakviesta 
skaityti paskaitų Hong-Kongan. Siaman ir 
į kitus Azijos kraštus.

R. LANKAUSKAS

-(5)

— Seniai laukiate?
— Nelabai, bet man pasirodė, kad visą 

vakarą.
— Atleiskite, aš anksčiau negalėjau 

išeiti.
— Tikiu. Daiva, aš jums plojau.
— Iš kur jūs žinote mano vardą? — nu

stebo ji.
— Spektaklio programos pardavinėja

mos visiems.
— Aš visai užmiršau. Jūs dar ilgai čia 

būsite?
— Kol kas nieko nenusprendžiau. Ko

dėl jūs klausiate?
— Šiaip sau...
— Jeigu žinočiau, kad mūsų susitiki

mas ne paskutinis, — neskubėčiau išva
žiuoti.

— Aš manau, — jis ne paskutinis. — 
Po pauzės ji tarė: — Namai jau arti; jūs 
manęs nebelydėkite.

Jie sustojo gatvių sankryžoje.
— Ar rytoj mes negalėtumėm susitikti?
— Iki pietų aš būsiu užimta. Repeticija.
— O vakare?
— Paskambinkit man.
— Puiku. Koks numeris?
Ji pasakė telefono numerį, kurį jis užsi

rašė ant cigarečių dėžutės. Jie atsisvei
kino.

— Labanakt!
— Labanakt!
Jis nuėjo link viešbučio, užpakaly savęs 

girdėdamas jos tolstančius žingsnius. Kęs
tutis sustojo ant tilto per kanalą ir pažvel
gė į tamsų vandenį, mirgantį žaliais kate
rio ir gelsvais miesto žiburių atspindžiais; 
šviesos trupinėjo, lūžo vandeny lyg bliz
gančių papuošalų šukės. Kvepėjo derva 
ir vandeniu. Jis prisiminė, kaip vaikystė
je bijodavo vakare eiti per šitą tiltą (ne, 
tiltas buvo kites, nenusukamas į šoną, nes 

senąjį susprogdino besitraukią vokiečiai).
Grįžęs į viešbutį, jis ilgai negalėjo už

migti: gretimam kambary už sienos kažkas 
labai garsiai paleido garsiakalbį. Iš resto
rano sklido duslus triukšmas, orkestro 
garsai. Jį apėmė sunkus vienatvės jaus
mas. Kažkodėl vienatvė visuomet aplanko 
vakare. Dieną kitaip. Dieną tave išblaško 
triukšmas, žmonės ir darbas.

Ką aš veiksiu rytoj iki vakaro? Velniš
kai daug laiko. Ką daryti su juo? O kodėl 
tau nenuvažiuoti į kaimą ir nepažvelgti į 
seną sodybą, į laukus, mišką ir upę? Geras 
sumanymas. Reikia aplankyti sugriuvu
sias vaikystės pilis.

Rytą Kęstutis anksti nuėjo į autobusų 
stotį. Tirštas rūkas, atslinkęs iš laukų, bal
tomis sunkiomis klostėmis dengė bundantį 
miestą. Kvepėjo drėgme. Geležinkelio sto
tyje švilpavo garvežiai ir virš stoties stogo 
šaudavo į dangų balti garo kamuoliai, ku
rie maišėsi su rūku. Iš atėjusio traukinio 
į visas puses pasipylė keleiviai.

Geltono autobuso durys buvo uždary
tos: prie jų išsirikiavo žmonių eilutė; dau
giausia moterys, merginos ir vienas pa
gyvenęs vyras su odine kepure ir medi
niu lagaminu. Vyras rūkė, garsiai krenkš- 
tė ir spiaudė ant grindinio. Autobusų sto
tis buvo nauja, bet dar nedirbo.

Paskui atėjo šoferis ir apsimiegojusi 
konduktorė.

— Bilietus pirkite kasoje, — tarė kon
duktorė. — Kas neturės bilieto, neįleisiu 
į autobusą.

Visi pustekini pasileido prie kasos, kuri 
buvo tams’ame sename name. Ant grindų 
buvo smarkiai prišiukšlinta. Kęstutis atsi
dūrė paskutinis eilėje prie kasos langelio; 
jis nebėgo ir nesistumdė.

Eilutė pamažu slinko į priekį.
— Kur jums? — paklausė kasininkė.
— Iki Medk’rčių.
Ji pastūmė jam bilietą ir pažėrė grąžą 

ant nuzulinto kasos langelio.

Kai jis išėjo, autobusas jau buvo pilnas. 
Įlipęs jis pamatė gale vieną laisvą vietą ir 
atsisėdo. Priešais jį sėdėjo vyras su odine 
kepure, pasidėjęs ant kelių nubraižytą 
rudą medinį lagaminą. Jis kažką energin
gai kramtė.

Padvelkė benzino dūmais; konduktorė 
užtrenkė duris, ir autobusas ėmė riedėti 
per miestą. Kiemsargis šlavė gatvę, su
braukdamas prie šaligatvių lapų krūvas. 
Atsidarinėjo krautuvės. Prie krautuvių 
stovėjo sunkvežimiai su šviežia duona.

Gluosniai už miesto ir laukai skendėjo 
rūke. Kelias buvo tankiai nuklotas lapais. 
Šituo keliu jis prieš karą važiavo su tėvu 
ir motina apžiūrėti sodybos, kurią jie ke
tino pirkti. Tada judėjimas buvo nedide
lis; nereikėjo dažnai sukti į šoną, prasi
lenkti su sunkvežimiais, automobiliais ir 
motociklais. Vieną kartą per dieną vieške
liu pro Medkirčius prabirbdavo dulkinas 
geltonas autobusas.

Autobusas dūzgė keliu per pažįstamas 
vietoves. Kęstutis, pratrynęs plaštaka ap
rasojusį stiklą, žvelgė į dar žalius laukus. 
Rūkas sklaidėsi. Medžių viršūnes nušvietė 
saulė, ir jos sutvisko tamsia ochra. Pro 
rūko skraistes ryškėjo kobalto spalvos dan 
gus. Telefono vielos žvilgėjo nuo rasos.

Vyras su odine kepure liovėsi kramsno- 
jęs, pelių atidarė alaus bonką ir ėmė pa
mažu gurkšnoti. Jis gurkšnojo ilgai, su pa
sigardžiavimu čepsėdamas lūpomis, ir Kęs 
tutį tai erzino. Kada pagaliau jis išsiurbs 
šitą alų? Tačiau vyras su odine kepure, 
primerkęs akį. vėl pažiūrėdavo į bonką ir 
užs'versdavo aukštyn. Paskui jis atidarė 
medinį lagaminą, padėjo į jį tuščią bonką 
ir, išsitraukęs pipirų, ėmė siūlyti juos mo
terims. Jis brangiai prašė už pipirus; mo
terys derėjosi, bet nepirko.

Štai ir miestelis slėnyje, kuriuo vingia
vo Minija. Autobusas leidosi nuo stataus 
kalno. Už kapinių prasidėjo grindinys. 
Autobusą smarkiai kratė per duobes. Pro 
šalį slinko mediniai namai; languose sto
vėjo vazonėliai su kažkokiomis violetinė
mis gėlėmis, o viename lange tarp gėlių 
snaudė riebus juodas katinas. Autobusas 
sustojo miestelio vidury prie didelės ba
los. Išlipo keletas moterų ir vyras su odi
ne kepure; jis nudrožė tiesiai į užkandinę. 
Kęstutis pro praviras duris matė, kaip vy
ras su odine kepure priėjo prie bufeto ir 
atsirėmė ant jo; bufetininkė pastūmė jam 

degtinės stiklinę. Jis vienu mauku išgėrė 
stiklinę, kažkuo užkando ir užsirūkė ciga
retę. Autobusui pajudėjus, vyras su odine 
kepure ketino jį vytis, bet paskui, numojęs 
ranka, grįžo atgal į užkandinę.

Už miestelio tįsojo tiltas per Miniją; 
paskui kelias kilo į statų kalną ir toliau 
jau ėjo lyguma. Visur buvo smarkiai pri
lyta; šalikelėje telkšojo rusvo drumzlino 
vandens balos. Nuo autobuso ratų tiško 
purvinos čiurkšlės.

Kęstutis prisiminė vieną karo vasaros, 
dieną. Tėvas pakinkė geriausią arklį, ir jie 
ankstyvą rytą išvažiavo į Smiltę. Vieškelis 
labai dulkėjo. Buvo karšta. Arklys nuo 
greito bėgimo sušilo; jo šonai ėmė žvilgėti 
prakaitu. Jie pravažiavo naują medinį 
kryžių šalikelėje, ant kurio buvo užmautas 
vokiškas šalmas. (Rudenį kryžius ir šal
mas dingo; žuvusio kario giminės išgabe
no į Vokietiją jo palaikus).

Smiltėje nesimatė jokių vasarotojų. 
Kurhauzo kieme stovėjo keletas juodų au
tomobilių; aplink juos sukinėjosi labai lie
sas vokiečių generolas su žibančiais ant
pečiais ir žemesni karininkai. Generolas 
laikė už odinio pavadžio didelį vilkinį šu
nį ir juokdamasis kažką kalbėjo karinin
kams, kurie rūkė kvapnias cigaretes. Ge
nerolo kepurės snapelis blizgėjo saulėje; 
jo akinių stiklai taip pat blizgėjo.

Pliaže jie pamatė vienintelį žmogų, ku
ris suposi į dryžuotą seną chalatą. Ant 
kranto gulėjo apversta žvejų valtis. Dan
guje ūžė lėktuvai; jie skrido į rytus.

Miestelyje jų laukė nesėkmė: dingo ark
lys su brikeliu. Motina kaltino tėvą, kad 
blogai jį pririšęs. Tėvas išėjo ieškoti ark
lio. Tik vakarop jam pavyko surasti arklį, 
įbridusį užmiesty į avižų lauką. Brikelis 
buvo smarkiai aplamdytas, vienas ratas 
vos laikėsi nesubyrėjęs ir gerokai krypavo 
į šonus. Ratas, brūžindamas brikelio kraš
tą, cypė visą kelią, ir tėvas būkštavo, kad 
jis nesubyrėtų. Jie parvažiavo namo vėly
vą vakarą.

...Autobusas artėjo prie Medkirčių. Jau 
matėsi paštas prie kryžkelės; kiek toliau 
stovėjo mokykla: dviaukštė, skiedromis 
dengtu stogu. Tenai jis pirmą kartą įžengė 
į klasę su nauju elementorium naujoje 
kuprinėje.

Kęstučio širdį užliejo karšta banga; jis 
negalėjo nesijaudinti, vėl pamatęs šitą se

ną medinę mokyklą. Prisiminimai buvo 
perdaug ryškūs; jie kilo prieš akis kaip 
apdulkėję paveikslai, ištraukti į saulėtą 
dienos šviesą. Vienas stiprus vėjo pūste
lėjimas — ir dulkių nebėra, ir vėl viskas 
sušvyti sodriomis spalvomis.

Priplojęs veidą prie stiklo, jis žvelgė į 
mokyklą. Vaikų kieme nesimatė; mokiniai, 
tur būt, sėdėjo klasėje. Jie dar nebuvo gi
mę, kai tu lankei šitą mokyklą. Mokykla 
ta pati, ir topoliai tie patys aplink ją, bet 
kiti mokiniai jau sėdi jos suoluose, ir jie 
tavęs nepažįsta. Kas tu jiems? Kažkoks 
nematytas žmogus iš miesto, — štai ir vis
kas. Jie susidomėję pažvelgs į tave ir nu
bėgs žaisti sviediniu. O tu keliauk toliau 
savo keliu, nes tavo takeliai seniai čia už
žėlę. Juk praeitis ne Feniksas; ji nepakyla 
iš pelenų, kuriuos laiko vėjas išnešiojo į 
visas keturias pasaulio šalis.

Autobusas lėkė žemyn skmenimis grįs
tu įkalnės vieškeliu. Priešaky sublizgėjo 
upė. Posūkis? Ne, posūkio prieš tiltą ne
buvo; kelią ištiesino; per upę tįsojo nau
jas betoninis tiltas su geležiniais turėklais. 
Senojo medinio neliko nė ženklo.

Kimiai burgzdamas, autobusas užkopė į 
kalną ir sustojo kryžkelėje. Kelio pakraš
ty stypsojo stulpas su autobusų eismo 
tvarkaraščiu.

Kęstutis išlipo. Autobusas nuburzgė to
liau, užrėplino į kitą kalną ir dingo iš 
akių. Ore dar valandėlę sklaidėsi benzino 
dūmų tvaikas, bet greitai jis pranyko.

Tu atvažiavai. Iki senos sodybos liko ne
didelis kelio gabalas. Ko stovi ir dairais, 
lyg svetimam krašte? Čia kiekviena žemės 
pėda tau pažįstama. Puskilometris keliu
ku. vingiuojančiu nuo vieškelio, ir tu pa
žvelgsi į ją iš arčiau.

Paėjęs vieškeliu keletą šimtų metrų, jis 
pasuko į dešinę. Keliukas buvo smarkiai 
išvažinėtas, pilnas purvo ir vandens. Jis 
ėjo pagrioviu, tačiau ir čia teko pasiraitoti 
kelnes, nes jų galai braukė per šlapią žo
lę. Lauke birbė kolūkio traktorius, temp
damas paskui save sėjamąją.

Jo žvilgsnis buvo įsmeigtas į aukštais 
klevais apaugusią sodybą, prigludusią prie 
miškelio slėnio pakrašty. Klevai! Jie tarsi 
liepsnojo saulės šviesoje, iškėlę į mėlyną 
dangų juodas šakas su virpančia lapų 
puokšte.

(Bus daugiau)
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Mes neturime jokios centrinės organi
zacijos. Šitaip būtų per daug pavojinga 
mūsų policinės valstybės sąlygomis. Mes 
esame prieš ginkluotą kovą ir prieš pade
ginėjimus ir sabotažą, kaip OUN darė. Tai 
taip pat ir beprasmiška. Mes veikiame 

nepalaikančiomis 
neturime jokios

mažomis kuopelėmis, 
tarpusavy ryšio. Mes 
centrinės vadovybės ar vyriausiojo vyk
domojo komiteto. Tačiau mes padrąsi
name kitus ukrainiečius, kurie galvoja, 
kaip ir mes, kad jie sudarinėtų kuopeles, 
ir atpažįstame jų kovos siekimus iš vie
šųjų pastatų sienose, šaligatviuose ir au
tobusų sustojimo vietose paišomųjų tri
šakių. Ko mes norime pasiekti, tai dau
giau galvojimo, o ne fizinės revoliucijos. 
Ir jaučiuos, kad aš kalbu už didžiąją dalį 
nacionalistų simpatikų, jei pasakysiu, kad 
mes esame ne prieš komunizmą, kaip to
kį. Aš visada esu buvęs ir, manau, dabar 
dar tebesu įsitikinęs komunizmu, kaip jį 
yra aiškinęs Karolis Marksas, nesugadin
tu ir nesupainiotu Sovietų Rusijos. Iš 
tikro, aš nesu priešingas, jeigu mes turė
sime komunistinę Ukrainą, tik jei ji bus 
nepriklausoma nuo Rusijos. Šito siekda
mos mūsiškės pasipriešinimo kuopelės 
siūlo naudotis ukrainiečių kalba, visiškai 
atsisakyti rusų kalbos, palaikyti gyvą 
Ukrainos nepriklausomybės atminimą ma
sėse, paisant simbolius, ženklus ir šūkius, 
ir rodyti Maskvos didponiams, kad jie yra 
bjauriausi kolonistai pasaulyje.

— Kremlius vampsi prieš Vakarus, die
na iš dienos vadindamas juos „imperialis
tiniais kolonijiniais kapitalistiniais kraš
tais“. O ką reikia pasakyti apie Rusijos 
išnaudojamąsias kolonijas čia pat Sovietų 
Sąjungoje? Ar mes neturime teisės į tautų 
apsisprendimą? Tuo metu, kai kanibali- 
nėms galvas medžiojančioms Naujosios 
Gvinėjos giminėms duodama nepriklauso
mybė ir kai didžiosios galybės priima į 
Jungtines Tautas pigmėjų gimines, kurios 
Kongo upės pakrantėse dar tebekovoja 
užnuodytomis strėlėmis, kodėl 45 milijo
nams ukrainiečių turi būti atimtos pagrin 
dinės žmogaus teisės? štai dėl ko vyksta 
mūsų ginčas su Rusija.

Bekeliaudamas aš dar penkis mėnesius 
praleidau Ukrainoje ir patyriau, kad Va- 
syliaus Drobnio pasipriešinamasis judėji
mas buvo palyginti švelnus. Vakarinėje 
Ukrainos dalyje, Karpatų kalnyne, giriose 
ir neišbrendamose pelkėse, lėtai tekančių 
upių pakrantėse Ukrainos nacionalistų 
partizanų būriai dar tebetęsė palyginimo 
nežinančią ginkluotą kovą prieš sovietinę 
kolonijinę priespaudą.

Jų taktika ir karinė doktrina pasikeitė 
nuo 1940 m., bet siekimai tebebuvo tie 
patys: nepriklausoma Ukraina, laisva nuo 
rusų valdžios.

Nenoriu kartoti gandų, tik patvirtinti, 
ką pats žinau vien tik iš 1961 metų:

— Rivno srityje, Vakarų Ukrainoje, 
nacionalistų partizanai vykdė sabotažą 
prieš grūdų pristatinėjimą į centrinius 
sandėlius. Įsitikinę, kad vietinių kaimų 
gyventojai suslapstė savo turimąsias grū
dų atsargas, partizanai kišo laiko bombas 
ir, padegamąsias medžiagas į maišus ar 
rugių ar kviečių vežimus ar kolchozų 
sunkvežimius, kuriais grūdai buvo gabe
nami į geležinkelių stotis vežti j Viduri
nę Rusiją. Per 24-48 valandas gaisrai kilo 
stotyse, vagonuose ir grūdų elevatoriuose.

1961 m. rugpiūčio-rugsėjo mėnesiais buvo 
sušaudyta 12 pareigūnų, pakaltintų sabo
tažu ir nusikalstamojo pobūdžio apsileidi
mu. Mano apskaičiavimu, vien tik Rivno 
srityje gaisrai tada sunaikino 98.000 tonų 
grūdų, t.y. daugiau negu per metus su
naudoja visa Marylando valstija.

— Tarnopolio, Stanislavivo ir Užgoro- 
dės srityse nacionalistiškai nusiteikę uk
rainiečiai nužudė daugiau kaip 50 per 
daug uolių komunistų partijos pareigūnų, 
policijos informatorių ir viešųjų kaltinto
jų, kurie re'kalavo (ir susilaukė) mirties 
bausmės nacionalistiniais palinkimais įta
riamiems ukrainiečiams. Šie partizanai 
tvarkėsi visiškai kitaip negu Rivno srityje 
— jie turėjo įsirengę slaptas bazes niūrio
se kalnų giriose. Tačiau jų taktika skiria
si nuo tos, kuria naudojosi jų pirmatakai 
iš UPA. UPA eilėse kovojusieji sukilėliai 
gyveno stovyklose girioje ir kovojo visi 
kartu. Šiandieniniai jų įpėdiniai gyvena 
namie, dirba žemę, vairuoja traktorius, 
ar kaip statybų darbininkai, mokytojai, 
sąskaitininkai ir mechanikai, vaikščioja į 
komunistų ruošiamuosius mitingus, moka 
mokesčius ir balsuoja komunistų ruošia
muose dirbtiniuose rinkimuose. Kurią 
nors naktį, remiantis iš anksto sutartu 
ženklu, penkių-devynių laisvės kovotojų 
„aktyvo kuopelė“ renkasi miško kirtime, 
su savo vadu eina, kur yra ginklų slėpy-
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nė, pasiima ginklus ir sprogstamąją me
džiagą ir eina atlikti numatytojo veiksmo. 
Prieš auštant partizanai grįžta, išvalo ir 
vėl suslapsto ginklus, bet jau kitoje vie
toje. Nusiskuta, išsiprausia, išsivalo dra
bužius ir grįžta namo pusryčių. Jie laiku 
pasirodo darbe ir tinkamai reiškia pasi
piktinimą, kai komunistų partijos agita
toriai sušaukia protesto mitingus dėl 
„Amerikos špionažo samdinių ir žudikiš
kų Wall Street samdinių papiktinamų 
darbų". Be kita ko, rusai niekada nepri
pažįsta, kad tokių ukrainiečių nacionalis
tų partizanų iš viso 
džiami ir sėkmingai 
nos rajonuose iš 22. 
sabotažo ir žudymo
lieka „amerikiečių agentai“ ar 
jų „samdiniai“.

Aš galiu ir klysti, 
smurtu neremiamas 
vykdo didžiuosiuose 
tetuose ukrainiečiai
tualai, ilgainiui pradės daryti didesnio po
veikio, negu partizaniniai kietos rankos 
metodai. Gal būt, abiejų ryžtą apjungus 
narsioji ukrainiečių tauta artimoje ateity
je ir išsilaisvins iš sovietinės Rusijos pries 
paudos. Tačiau Vakarams, pirmų pirmiau 
šia Jungtinėms Valstybėms, reikėtų pa
skatinti pasipriešinimą Maskvai, atvirai 
skelbiant, kad Amerika remia Ukrainos

esama, kurie nebau- 
veikia bent 9 Ukrai- 
Pagal sovietus, visus 
veiksmus visada at- 

vietiniai

bet mano įsitikinimu 
pasipriešinimas, kokį 
respublikos universi- 
studentai ir intelek-

laisvę, visišką nepriklausomybę ir tautinį 
išsilaisvinimą.

Prieš pat palikdamas Sovietų Sąjungą 
— o tai buvo viena priežasčių, kad aš bu
vau priverstas taip paskubom pabėgti — 
aš iš bendrų pažįstamų Kijeve sužinojau, 
kad nusižudė mano gerasis draugas Va- 
sylius Drobnys, slaptosios policijos areš
tuotas Kachovkoje su nacionalistiniais at
sišaukimais kišenėje.

Dar esama ir trečios pasipriešinimo rū
šies, gal būt, pačios įspūdingiausios. Tai 
gaivališkas, neorganizuotas ir nekontro
liuojamas pasipriešinimas atskirų asme
nų, kurie staiga sukyla prieš žiauriąją so
vietinę sistemą ir priešinasi kiek tik pa
jėgdami, niekam nieko nesakydami ir iš 
niekur nesiprašydami pagalbos.

šitai aš mačiau Odesoje, šitas didžiau
sias sovietinis Juodosios jūros uostas ir 
pajūrio vasarvietė yra tokia vieta, kurioje 
vyksta kova tarp ukrainiečių ir rusų, ban
dančių perimti miestą ir Ukrainos kvie
čių ir geležies rūdos eksportą. Norėda
mas būti bešališkas, turiu pažymėti, kad 
Odesa buvo rusų pastatyta ir jų apgyven
ta devynioliktojo amžiaus pradžioje. Šian
dien ji turi 750.000 gyventojų, iš jų 400. 
000 ukrainiečių, 250.000 rusų ir 100.000 
žydų. Iš vardo Ukrainos respublikos mies
tas, Odesa šiandien yra perdėm rusiška. 
Visi gatvių pavadinimai, autobusų bilie
tai, laikraščiai, kinoteatrų programos, 
teatrų skelbimai ir restoranų valgiaraš
čiai spausdinami tik rusiškai.

DIEVO lAIHHSTI
(4)

(Bus daugiau)

KA PABAIGA RAŠO AL. N. DICPETRIS

*"

Yra sakoma, kad žmonės miego liga su
serga pavasarį, bet man vis kitaip atsitin- 
ko. Ir dabar, vos pagalvoju apie pavasarį, 
žandai ima degti, patogiausi rūbai virsta 
nepatogiais, lyg būčiau ne kultūringas 
dvikojis, o pirmyn, aukštyn, tolyn bešokąs 
daigelis, pamišęs bemiegis daigelis, tarsi 
iš purvo tekėtų ne gyvenimas, o paslap
tingas, uždraustas muitininkų ir polici
ninkų tykomas svaigalas...

Ne, pavasarį ir diplomatiškiausi kati
nai naktim staugia, lyg išklerę škotiški 
muzikos instrumentai, miegas manęs ne
ima.

O žiemą viskas taip ramiai snaudžia, 
kad, rodos, pačiam miegoti būtų lyg ir nu
sikaltimas. Jaunas būdamas, vanagų skil
ty žygiavau ir gerai atsimenu tą garbin
gą rikiuočių žodelį „Budėk!“ Na, jeigu 
budėk, tai ir budžiu. Jau ir žilas plaukas 
ir kitas barzdon įsivogė, bet vis tiek bu
džiu. Žiemą malonu pabudėti, pasidairyti, 
kaip viskas atleistais raumenim atrodo.

Bet jau rudenį visiškai kitas reikalas; 
pažiūriu, kaip medžiai iki žemės lanksto
si, šiltaspalviais lapais taškosi (lyg — še, 
sakytų, še, žemele, kvitą už tai, kad mane 
penėjai...), kaip vandens lašeliai be kom
pasų, be vizų iš aukštybių į vandenynų 
čiužinį keliauja, kaip viskas ne į priekį, 
ne, o atgal veržiasi, na, ir pats pasiraivau 
ir žiovaudamas krentu lovon.

Nenuostabu, kad ir sapnų rudenį dau
giau prisapnuoju.

Kaip šitą, pavyzdžiui:
Sapnavau, kad guliu lovoj, miegu ir 

sapnuoju, jog futbolo loterijoj laimėjau 
1.000 svarų. Taip besapnuodamas, girdžiu 

-— kažkas į duris beldžiasi.
„Aha, tariau pašokdamas, „Littlewoods 

žmogus čekį atvežė“.
Skubiai apsirengiau, nuskubėjau prie

dičkiais vadintų? 
sakyk, kiek apie

.centimetrais ar in

UŽSAKYDAMI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, JŪS 
TURĖTUMĖTE:

* susipažinti su 1963/4 metų katalogais;
* apžiūrėti, koks turtingas yra prekių 
pasirinkimas sandėliuose mūsų firmos,

pačios didžiausios, kuri verčiasi 
siuntiniais į Lietuvą —

22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7.
Telefonas: FRI 3175.

* Angliškos gamybos vilnonės medžiagos.
* Vokiškos gamybos medžiagos impilams 

ir abiejose pusėse raštuotos flanelės.
* Itališkos gamybos lovų užtiesalai ir megztiniai.

* JAV gamybos nailonai.
* Prancūziškos gamybos šilkai.

* šveicariškos gamybos kašmirinės skarelės.
Visas tas medžiagas firma užsakinėja tiesiog iš fabrikų.

* Mūsų firma turi taip pat didelį pasirinkimą 
standartinių maisto siuntinių iki 44 svarų svorio.
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durų, atidariau ir žemai nusilenkęs (kas 
pinigo negerbia — draugus išnaudos) 
angliškai prabilau:

„Didžiai gerbiamasis pone, esu nudžiu
gęs tamstos sulaukęs. Prašau, įeikite. 
Bent penkiom minutėm... Gal ko nors 
užkąsti? Ar gal bent cigaretę su manim 
surūkysit...“

„Tai labas, Dičpetri“, tarė lietuviškai. 
Žiūriu — stovi milžiniška gyvasta, nega
liu sakyti — žmogus; aš pats gauruotas, 
bet ta gyvasta — vieni plaukai. Na, pa
žiūrėjom vienas į kitą, supratau, kad ap
sirikau, ir lietuviškai pakviečiau vidun. 
Kas žino, gal koks cirkininkas, gal su meš 
kom imasi, gal dar nemokamą bilietą 
ar du...

„Keista tavo pavardė“, tarė plaukai. 
„Anais geraisiais laikais, kai žmonės aukš 
čiau žirgo nešokdavo, niekas Petrais ne- 
sivadino. Jeigu uola, tai uola. O ir dičkiu 
nėra man kaip tavęs vadinti. Kur tu gir
dėjai, kad barzdukus 
Gal storapilviu... Tai 
pilvą esi?“

„Kaip?“ paklausiau, 
čais?“

„Nekvailiuok“, tarė plaukai, ant viršaus 
kiek pasišiaušdami. „Anglijoj gyveni, ar 
ne? Na, tai ir gerbk savo vaikų žemę. 
Aišku, kad inčais“.

Šitaip pabartas, nė nepastebėjau, kaip 
pasimieravau. „Trisdešimt keturi“... ta
riau paraudonavęs iš gėdos, kad toks sto
ras. „Tai ne, vyruti“, tarė plaukai, „uola 
tavęs vadinti negaliu. Aiškiai matyt, kad 
prat'mų nebedarai — suminkštėjai... Bet 
storapilviu irgi nėra kaip. Kas tie du trys 
vargingi inčeliai!..“

„Kas tamsta per vienas?“ paklausiau 
supykęs, kad mano inčiai juokingi. Gy
vasta kilstelėjo antakių krūmą ir nusi- 
spiovęs į peleninę žaibą (mandagus! man
dagus... ir labai mažą žaibelį, bet man 
lyg ir akys atsivėrė...) tarė:

„O kaip su šventąja ugnim? Ar dega 
liepsnelė toj tavo sulūžusioj studijoj?“

„Atsiprašau, ponas Perkūne dievaiti“, 
tariau suklupęs, „než'nojau, kad atvyksi 
aplankyti. Žmona bent tortą būtų iške
pusi...“

„Stok, sūnau“, tarė dievaitis, „ir neva
dink manęs ponu. Ar nežinai, kad tai gu
diškas žodis? Gaila dėl torto. įdomu būtų 
vokiško maisto paragauti, na, bet gal kitą 
kartą. Tik sakyk, kaip čia su ta ugnim?“

„Turiu“, tariau pabalęs, „parafino pe- 
knatas baigiasi — baisiai

gudrūs, narsūs stabmeldžiai. Aišku, pasi
taiko tokių, kurie į kryžeivių maldyklas 
kiūtina. Ir pasėdi ten, ir paklūpi, ir kiti 
švelniai padainuoja, bet jeigu tu į makau
les lįsti mokėtum, tai pats pamatytum, ko
kiais reikaliukais jie susirūpinę...“

„Ne“, tarė dievaitis, „aš į žmonių galvas 
nelindau ir nelįsiu... Negalvok, kad aš 
toks kvaišas, kaip atrodau. Jeigu nesupras 
čiau, kad esi sukčius, tai užsigaučiau... Na, 
tiek to. Tik prie progos pasakyk tiems sa
vo giminaičiams, kad jie ne vienytųsi, o 
kuo daugiau skirtųsi. Susivieniję jie tik 
ausis prakalbom išsibadys. O šitokia pabai 
ga negera ne tik aisčių, bet ir visų kitų 
didvyrių įpėdiniams...“

Daugiau netarė nė žodžio, tik mirktelėjo 
bauginamai didele akim ir (plačiai pravė
ręs langą) pamažu, plasnodamas nenorma
liai mažais sparneliais, — kurių egzistenci
jos, gal dėl plaukų, net nebuvau įtaręs, — 
pakilo dangaus pusėn.

„Perkūne!“ sušukau, galvotrūkčiais pul
damas prie lango. „Perkūne! O kaip, jei 
vienytųsi į tris grupes?..“

Nustebusiom akim žvelgiau į viršų, bet 
dievaitis buvo dingęs be žinios, ir iš tam
sių debesų man teatsiliepė du ar trys lie
taus lašai (minkštai, bet nemaloniai skel- 
dami į pakaušį).

O gal jūs netikit, kad taip sapnavau? 
Gal manot, kad kokius rudens fantazijos 
dūmus į akis pučiu?

Tai kam aš jus taip apgaudinėčiau? 
Kam?

©OOGOGOOOOOOOOG

TAURAS
(A. BRIEDIS)

Mail Order and Parcel Service
3, ST. DUNSTAN‘S GARDENS

LONDON. W.3
ENGLAND 

Tel. ACO 4374

to, tiek to“, tarė dievaitis, 
galvos dėl tos smarvės. Kitais 

Jau ilgokas 
kaip negerus dalykus girdžiu.

FIRMOS SKYRIAI:
Tazab of London
47, Great Western Street
Moss Side, Manchester 16
Tel.: MOS —4683

Tazab of London 
39, Corporation Street 

Birmingham 2 
Tel.: MID — 1526

čiuką, bet 
smirda...“ 

„Na, tiek 
„Nesuk sau
reikalais pas tave užsukau, 
laikas, 
Krikščionys į laikraščius atsišaukimus ra
šo, kad visi vienytųsi. Tu gi žinai, kad aš 
esu senokas; sunku man besuprasti, ką tie 
moderniški žmonės galvoja. O kiti dar vi
sus lietuvius krikščionimis vadina... Tai 
kaip čia dabar yra? Paaiškink man. Ar 
jau nebeliko nė vieno pagonio? Ar jau vi
sos lietuvių giminės kryžiuočiais pavir
to?“

Gaila pasidarė. Kaip gyvulys plaukais 
apaugęs, bet vis tiek žmoniškai rūpinasi. 
O ir dėl šventos ugnies nei baudė, nei ba
rė... Kaip čia jam dabar tiesą sakyti? Dar, 
ko gero, širdis suplyštų. Ėmiau ir pamela
vau:

„Tur būt. pikti vėjai šitokias nesąmones 
tau supūtė“, tariau. „Tie atsišaukimai 
krikščionims vienytis nėra rimti dalykai. 
Kas vienysis, kad tokių nėra? Lietuviai 
krikščionimis nebuvo ir nebus. Ne. mes dar 
ir šiandien esam kas buvę — apsukrūs.

Duodamas ne tik didelį pasirinkimą ge
riausių ir gražiausių angliškų vilnonių pal- 
tinių, kostiuminių, suknelėms medžiagų 
galimai žemiausiomis kainomis, TAURAS 
siūlo dar ir naujų dalykų, kurių kainos 
yra be konkurencijos.

štai spalvoti „gepiūriniai“ nailonai 45", 
taip pat ir „barachato“ gėlėmis mušti 45“ 
pločio su blizgučiais lurex sužavi kiekvie
ną gavėją, ypač moteris.

Stori ir šilti nailoniniai „quilted“ chala
tai ir grynos vilnos chalatai ten mielai visų 
laukiami ir gaudomi.

Šukuoto „brushed“ nailono moteriški 
naktiniai baltiniai, įvairiausių spalvų, su 
muitu nuo 47 šil.

Puikios brainailono moteriškos viršuti
nės kelnės labai geros rūšies, 43 šil, plius 
muitas.

Vilnonės gėlėtos kontinentalinės skare
lės su muitu nuo 18 šil. iki 26 šil., geriau
sios, kokias tik galima gauti.

Moteriški bei 
trumpikės šiltu 
šąlu.

Pavyzdžiai ir
teikiama parašius.

Apibūdinant įvykius septintojo trimito 
metu, prisilaikoma šitokios tvarkos: (1) 
Viešpats pasiima savo valdžią kaip žemės 
Karalius ir Jo karaliavimas prasideda; (2) 
pasekmėse pasaulis patenka j didelį suspau 
dimą. Pranašystėse tikrai pasakyta, kad 
Kristaus karaliavimas prasideda pirmiau 
negu ateina priespaudų laikas, ir pirma 
negu bus prikelti šventieji ir pranašai; bet 
ji pasiliks ilgai po to, ištisą tūkstantį metų, 
kol bus padarytas „teismas" visai žmonijai, 
atsilyginta tiems, kurie garbina Viešpatį, 
ir sunaikinta tie, kurių įtaka yra pavojin
ga. Isitėmyk, kaip kalba apie tai žemiau 
paduotoji ištrauka: —

„Mes dėkojame tau, Viešpatie Dieve, Vi
savaldi, kuris esi ir kuris buvai, kad pasi
ėmei savo didžiąją jėgą ir pradėjai kara
liauti. (Kristaus atstovaujamas — „Visa 
yra iš Tėvo“, ir „visa per Jo Sūnų“, — Jo 
pagarbintąjį atstovą). (Ir dėlei Jo karalia
vimo prasidėjimo) Tautos supyko, ir atėjo 
tavo rūstybė ir metas mirusiuosius teisti ir 
duoti atlyginimą tavo tarnams, pranašams, 
šventiesiems ir tiems, kurie bijosi tavo var 
do, mažiems ir dideliems, ir sunaikinti 
tuos, kurie naikina žemę". — Apreišk. 11: 
17, 18.

Panašiai mes skaitome, kad karališkoji 
valdžia prasidės pirm „Babelės“ kritimo; 
ir kad Babelė kris dėl to, kad buvo nuteis
ta — ir kad kai kurie iš joje buvusiųjų — 
Kristaus išlaisvinti ir apšviesti, po jos kri
timo pasakys: —

„Teisūs ir teisingi yra jo teismai; jis nu
teisė didžiąją paleistuvę, kuri pagadino že
mę savo paleistuvavimu, ir atkeršijo jai už 
savo tarnų kraują“. — Apreišk, 18 skyr. ir 
19:2-7.

Pranašas Danielis buvo Dievo įkvėptas 
pasakyti ir išaiškinti karaliui Nebukadne- 
zarui jo regėjimą, kuriuo buvo jam parody 
tos pagoniškos valdžios didelė statula. Re
gėjime buvo parodyta, kad akmuo trenkė į 
statulos kojas, ir tai reiškė galutinį pagoniš 
kų valdžių iširimą; o tasai akmuo pasididi
no ir pripildė visą žemę. Karaliui duotasis 
aiškinimas parodo, kad Dievo karalystė 
bus pilnai įsteigta ir įgaliota, ir kad žemiš
kų valdžių išgriovimas įvyks Dievo karalys 
tės galybės panaudojimu. Įkvėptasis Dante 
lio liudijimas yra toks: —

„Anų gi karalysčių dienose (paskutinėm 
pagoniškoms valdžioms, kurios buvo paro
dytos statulos kojų pirštais — tebeviešpa
taujant) Dievas įsteigs karalystę (kuri bu
vo atstovaujama per visą Evangelijos am
žių, bet nebuvo pasaulio pripažinta kaip 
karalystė), kuri neiširs per amžius (ne taip 
kaip besikeičiančios pagonių valdžios išky
la ir vėl krinta); ir jos viešpatavimas ne
bus atiduotas kitai tautai (kaip kad buvo 
parodytas valdžių besikeitimas regėtoje 
statuloje). Ji sutrupins ir sunaikins visas 
šitas karalystes, pati gi stovės per am
žius“. — Danielio 2:44, 45.

Mūsų Viešpats užtikrino savo ištikimuo
sius, kad Jo Karalystės įkūrimo ir pago
niškų valdžių išgriovimo metu, nugalėto
jų bažnyčia bus su juo ir dalyvaus jo dar
be. štai jo paties žodžiai: —

„O tam, kuris nugali ir laiko iki galo 
mano darbus, aš duosiu valdyti pagonis, 
ir jis ganys juos geležine lazda, kaip moli
niai indai jie bus sukuliami, kaip aš esu 
gavęs valdžią iš savo Tėvo.“ — Apreišk. 
2:26,27. Palygink su Psalme 149:8,9.

Mes negalėsime tikrai nuspręsti, kokį 
didelį darbą dabar atlieka Viešpats su 
savo pagarbintais šventaisiais anoje pusė
je užkabos; bet mes galime būti tikri, kad 
jie aktualiai dalyvauja darbe, koks yra 
paskirtas tos pačios Karalystės klasės 
nariams, kurie dar nėra pabaigę savo ke
lionės ir tarnystės, šioje pusėje užkabos. 
Dabartinis darbas yra piūties darbas, (1) 
surinkimas gyvųjų „išrinktųjų“, (2) ir sa
kymas Sionui: „Tavo Dievas karaliauja,“ 
— Karalystė yra steigiama; ir (3) skelbi
mas mūsų Dievo keršto dienos.

vyriški kailiniai. Odinės 
vilnoniu ar kailio pamu-

daugiau informacijų su-
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— Meksikos batų pramonė paskelbė, kad 

iš 100 meksikiečių 9 dar vis basi tebe
vaikščioja.

— Prancūzijos akademijos narys pareis 
kė, kad oficialiame prancūzų kalbos žody
ne dar nėra žodžio „twist“.

Žemiškosios Valdžios Įkūrimas
Žemiškos Dievo karalystės įsteigimo 

negalima laukti, iki kol Pagonių Laikai 
nebus pilnai pasibaigę (po 1914 m. Straips 
nis parašytas 1897 m.). Juk duodamas pa
gonims leidimą viešpatauti Dievas nepa
darė kla'dos ir Jo planai nesikeičia. Že
miškoji Dievo Karalystės vaizdomaina, 
kai ji bus įsteigta, bus Izraelitiška; nes 
toks yra Dievo patvarkymas arba sandora 
su Abraomu ir su jo prigimta ainija. Pati 
aukščiausioji malonė, dvasinė karalystė, 
pirmiausia buvo siūloma kūniškam Izra
eliui, ir būtų buvusi atiduota jiems, jei jų 
širdys būtų buvusios gatavos priimti Die
vo malonę Jo statytomis sąlygomis — 
kentėti su Kristumi ir paskui būti pagar- 
bmtais su juo. (Rom. 8:17) Izraelis, tiesa, 
norėjo ir ieškojo geriausių Dievo siūlomų 
dalykų; nes „ką Izraelis stengiasi pasiek
ti, to jis nepasiekė, tik išrinktieji (maža
sis būrelis, surinktas iš abiejų — žydų ir 
pagonių) pasiekė, likusieji gi buvo ap
akinti — ne ant visados, bet iki išrinki
mas dvasinės sėklos, tikrosios Karalys
tės, bus pabaigtas. — Rom. 9:31-33;11:7, 
23, 25-32. i

(Bus daugiau)
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KALENDORIUS TIEMS, KURIE JO 
NEGAUNA

Nidos Knygų Klubo leidžiamojo sieninio 
kasdien nuplėšiamo kalendoriaus su pasi
skaitymais dar lieka nuo prenumeratorių 
nedidelė atsarga tiems, kurie jo negauna.

O kas negauna ir norėtų gauti, prašom 
parašyti šiuo adresu: Lithuaman House 
Ltd., 1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

Kaina 6 šilingai.
Graži kalėdinė dovana bičiuliams, ku

riems malonu bus kasdien vis ką nors pa
siskaityti.

LONDONAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 23 d. Londono Lietuvių Cho
ras ruošia Lietuvos Kariuomenės šventės 
minėjimą Parapijos salėje, 345 Victoria 
Park Rd.

Pradžia 7.30 vai. vak.
Programoje numatyta įdomi paskaita, 

liaudies ir mūsų karių dainos.
Kviečiame londoniškius ir nelondoniš- 

kius gausiai dalyvauti.
Rengėjai

LITERATŪROS VAKARAS
Tradicinis literatūros vakaras Lietuvių 

Namuose Londone yra ruošiamas šeštadie
ni, gruodžio 7 dieną. Mūsų rašytojai bei 
poetai skaitys savo naujausius kūrinius.

LATVIŲ ŠVENTĖ
Latvijos nepriklausomybės šventės pro

ga Londone, Westminster Cathedral Hall 
salėje, sekmadienį, lapkričio 17 d., bus 
koncetas. Kalbės Latvijos Charge d'Affai
res Ozolins.

GINTARAI, PAVEIKSLAI, 
RANKDARBIAI

Lapkričio 30, 31 ir gruodžio 1 d. nuo 4 v. 
iki 10 vai. vakaro veiks tradicinis Londono 
pabaltiečių moterų šalpos organizacijų 
Kalėdų bazaras. Jame bus galima įsigyti 
labai pigiomis kainomis puikių dovanų Ka 
lėdoms. Dainavietės kviečia atsilankyti tau 
tiečius ir atsivesti savo draugus. Bazare, it 
tautodailės parodoje, rasite ypač retų ir 
gražių dalykų.

Bazaras įvyks Latvių Namuose, 72, 
Queensborough Terrace, London, W.2.

NGTTINGHAMAS
MIRĖ J. KRIVICKAS

Lapkričio 9 d. mirė Juozas Krivickas.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, lapkričio 16 

d., 10.30 vai., iš St. Patrick bažn., London 
Rd. Gedulingas apeigas atliks kun. J. Kuz- 
mickis.

DBLS Sk. Valdyba

EKSKURSIJA Į MANCHESTER!
Lapkričio 23 d. Nottinghamo Lietuvių 

Atgimimo Sąjūdžio Skyrius rengia ekskur
siją į „Ramovės" ruošiamąjį Kariuomenės 
šventės nrnėjimą Manchesteryje, kurio 
metu programą išpildys Nottinghamo jau
nimas.

Autobusas išvažiuos 1.30 vai. po pietų 
iš Skill‘s autobusų stoties, Derby Rd.

Kelionės kaina 10 šilingų.
Norintieji važiuoti, prašomi užsirašyti 

pas V. Aleknavičių, 1 Rose St., Nott‘m, ar
ba S. Padvį, 10 Hunt St., Nott'm, arba LAS 
Klube St. Ann's Well Rd., Nott'm.

LAS Nott. Skyriaus valdyba

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
DBLS Coventry Skyriaus Valdyba ruo

šia Kariuomenės šventės minėjimą, kuris 
įvyks lapkričio 23 d., 6 vai. vak., City Engi
neer's Canteen and Social Club puošnioje 
salėje Foieshill Rd., visai netoli iš miesto 
centro.

Programoje: K. Deveikio paskaita, links
moji dalis ir loterija. Šokiams iki 12 vai. 
gros geras orkestras. Baras su užkandžiais 
ir įvairiais gėrimais veiks iki 11 vai.

Salė iš miesto pasiekiama autobusu 20 
nr. Visus tautiečius iš arti ir toli su pažįs
tamais prašom atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

RIMANTAS VAINORIUS

DERBY
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu lapkričio 17 d., 14.30 vai., Derbyje, 
St. Mary's Chapel, Sowter Rd. ir St. Mary's 
sankryžoje.

Kun. Aldcnis Pu*cė

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

PAIEŠKOJIMAI
Yra paieškomi šie asmenys:
IVANAVIČIUS Jonas, SAUKAITĖ Ofe

lija, SĖRŽENTAS Juozas, DAŠKEVIČIŪ- 
TĖ Jadvyga.

Jie patys, ar kas apie juos žino, maloniai 
prašomi atsiliepti šiuo adresu: Lithua
nian Legation, 17 Essex Villas, London, 
W.8. ‘

NAUJAUSIOS KNYGOS

Prof. Balčikonis ir kiti — Dabartinis L. 
Kalbos žodynas, apie 45.000 žodž. — 4.6.6.

S. Steponaitis — Tėvynėje ir pasaulyje
— 1.9.4.

Sagatas — Plauk, mano laiveli — eilės 
— 0.14.8.

J. Grinius — Gulbės giesmė — 6 veiks, 
istorinė drama — 1.2.0.

Dr. šešplaukis — Lietuvių kalbos gra
matika — 0.18.6.

Bagdonavičius ir Narbutas —Tautos pra 
eitis, I tomo knygos 1, 2, 3 ir 4, atsk. knyga

— 1.2.0.
Panevėžys — 2.8.0.
V. Sruogienė — Lietuvos istorija — 947 

psl..— 4.6.6.
J. Daumantas — Partizanai — 1.13.0.
J. Sužiedėlis — The Battle of Grunwald 

minkšt. virš. — 1.2.0, kietu — 1.5.8.
V. Ramonas — Crosses — 1.9.4.
J. Balys — Lithuanian Narative Folk

songs — 1.5.8.
V. Bieliajus — The Evening Song — 

1.2.0.
O. Urbonas — Didžiojo Šiaurės karo 

frontas — 0.13.0.
O. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Kan. Jūras — Didysis ramybės šaltinis 

— mald. — 1.9.4.
Dambriūnas — Lietuvių kalbos vadovė

lis — 0.18.6.
P. Alšėnas — Tūkstantis šypsnių —1.2.0.
T. Narbutas — Marijos šventovės Ame

rikoje — 0.18.6.
Rašyti: Dainora, 14. Priory Rd., Kew 

Surrey.

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio Skyrius 
lapkričio 23 d„ 5 vai. p.p., Cheetham Town 
Hall salėje rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje:
1. V. Ignaičio paskaita,
2. Vyrų ir moterų choras, vadovaujamas 

T. Buroko.
3. Vietinio jaunimo tautiniai šokiai ir 

deklamacijos.
4. Nottinghamo jaunimas, vadovaujamas 

LAS, atvyksta su savo programa mūsų 
pradžiuginti.

Po programos šokiai, grojant E. Laukio 
kapelai.

Veiks bufetas su užkandžiais ir išgėri
mais.
Prašomi dalyvauti visi, nes programa bus 

įdomi ir įvairi.

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
DBLS Manchesterio Skyriaus valdyba 

lapkričio 17 d., sekmadienį, 5 vai. po pietų, 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
patalpose šaukia savo skyriaus narių me
tinį susirinkimą. Visiems skyriaus nariams 
dalyvavimas būtmas. Bus renkama nauja 
skyriaus va’dyba ir svarstomi einamieji 
skyriaus reikalai.

Skyriaus Valdyba

Jau ir „Europos Lietuvis“ kelis kartus 
yra minėjęs Rimantą Vainorių, jauną lie
tuvį, kuris gyvena Nottinghame ir reiškiasi 
angliškajame, o gal iš dalies ir tarptauti
niame pasau'yje, o taip pat ir tarp lietuvių, 
savo bendruomenėje.

Gimęs jis yra 1941 m. balandžio 3 d. 
Kretingoje. Lietuvą paliko dar labai jau
nas — 1944 m spalio mėn„ išvykdamas su 
tėvais į Vokietiją. 1947 m. gegužės mėn. 
persikėlęs į Angliją. įstojo į St. Augustine's 
mokyklą Nottinghame, nemokėdamas nė 
žodžio angliškai. Tačiau mokslus ėjo be jo
kių susitrukdymų ir 1954 m. išlaikė egzam: 
nūs tame pat mieste į People's College Tech 
nical School. Mokykloje dalyvavo sporti
niame gyvenime, eidamas prefekto, dalinio 
kapitono ir visos mokyklos kapitono padė
jėjo pareigas. Už pasirodymus įvairiose 
sporto šakose yra laimėjęs daug atžymė
simų.

Įstojęs į Technical School, apie tą pat 
metą įsijungė ir į lietuvių skautų organi
zaciją, kurioje ir dabar tebėra. Kaip skau
tas, dalyvavo pasaulinėje skautų jambo- 
rėje Sutton Coldfielde 1957 m. Kartu su 
lietuviais skautais iš Vokietijos atstovavo 
ten lietuviams savo dainomis ir muzika. 
Kurį laiką iliustravo skautų leidinį „Budė
kime".

1958 m. įstojo į Nottinghamo College of 
Art and Crafts. Čia jis 1959 m. jau yra stu
dentų sąjungos sekretorius socialiniams 
reikalams, 1960 m. Arts Ball komiteto pir
mininkas. 1961 m., išlaikęs atitinkamus 
specialybinius egzaminus, gavo mokyklos 
vadovybės premiją.

1962 m. jis laimi pasitobulinimo kelio
nėms skirtąją stipendiją ir keliauja į Ita
liją ir Prancūziją. Studijos eina jau į ga
lą, ir Rimantas Vainorius pradeda dar stip
riau reikštis savo talentais ir gražiai atsi
žymėti. Tais pat 1962 m. jis gauna komer- 
c'nio ir grafinio projektuotojo diplomą,

savo darbus, kurie buvo išstatyti Švedijo
je, Lunde, suruoštoje Europos studentų fo 
tografijos parodoje. Tais pat metais prieš

bet kartu jis nusipelno sidabro medalį už 
Kalėdas Nottinghamo švietimo komiteto 
pavedamas jis pagamina 3 nedideles fil
mas. To komiteto pavedimu jau šių metų 
vasarą Rimantas Vainorius baigia gaminti 
didesnę filmą „City be my overcoat". Su 
tuo darbu ateina jau platus garsas. Jos jau 
nasis kūrėjas dalyvauja BBC ir ATV pro
gramose. Filmą net keliolika kartų rodo
ma tarptautiniame filmų mėgėjų festivaly
je Edinburghe. Specialistai su pasigėrėji
mu vertina jaunojo Vainoriaus talentą ir 
darbštumą. Rašo nuolat laikraščiai, ypač 
vietiniai, iškeldami jo darbus, spausdinda
mi filmų scenas, pasikalbėjimus su jų ga
mintoju, atsiliepimus apie jo dalyvavimą 
parodose.

Rimantas Vainorius išeina į plačiuosius 
vandenis!

Dabar jis laukia, kol galės pradėti dirb
ti britų filmų ir televizijos pramonėje.

O kai eina tas garsas, jis šių metų vasa
rą vėl dalyvavo Švedijoje suruoštoje Euro
pos studentų fotografijos parodoje ir šį
kart laimėjo aukso medalį.
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Dar viena vasara nulingavo

YPATINGAS PASIŪLYMAS !

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.

Seniausioji Anglijoje lietuvių prekybos įmonė, turinti 
krautuvių tinklą Londone ir veikianti nuo 1938 metų, 

išimtinai Kalėdų švenčių proga
pasiųs visiems savo nuolatiniams, o taip pat ir 

naujiems klijentams
dovanų siuntinius į Lietuvą be jokių pasiuntimo, muito, 

supokavimo, licenzijos ir draudimo mokesčių, 
jei kiekvieno pagal šį pasiūlymą siunčiamojo siuntinio 

vertė bus ne mažesnė kaip 30 sv.
Šis ypatingas pasiūlymas galioja tik iki 

1963 m. gruodžio 1 d.
Mes tikimės, kad visi mūsų tautiečiai, siunčiantieji 

siuntinius į Lietuvą, nepraleis šios geros progos 
sutaupyti brangias pasiuntimo išlaidas, o mes, kaip ir 

visuomet, patarnausime greitai ir sąžiningai.
Katalogus ir medžiagų pavyzdžius siunčiame nemokamai.

Mūsų skyrius yra Manchesterio Lietuvių Klube 
121, Middleton Rd., Manchester 8.

Mūsų atstovas Amerikoje:
L. VENCKUS, 7042 SO. TALMAN AVĖ., 

CHICAGO 29, ILL. Tel. 436 - 0494

Lietuvių Sodyba užvertė dar vienerių 
metų intensyvios veiklos lapą. Dar viena 
vasara nulingavo į praeitį, palikdama su
mažėjusį Sodybos personalą ruoštis pasi
tikti naujos vasaros ir naujų žmonių.
Dairbo rezultatai

Nors oras praėjusią vasarą buvo labai 
blogas, tačiau Sodybos veikla dėl to be
veik nenukentėjo. Piniginiai Bendrovės, o 
tuo pačiu ir Sodybos, rezultatai už praėju
sius metus (jie pasibaigė spalio 31 d.) dar 
nėra galutinai paaiškėję. Bet galima jau 
dabar spėti, kad apie nuostolius neteks 
kalbėti.
Vasarotojai

Bendras vasarotojų skaičius Sodyboje 
buvo truputį mažesnis, negu praėjusiais 
metais. Tačiau lietuviai atostogautojai su
mušė visų metų rekordą. Praėjusią vasa
rą atostogavo 180 lietuvių, kas sudarė 
daugiau kaip 30 proc. visų vasarotojų. 
Tuo tarpu, sakysim, 1960 m. lietuvių buvo 
vos tik 12 proc. Šį faktą norisi ypač pa
brėžti, nes jis rodo, kad lietuviai pradėjo 
vis labiau įvertinti savo „mažąją Lietuvą“ 
ir kad jie rūpinasi ja ne tik žodžiais iš to
lo, bet ir veiksmais.

Sodybos svajonė yra turėti kas vasarą 
po tris šimtus lietuvių vasarotojų. Kai 
šis skaičius bus pasiektas — Sodybos bu
vimas bus pilnai įprasmintas.
Gyventojai

Nuolatinių gyventojų šiuo metu Sody
boje yra devyni — šeši pensininkai ar 
šiaip nedarbingi žmonės ir trys tarnauto
jai. Kas norėtų ateity pastoviai Sodyboj 
apsigyventi, žiemos metu patogiausia tą 
reikalą sutvarkyti. Nedarbingi, bet dar 
pajėgūs žmonės, nuolatos apsigyvenę So
dyboj. turi progos vasaros metu šiek tiek 
užsidirbti savo asmeniniams reikalams.
Klubas

Visą laiką dedama pastangų išplėsti So
dybos Klubo veiklą ir tuo pačiu materia
liai sustiprinti Sodybos gyvavimą, šiais 
metais Klubo organizacija buvo šiek tiek 
pertvarkyta. Asmenims, kurie nėra DBLS 
nariai ar Namų B-vės akcininkai, Klubo 
metinis mokestis nustatytas po vieną sva
rą. šis mokesčio padidinimas teigiamai at
siliepė į narių (ne lietuvių) skaičių. (Na
rio mokesčio dydis reprezentuoja Klubo 
vertę...). Metų bėgyje įstojo beveik šim
tas naujų narių.

Įsidėmėtina, kad Sodybos Klubas suda
ro sąlygas savo nariams ne tik pasinau
doti baru, bet taip pat užleidžia patalpas 
pobūviams, sudaro sąlygas meškerioti, 
maudytis, iškylauti ir t.t. Sodybos aplin
kuma traukia miesto gyventojus, tik visa 
bėda, kad tas miestas, palyginti, tolokai. 
Sąskrydžiai

Netenka ir kalbėti apie tradicinį Sek
minių sąskrydį. Jis buvo ir pasiliks vie
nintelė proga visiems šio krašto lietu
viams kartą į metus sueiti draugėn, pasi
kalbėti. senus, neužmirštamus laikus pri

siminti. Šitoks suėjimas turi prasmę ir 
naudą, nors kai kas ir nenori to pripažinti.

Tokia pat gražia tradicija pradėjo virs
ti ir rugpiūčio Bank Holiday susitelkimas 
Sodyboje, kuris beveik visada būna apvai
nikuotas skautų laužu. Praėjusią vasarą 
skautų-jaunimo stovykla buvo itin gausi, 
ir jos vadovai bei organizatoriai nusipel
no ypatingos pagarbos. Linkėtina, kad di
desnis jaunimo draugų būrys ateitų tiems 
vadovams į talką.

Namų Bendrovė ir Sodyba jaunimo va
saros sambūrį laiko teigiamu veiksniu ir 
numato, jei tik bus pageidauta, ateity sto
vyklos metu visą namą apgyvendinti vien 
tik lietuviais. Tokiu būdu tiek aplinkuma, 
tiek veikimo sąlygos būtų dar palankes
nės stovyklautojams.

Jei prie paminėtųjų sąskrydžių dar pri- 
dėsim Joninių laužą ir Klubo narių metinį 
pobūvį, tai ir turėsim naujų tradicijų bran 
duolius, kurie pamažu susikūrė ar dar su
sikurs Sodyboje.

Pažymėtina, kad šiais metais, be kitų 
svečių, Sodybą pirmą kartą aplankė mū
sų mielasis veteranas M'nisteris B. K. 
Balutis.
Dėl ateities

Susitinkant su Midlando ir šiaurinės 
Anglijos lietuviais, vis dar galima išgirsti 
balsų, kad Sodybą reikia perkelti kur nors 
į salos vidurį. Reikia pripažinti, kad jų 
perkėlimo argumentai yra gana svarūs. 
Bet visa bėda, kad tai nėra perkeliamas 
daiktas. Vyskupas Brizgys prieš keletą 
metų, lankydamas Sodybą, pasiūlė, be
rods, 90.000 dolerių, kad mes ją perkeltu
me į Ameriką... Taigi tenka kalbėti ne 
apie Sodybos perkėlimą, bet apie jos par
davimą ir naujos nupirkimą kitoje vieto
je. O tuo tarpu dėl pardavimų, visi gerai 
žinome, kokie ermyderiai iškyla...

Atrodo, kad šiuo metu Sodybos parda
vimo klausimas iš viso nekeltinas. Ne
žiūrint į tai, kcd čia idealioj aplinkumoj 
per metų eilę jau susikūrė tarsi miniatiū
rinė Lietuva su savais žmonėmis ir tradi
cijomis, dar yra ir kita, komercinė, prie
žastis.

Vietos spauda ir net radijas pakartoti
nai skelbia, kad laukiamas galutinis spren 
d:mas dėl planuojamo įkurti naujo miesto 
Sodybos pašonėje. Kada jis bus — niekas 
t'krai nežino. Tačiau palaukti verta, nes 
jeigu Sodyba pasidarytų naujo pramonės 
centro priemiesčiu, tai jos vertė žymiai 
pakiltų, o veiklos galimybės smarkiai pa
didėtų.

Sprendžiant Sodybos problemą, dar gali 
būti dvi galimybės: nupirkti dar vieną 
ūkį -— Sodybą Midlande, arba pradėti pa
mažu organizuoti lietuvių migraciją į pie
tus... Kadangi tie klausimai iš tikrųjų ne- 
įema į šito rašinio rėmus, tai bandysim 
prie jų sugrįžti kuria kita proga.

Tuo tarpu Sodyboj dirbą žmonės teturi 
tiktai vieną problemą — jiems Sodyba 
atrodo per didelė... Būna momentų, kai

atrodo, jog kova su gamtos gaivalais, su 
piktžolėmis ir krūmokšniais, su lietumi, 
darganomis ir piktais vėjais jau yra pra
laimėta. Atrodo, per maža jėgos — neat- 
silaikysim. Bet ir vėl švysteli giedrios sau
lės spindulys, išaušta naujai diena, sugrįž
ta pasitikėjimas ir ryžtas — darbas tęsia
mas toliau...

J. Lūža

Liaudies menas per mažai panaudojamas 
‘komunistiniam auklėjimui

(E) Lietuvoje partija dejuoja — liau- 
d:es menas per mažai, esą, panaudojamas 
komunistiniam žmogaus auklėjimui. Ap
rašydama LKP CK Prezidiumo posėdį apie 
saviveiklos vystymą, „Tiesa“ (nr. 236, spa
lio 8 d-) nurodė į priimtąjį nutarimą ir pa
žymėjo, kad buvo pasidžiaugta Lietuvoje 
įvykusiu vyrų chorų sąskrydžiu, o ypač 
šitaip buvusios sutiktos sąskrydžiui sukur
tosios dainos: V. Laurušo „Oriolo ir Ne
muno žemėj“ ir E. Balsio „Kosmonautų 
daina“. Ta proga partija rūsčiai išbarė vi
sos eilės miestų vykd. komitetų ir rajonų 
bei gamybinių valdybų komitetus, kad šie 
nepakankamai naudoją saviveiklą komu
nistiniam žmonių auklėjimui, ir, esą, lėtai 
auga saviveiklininkų skaičius, ypač tokių 
žanrų, kaip chorai, liaudies šokiai, meni
nės agitbrigados. Negerai ir tai, kad nepa
kankamai rūpinamasi saviveiklos idėjiniu 
ir meniniu lygiu. Partijai ypač pikta, kad 
iki šiol vis trūksta „kovingų, atspindinčių 
dabarties gyvenimą masinių tarybinių dai
nų, naujų šokių“. Paraginta ruoštis 1965 
m. dainų šventei ir, žinoma, pagal Maskvos 
nurodymus toje šventėje vyrausiančios ne 
įprastinės, lietuviams priimtinos liaudies 
dainos, bet tai. ko pageidaujama partijoje 
— pagrindinę vietą turėsią užimti „aukš
tai idėjiški kūriniai šiuolaikine tematika“, 
taigi apie kolchozus, apie sovietinius did
vyrius ir pan.

EUROPOS LIETUVIS — 
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