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PO SOVIETINIU
KEVALU

Apsimetę taikos apaštalai
A. Lieponis „Švyturio“ Nr. 20 išgarbino 

Sov. Sąjungą, kaip taikos apaštalą. Žiūrė
kite, sako, Leninas jau 1917 m. pasiūlė vi
siems sudaryti paliaubas ir taiką. Bet Lie
ponis, žinoma, nutyli, kad to paties Lenino 
įsakymu g’nkluotos bolševikų gaujos pas
kui nukariavo ir prisijungė prie Rusijos 
daugelį kraštų, kurie norėjo būti savaran
kūs ir nepriklausomi.

Ar Lieponis bijo atvirai pasakyti, kad 
sovietinė taika iš tikro yra melas? Ar jis 
bijo parodyti, kad Sov. Sąjunga yra plėšri 
imperialistinė?

Dar labiau stiprindamas sovietinį tai
kingumą, jis nurodo, kad NATO kraštų 
blokas ginklavimuisi išleidžia po 6 mil. do
lerių kas valandą. O kiek išleidžia sovie
tai? Ar jie nesiginkluoja?

Lieponis pats, tur būt, nežino, kiek jie 
išleidžia, nes tai valstybinė paslaptis, ku
rią saugoja didieji bolševikai. Bet vis tiek 
jis tvirtina, kad Sov. Sąjungos kovinės ga
lios užtektų nušluoti nuo žemės paviršiaus 
bet kokiam agresoriui. Vadinas, jei Sov. 
Sąjunga yra tokia stipri, tai ji kasdien iš
leidžia dar daugiau negu NATO blokas.

O jeigu taip, tai kam čia dar dumti savo 
skaitytojams akis? Jeigu ji tiek daug ne
išleistų, tai ir duonos nereikėtų pirkti iš 
kapitalistų.

Komsomolcas ir normalūs žmonės
Jonas Mačiukevičius, matyt, yra kovin

gas komsomolcas. Šitai rodytų „Švyturyje“

SURUSINTA IR ATSILIKUSI KLAIPĖDA DBLS PIRMININKO SVEIKINIMAS 
VLIKui

Neseniai iš Lietuvos atvykęs pasakoja 
•»pie Klaipėdą, jos statybą, kultūros gyve
nimą. — Kai kuriuose fabrikuose, uostuo
se, transporte rusų skaičius siekia apie 
80 proc.

(Elta) Neseniai iš Lietuvos atvykę, gy
venę Klaipėdoje, Eltos atstovui papasako
jo apie Klaipėdą, jos buities bei kultūri
nio gyvenimo vaizdus. Atvykusieji buvo 
paklausti, kaip šiuo metu atrodo Klaipė
dos miestas, jo statyba, ar ji patenkina 
gyventojų poreikius.

— Jau yra žinoma, — pasakojo neseniai 
atvykusieji, — kad karo metu Klaipėda 
buvo labai nukentėjusi. O šiandien joje 
atsidūrus, į akis kristų naujai atstatytų 
kvartalų vaizdas. Pokariniu laikotarpiu 
pastatyti namai sudaro slegiantį įspūdį. 
Lėkšti, vadinamieji „tipiniai“, trijų aukš
tų, mažais langais su neskoningais balko
nais gyvenamieji namai daugiau primena 
barakų tipo kareivines. Tokie namai šian
dien jau liudija sovietinę „architektūrą“, 
Azijos kultūrą. Net ir sovietiniai pareigū
nai pripažįsta, kad įvykusi klaida, tačiau 
jie teisinasi, kad, esą, anuomet nebuvę 
laiko galvoti apie miesto išvaizdą. Pasiro
do, pirmasis po karo Klaipėdoje atremon
tuotas pastatas buvo... kalėjimas (šian
dien jis jau panaikintas).

Nūdien statyba jau moderniškesnė, vyk
doma spartesniais tempais, tačiau atiduo
damų eksploatacijai butų skaičius nespėja 
patenkinti nė prieauglio. Kaip ir kituose 
Lietuvos miestuose, butų klausimas laiky
tinas pačiu opiausiu.

— Ar daug šiuo metu rusų Klaipėdoje?

miestuose, dideli formalumai gauti butą? 
— toliau buvo klausiami neseniai iš Lie
tuvos atvykę.

— Taip, jei nori savo noru įsikurti stam 
besniuose pavergtosios Lietuvos miestuose, 
susidursi su įvairiais, nelengvai įveikia
mais sunkumais. Pirma, turi turėti gerus 
gimines ar pažįstamus, kurie turėtų atlie
kamo gyvenamo ploto ir sutiktų apgy
vendinti, antra, — turi turėti darbą (tuo 
tarpu darbo negausi, jei neturi buto ar 
šiaip kokio kampo prisiglausti prie šei
mos...), ir tik tokiu atveju milicija sutiks 
svarstyti pareiškimą įsiregistruoti. Tačiau 
pagal įstatymą darbą gauti gali tik prisi
registravęs. Štai jau ir patenkame į užbur
tą ratą. Tačiau apsukresni, labiau išradin
gi žmonės sugeba išspręsti ir tokius galvo
sūkius, ir čia labai tinka posakis „nepa
tepsi — nevažiuosi“. Pastaraisiais metais 
Klaipėdoje gauti darbą nebuvo paprasta, 
ir šiuo atveju daugiau sunkumų turi mo
terys.

— Kur daugiau susiduriama su rusais 
atėjūnais?

— Stambiuose fabrikuose, žvejybos ir 
prekybos uostuose, dar ir transporte daž
niausiai vadovaujantis personalas ir di
džioji darbininkų dalis yra rusai. Doku
mentacija vedama rusų kalba. Žvejybos 
ir prekybos uostuose rusų skaičius gali 
siekti apie 80 proc. Kiek daugiau lietuvių 
esama vykd. komiteto įstaigose, medici
nos, švietimo įstaigose — čia šalia rusų 
naudojama ir lietuvių kalba. Tad Klaipėda 
laikytina daugiau surusintu Lietuvos 
miestu.

lankosi dramos teatre, tačiau lankomumas 
priklauso nuo repertuaro. Rusų publiką 
aptarnauja reguliariai atvykstąs Soviets- 
ko (Tilžės) rusų dramos teatras.

Klaipėdoje dar veikia poilsio ir kultūros 
parkas — čia matyti iškabinti akį rėžią 
propagandiniai šūkiai bei diagramos. Par
ke būna saviveiklos koncertai ar šokių va
karai, bet tik retais atvejais jie baigiasi 
be įsigėrusiųjų peštynių. Iš viso Klaipėdo
je įsigalėjęs alkoholizmas. Miesto valdžia 
buvo priversta atidaryti „išblaivinimo 
įstaigą“, be to, alkoholikus dar gydo psi
choneurologinis dispanseris.

Dar galima pridurti, kad Klaipėdoje 
aukštųjų mokyklų nėra. Anksčiau veikęs 
Pedagoginis institutas buvo uždarytas. 
Veikia muzikos, žemės ūkio, finansinis, 
buhalterinis teechnikumai, amatų mokyk
la ir vienintelė Lietuvoje jūreivystės mo
kykla, ir joje daugumą sudaro rusai. Bū
dinga, kad į šią mokyklą nėra lengva įsto
ti. Reikia įrodyti tėvų veiklą, jei vienas iš 
tėvų miręs, tai pristatyti pažymėjimą, kur 
būtų pažymėta, kur palaidotas ir kokia 
mirtimi miręs. Palyginti su kitais Lietu
vos miestais, inteligentijos Klaipėda turi 
mažiau. Jei dar prisiminsime įvairiatau
čius miesto gyventojus, galėsime tarti, 
kad kultūros atžvilgiu Klaipėda turėtų už
imti vieną paskutiniųjų vietų Lietuvoje.

DBLS Pirmininkas pasiuntė VLIKo Pir
mininkui tokį sveikinamąjį laišką:

1963 m. lapkričio 14 d.
Dr. A. Trimakui, VLIKo Pirmininkui,

New Yorkas

Didžiai Gerb. Pone Pirmininke,
Nuoširdžiai dėkoju Tamstai už pakvieti

mą į VLIKo 20-ties metų sukakties minėji
mą, kuris ruošiamas š.m. lapkričio 23 die
ną New Yorke. Negalėdamas asmeniškai 
dalyvauti, norėčiau šiuo laišku perduoti 
Tamstoms D. Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Centro Valdybos šilčiausius sveikini
mus ir geriausius linkėjimus Jūsų ateities 
veiklai.

Kaip Jums yra žinoma, DBLS-ga nuo 
pat įsikūrimo nesvyruodama rėmė Jūsų 
vedamąją politinę kovą dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Galiu Tamstas užtikrinti, kad 
tokios pozicijos mūsų organizacija ir jos 
pavieniai nariai laikysis ir toliau. Mes esa
me įsitikinę, kad tokia lietuvių išeivijos 
laikysena, kartu su mūsų brolių tėvynėje 
nenuilstamais siekimais, pagaliau turės 
atnešti Lietuvai laisvę ir nepriklauso
mybę.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais Tams
toms, —

Jūsų J. Vilčinskas
S-gos pirmininkas

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

JOHNAS KENNEDYS
išspausdintasis jo laiškas. Grįžo jis į savo 
gimtąjį kolchozą, o gi žiūri — dvi komso- 
mole buvusios merginos, buvusios jo drau
gės, jau ištekėjusios ir gyvena mintimis 
apie daržoves, apie drabužėlius vaikams, 
apie sumažėjusį karvės pieningumą. Jokių 
svaičiojimų apie komunizmą! Viena net ir 
laikraščių nebeskaito. O į kolchozą dirbti 
nebeina jau nė viena. Ar čia yra ko jau
dintis?

Mačiukevičiui, žinoma, yra. Jis norėtų, 
kad tos jaunosios moterys paliktų namie 
pusalkanius ir pusnuogius savo vaikus, 
užleistų piktžolėmis jas ir jų šeimas mai
tinančius sklypus, paliktų baubiančią ne
pašertą vienintelę karvelę — jų vaikų 
maitintojėlę ir bėgtų į kolchozą krauti 
valstybei turtų. Tas stropusis komsomol
cas, tur būt, nė nežino, kad valstybės pir
moji pareiga yra rūpintis savo piliečio ge
rove, o ne reikalauti tik iš to piliečio ati
duoti jai paskutines jėgas už nieką.

Geležėlę rado
Norėdamas parodyti, koks sunkus buvo 

gyvenimas Lietuvoje prieš 25 metus, „Švy
turio“ žurnalas išsispausdino seną skelbi
mą iš „Lietuvos Aido“: išnuomojamas di
delis kambarys su atskiru įėjimu, centri
niu šildymu ir baldais už 100 litų.

Kuo čia reikia stebėtis, tai ir nežinia: 
ar kambario gerumu, ar jo brangumu? Iš 
viso trumpo aprašymo matyti, kad kamba
rio tikrai būta puikaus. Gyvenk ir džiau
kis. Dabar tokių, tur būt, ir nėra. Tik rei
kia pinigų turėti. Labai tiktų ir šiandien 
kokiam nors viengungiui sovietiniam mi- 
nisteriui ir pareigūnui iš plačiosios Rusi
jos. O gal toks ten ir gyvena. O jeigu ne 
toks gyvena, tai, tur būt. sugrūstos bent 
kelios šeimos. Ar nuomos mokama 100 rub
lių, ar kiek mažiau, tai „Švyturys“ galėjo 
juk išsiaiškinti ir paskelbti. Bet jis, be 
abejo, neišdrįso. Pavyzdžiui, būtų neko
kia propaganda, jei paaiškėtų, kad ten yra 
įsikūręs rusiškas tėvynainis ir nieko ne
moka...

Kai vaizbūnas gauna tik barti
J. Vyšniauskas lapkričio 2 d. „Komjauni 

mo tiesoje“ rašo, kaip puikiai veikia Plun
gės kaimiškojo gamybinio komiteto vadi
namieji „prožektorininkai“. Pasirodo, jie 
turi savo satyrinį laikraštį ir per jį per
traukia per ūsą visus, kurie tik dirba, 
tvarkosi ir gyvena ne taip, kaip partija 
prisakė. Finansų inspektoriui kliūva dėl 
to, kad jis pataikaująs kunigui. Dobilų 
šeima pajuokiama, kad ji maitinasi siunti
nėliais iš Amerikos. Kazragis per tą laik
raštėlį persekiojamas už tai, kad naminę 
varo. O Karklėnų komsomolcai išdavė ten 
paslaptį, kad jų ūkyje buvo net 6 neužpa- 
jamuotos karvės.

Ar visi tie dalykai lygūs?
Žinoma, kad ne. Kam čia. pavyzdžiui, 

koks nuostolis, jei kuri nors šeima prisidu
ria iš siuntinėlių? Bet jei kolchozo pirmi
ninkas su savo artimaisiais šešias kolcho
zo karvutes melžia ir net parduoti gali, tai 
jau didelis dalykas. Pagal viską išeitų, kad 
tai nusikaltimas. Bet tas pirmininkas, tur 
būt, partinis, tai užteko, kad ir jis kartu 
su smulkiais žmoneliais buvo pertrauktas 
per ūsą. Ką gi tu gali padaryti partiniam 
vaizbūnui?

Ar lengva mieste gauti geresnį butą?
— Šiuo metu Klaipėdoje gyventojų skai 

čius gali siekti apie 100.000. Tenka many
ti, kad tų gyventojų tarpe 55-60 proc. su
daro rusai. Kadangi tuoj po karo rusų gy
ventojų skaičius buvo dar didesnis, tad 
nenuostabu, kad rusai gyveno geresniuose 
butuose. Turėti Klaipėdoje gerą butą — 
didelė laimė. Jei nori gauti butą, turi 
praeiti „kryžiaus kelius“, — tad labai daž
ni spekuliacijos butais atvejai, kyšininka
vimas. Dažnas atvejis, kai Klaipėdoje 10- 
15 m. gyvenąs darbininkas negauna buto, 
o žiūrėk — koks naujai atvykęs jaunas 
specialistas būna bematant aprūpintas 
butu.

— Ar ir Klaipėdoje, kaip ir kituose

— Kokios kultūros įstaigos šiuo metu 
veikia Klaipėdoje? Ar jaunimas noriai da
lyvauja sukomunistintosios kultūros veik
loje? — toliau teiravosi Eltos atstovas.

— Šiuo metu Klaipėdoje veikia dramos 
teatras, keturi kino teatrai. Be to, kiekvie
na stambesnė organizacija turi savo klubą 
ir vad. meno saviveiklą. Į šiuos ratelius 
vadovai įpareigoti įtraukti kuo daugiau 
jaunimo, tačiau tos saviveiklos veikla tiek 
subanalėjusi bei supanašėjusi, kad jauni
mas saviveiklos kratosi ir verčiau lankosi 
šokių salėse ar restoranuose. Tad nenuo
stabu, kad klubų vedėjai nuolat kaltinami 
žlugdą kultūrinį — masinį — politinį dar
bą. Populiarus yra kinas, ypač jei rodomi 
Vakarų gamybos filmai. Lietuviai daugiau

r Septųaios DIENOS -|
NUŽUDYTAS PREZ. KENNEDYS

Lapkričio 22 d., penktadienį, apie 
1 vai. popiet Amerikos laiku, 6 vai. 
vakaro mūsų laiku, Dalias, Teksaso 
valstijoje, šūviu į galvą buvo nužu
dytas J.A.V. prezidentas Johnas 
Fitzgeraldas Kennedys.

Nuvežtas į ligoninę, prezidentas 
po pusvalandžio mirė neatgavęs 
sąmonės.

Prezidentas buvo 46 m. amžiaus.
ŽUDIKAS SUIMTAS

Suimtas 24 m. amžiaus Lee H. Oswaldas 
ir apkaltintas prezidento nužudymu.

Prieš ketverius metus buvo Maskvoje ir 
ten amerikiečių ambasadoje atsisakė pilie
tybės, nes jis paprašęs sovietus duoti jam 
pilietybę. Jo žmona rusė. Jis buvo Dalias 
mieste už komunistinės Kubos reikalus ko
vojančio komiteto pirmininkas.

Į prezidentą buvo šauta pro sandėlio 
langą iš didelės jėgos šautuvo (snaiperio). 
I prezidentą pataikė 2 kulkos. Sužeistas ir 
Teksaso gubernatorius. Paskui sandėlyje 
buvo rastas šautuvas.

Netrukus po įvykio su prezidentu buvo 
nušautas policininkas, už kurio mirtį taip 
pat pakaltintas Oswaldas (bėgdamas nušo
vęs).
ŽUDIKO ŽUDIKAS

Oswaldas neprisipažino, kad jis nužudęs 
prezidentą, nors policija tvirtina, kad ji tu
ri pakankamai įrodymų jam nuteisti.

Tačiau sekmadienį (lapkričio 24 d.) Os
waldas buvo nušautas. Kai iš vieno kalėji
mo jis buvo vedamas į kitą, iš už reporte
rių pašoko žmogus ir paleido jam šūvį į 
pilvą.

Žudiko žudikas yra klubo savininkas. Jis 
suimtas. Jo pavardė — Rubinsteinas, trum 
pai vadinamas Ruby.

PREZIDENTAS JOHNSONAS
Prezidento pareigas tuojau perėmė su 

prez. Kennedžiu po Teksasą važinėjęs vice 
prezidentas Lyndonas Baines Johnsonas, 
55 m. amžiaus^ pats kilęs iš Teksaso. Prezi
dentinę priesaiką jis davė lėktuve.

Naujasis prezidentas nuo 29 m. savo am
žiaus buvo kongrese, nuo 1948 m. senate. 
Ten jis buvo partijos pirmininkas.

Vašingtone su juo susitikęs Chruščiovas 
pasakė apie jį: „Aš nepažįstu tavęs, bet aš 
skaičiau visas tavo kalbas, ir man jos ne
patinka“.
KETVIRTASIS

J.F. Kennedys yra ketvirtasis JAV prezi
dentas, kuris mirė nuo žudiko rankos.

Pirmasis buvo Abrahamas Lincolnas, še
šioliktasis prezidentas, nušautas 1865 m. ba 
landžio 14 d. teatre.

Antrasis—Jamesas Garfieldas, dvidešim 
tasis prezidentas, nušautas 1881 m. Vašing
tono geležinkelių stotyje.

Trečiasis — Williamas McKinleys, dvide 
šimt penktasis prezidentas, nušautas 1901 
m. rugsėjo 6 d. Buffale.

Dar yra buvę du nepasisekę pasikėsini
mai į prezidentus. 1933 m. vasario 15 d. 
Miamyje 5 šūviai buvo paleisti į Roosevel- 
tą, o 1950 m. lapkričio 1 d. puertarikietis 
veržėsi nušauti Trumaną (3 sargybiniai 
buvo peršauti, vienas jų mirtinai).
SUIMTI IR IŠTREMIAMI

Kongo ministeris pirmininkas įsakė tuo
jau pat ištremti du sovietų diplomatus. 
Visi kiti sovietų atstovybės Leopoldville j e 
nariai taip pat paskelbti „persona non gra
ta“, vadinas, nepageidaujami ir turės išva
žiuoti.

KAS BUVO UŽ ŽUDIKO PEČIŲ?
Prez. Kennedžio žudikas Oswaldas yra 

komunistų partijos narys ir tuo didžiuoja
si.

Sovietai iš pradžių skelbė savo spėjimą, 
kad žudikas bus koks nors rasistas.

Dabar, paskelbus, kad žudikas yra ko
munistas, sovietai tvirtina, jog tokio komu 
nisto jie nepripažįsta.

Kongo vyriausybė sučiupo dokumentus, 
kurie rodo, kad sovietų atstovybė teikė ak
tyvią paramą antivyriausybiniam suokal
biui, kurio tikslas buvo jėga perimti kraš
to valdžią.

Savo ambasadoje sovietai turėjo 40-50 
aukštesniųjų pareigūnų ir 40-50 tarnauto
jų ir šoferių.
SUSITIKIMAS PARYŽIUJE

V. Vokietijos kancleris Dr. Erhardas ap
lankė Prancūzijos prez. de Gaulle-į.

Tai pirmoji jo kelionė į užsienius, kai 
perėmė kanclerio pareigas.

Maniakas nutykojęs paleido kelias kul
kas, ir žuvo prez. Kennedys. Ta žinia pri
trenkė ir sujaudino visą pasaulį. Kas jis 
buvo? Britų „Daily Mirror“ rašo:

, Mes netekome savo čempiono. Mirė vy
ras, kuris stojo už viską, kas tik brangu Va 
karams, kaip ir jo didysis pirmatakas Ab
rahamas Lincolnas, ir žuvo nuo fanatiko 
kulkos. Jis gynė visas laisves, kurios bran
gios Vakarų pasauliui. Prieš komunizmo 
grėsmę jis stovėjo tvirtas kaip uola. Kai 
įvyko susidūrimas dėl Kubos, jis laikėsi at 
kakliai, ir priešas pasidavė dėl jo to atspa
rumo. Bet jis buvo kilnus ir didžiadvasis 
laimėjimo atveju. Jis nesistengė pažeminti 
priešo. Viduj jis siekė tų pačių laisvės idea 
lų. Neišsisukinėdamas jis kovojo už žmo
nes, kurie gimė su juoda odos spalva. Jis 
bandė įvesdinti juos į didžiąją amerikiečių 
tautą, kaip lygius, kaip brolius, kaip Dievo 
vaikus. Jis buvo turtingas. Tačiau tarnavo 
visiems paprastiems savo krašto ir pasau
lio žmonėms“.

Kennedį visi vertina, kaip didelį prezi
dentą. Kur jo tas didumas? Britų „The Ob
server" rašo:

„Kai miršta didieji valstybės vyrai, tai 
visuomet ateina į galvą tai, ko jie yra pa
siekę. O Kennedžio mirties tragedija yra 
ta, kad mes turime gedėti dėl to, kas dar 
nebuvo pas'ekta. Jaučiame, kad buvo iš
duota ateitis. Kai J. Kennedys patapo pre 
zidentu, tai jis pasidarė ne vien tik jau
nystės simbolis pasaulyje, kuriame vyrau
ja senesni žmonės. Jis atsinešė su savim 
intelektualinių nuotykių pojūtį. Staiga, ro
dos. atsivėrė naujos galimybės. Rodos, pats 
gyvenimas pasidarė įdomesnis. Atrodo, kad 
jis atėjo ne kaip kitų įpėdinis į esamąją po 
litinę padėtį, bet kaip naujos padėties skel 
bėjas. Bet Kennedys nebuvo fantastas, ku
ris remiasi svajonėmis. Jis buvo šaltakrau
jis politikas, kuris labai vertina faktus“.

Nurodęs, kad pasaulis niekada nėra taip 
visuotinai ir skaudžiai liūdėjęs, kaip dėl 
prez. Kennedžio mirties, „The Sunday Ti
mes“ rašo:

„Dabar jau aiškiai matyti, kad kiekvie
nam kraštui jis buvo tikrumo ir vilties šal
tinis, tiek visame pasaulyje, kiek ir Jungti 
nėse Valstybėse, beveik tiek pat Rusijoje, 
kiek ir Vakaruose. Jis buvo tikrasis poka
rinio pasaulio herojus, ir jis buvo nužudy
tas. Iš tiesų niekada nebus įmanoma iš
matuoti tų pasėkų, kad jo netekome. Dide-

lių valstybininkų retai tebūna; dideli vals
tybininkai. kurie turi vilties dovaną, yra 
dar retesni". ■

„The Guardian" rašo:
„Prezidentas Kennedys buvo Teksase, 

rūpindamasis savo civilinių teisių progra
mai parama. Kaip ir Lincolnui prieš jį, tai 
jam kainavo gyvybę. Jis tikėjo tuo ir kovo
jo už tai. Geriausias paminkąs jam būtų, 
jei kuo greičiau ji būtų priimta“.

KAIP KUR VERTINAMAS ŽMOGUS
Sovietai buvo suėmę turistu važinėjusi 

amerikietį prof. Barghoorną ir paleido jį 
prez. Kennedžiui įsikišus. Dėl to nesusipra 
timo britų „The Times" rašo:

(„Komunistinė filosofija nelabai skiria 
vietos tai galimybei, kad dėl atskiro as
mens likimo galėtų būti pastatyti ant kor
tos tarpvalstybiniai santykiai. Jeigu sovie
tai priėjo įsitikinimo, kad Vakarai dėl vie
no profesoriaus nesustabdys prasidėjusio 
atoslūgio, tai tik rodo, kiek menkai sovietų 
vadai teišmano, ką reiškia vakarietiškoji 
demokratija“.

O amerikiečių „The New York Times" 
rašo:

„Kokie ten bebūtų buvę dabartinės sovie 
tų politikos motyvai ar tikslai, laiminga 
pabaiga rodytų, kad sovietinė vadovybė ne 
nori grįžti į anas biauriąsias šaltojo karo 
dienas, o dar mažiau ji linkusi susilaukti 
tokio sunkaus įtempimo, kai prieš metus 
buvo iškilusi Kubos krizė dėl sovietų į tą 
salą sugabentųjų raketų“.

PASAULYJ
— Orissos valstijoje, šiaurės Indijoje, 

nuo spalio 1 d. cholera mirė 967 asmenys.
— Užsieniams skirtose programose Mask 

vos radijas kalba 44 kalbomis.-
— Ivanas Puchovnikovas Kaukaze savo 

daržą apvedžiojo elektros viela, ir kai pa
auglė mergaitė buvo nutrenkta, jis gavo 
15 metų kalėjimo.

— Bredos kalėjime, Olandijoje, kalinys 
keletą metų už dyką gėrė kantinoje kavą 
pagal celėje pasigamintus kuponus ir da
bar patrauktas atsakomybėn už kuponų 
padirbinėjimą.

— Amerikietis astronomas paskelbė, 
kad apie žemę keliauja kometa su 1.8 mi
lijonų mylių ilgio uodega.

Paleistas antras turboagregatas VRES — 
Elektrėnuose

(E) Darbininkai VRES — Elektrėnų ši
luminės elektrinės statyboje spalio mėn. 
daug kentėjo nuo varovų reikalavimų — 
juk jiems ligi spalinių bolševikinių švenčių 
(lapkr. 7) reikėjo paleisti antrojo agregato 
generatorių. Tas generatorius buvo įjung
tas į sistemą lapkr. 4 d. Tai partijai svar
bus įvykis, tad LKP CK su Min. Taryba pa 
siskubino pasiųsti sveikinimą, o į Elektrė
nus buvo nuvykę visi partiniai bei režimi
niai varovai su Sniečkumi. Džiūgauta, 
kad elektros linija nuo Elektrėnų einanti 
ligi pat Leningrado, atseit, jau naujas 
krašto liedinimo su Maskvos ūkiu pasieki
mas... (tuo tarpu, pagal „Lietuvos TSR 
Ūkį“ 1960m. „elektrifikuotų kolchozų Lietu 
voje 1960 m. tebuvo 44 proc. — tai rodytų, 
kad VRES kaimynystėje kolchozai lėtai 
elektrifikuojami ir kiek rūpinamasi Lietu
vos ūkiu — E.). Toji VRES statyba vėl pa
dedanti stiprinti vad. broliškųjų tautų 
draugystę — lietuviai darbininkai sąmonin 
gai buvo verčiami kalbėti apie „puikų žmo 
gų — brigadininką baltarusį Bulavskį“ ir 
neblogesnį ukrainietį Plvpvarą. Esą jie vi
suomet su šypsena, o jų rankose „kiekvie
nas darbas tirpstąs"...

Pusė čekų įmonių klastojo plano 
pranešimus

(E) Pagal iš Prahos gautas žinias, beveik 
pusė patikrintų Čekoslovakijos įmonių bu
vo suklastojusios ir neteisingai paruošusios 
įvairius pranešimus apie plano išpildymus, 
čekų prof, sąjungų laikraščio „Prace“ nuo
mone, tai esanti sukrečianti žinia, nes tai 
apsunkinę čekų liaudies ūkio padėtį.

1
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PAJŪRIAIS, PAMARIAIS
Knyga būna įvairiaip sutinkama. Tai 

priklauso ir nuo pačios knygos ir nuo 
skaitytojo. Vienas skaito šimtai, kitas 
tūkstančiai, bet negalima būtų pasakyti, 
kad knyga geriausia, kuri susilaukia tūks
tančių skaitytojų. Taip pat negalima pa
sakyti, kad kurią nors populiarią, visiems 
prieinamą knygą reikėtų piršti paskaityti.

Alfonso Nevardausko knyga Pajūriais, 
pamariais galėtų susilaukti daug skaity
tojų (jos, po teisybei, išleistas tik 1000 eg
zempliorių; knyga didelio formato, kietai 
{rišta ir turi 317 puslapių; kaina 5 dol.). 
O jeigu skaitytojas užuostų, kas joje yra, 
tai jisai ir be didelių piršlybų parsitrauk
tų ją į savo namus, nes ji verta plačiai 
pasklisti.

Tai kuo gi ji galėtų ir turėtų būti pa
traukli?

Pirmiausia — ji parašyta žmogaus, ku
ris gerai pažįsta rašomuosius dalykus iki 
pačių smulkmenų. Parašyta ji nuoširdžiai. 
Rašyta ne literatūra naudojantis, bet re
miantis savo patyrimu ir stebėjimais. Jos 
tema — Lietuvos pajūris ir darbas tų žmo 
nių, kurie nepriklausomybės laikais gau
dė kontrabandininkus.

Be abejo, pats įdomiausias šioje knygo
je dalykas yra tie geografiškai gamtiški 
aprašymai, skirtieji Lietuvos pajūriui. Iš
tisi skyriai ar pastraipos tiesiog prašyte 
prašosi perkeliami į geografijos, zoologi
jos ar mokyklines skaitymų knygas. Tik 
žiūrėkite — štai gi autorius mums smul- 
kokai aprašo Nemuno deltą, kaip čia tasai 
mūsų upių tėvas išsišakoja, kokios salos 
susidaro, kur atviros vandens akys-žiogiai 
ir kokius papročius turi ten prisilaikanti 
gyvūnija. Kas skaitė puikiąją prof. Stp. 
Kolupailos monografiją „Nemunas“, tai 
būtinai susies A. Nevardausko knygos kai 
kuriuos skyrius su ja ir sakys: štai dar 
čia gražus papildymas mūsų žinioms apie 
upių tėvą, žiupsnis naujos puikios medžia
gos mokamai pateiktos su tokiais pasako
jimais, kaip tasai didysis žvėrelių bėgi
mas prieš potvynius.

Šičia tiems upeliams ir jų ypatybėms, 
pavasariniams potvyniams ir kas kaip el
giasi jų metu duodama autentiškos įdo
mios medžiagos, kuriai skirti pirmieji kny
gos skyriai, o paskui, kai pasakojami ir 
kiti dalykai, autorius dar vis vienaip ar 
kitaip grįžta prie jų.

Kuršių Neringa — tai kita knygos tema. 
Iš tiesų autoriui rūpėjo dar ir kiti dalykai 
papasakoti, ne vien tik pasitarnauti geo
grafijai ir gamtos tyrinėtojams. Bet tą 
gamtinį foną piešdamas ir juo grožėdama
sis jis bus daugiau pasitarnavęs skaityto
jui, negu pasakojimais, kaip buvo gaudo
mi kontrabandininkai. Taigi štai Kuršių 
fįpringa, Kopgalis, Smiltynė, Meškadau- 
bis, alksnynas, Meilės slėnis, Lybikio ra
gas, Juodkrantė, Avių kalnas, Pervalka, 
Preila, Nida... Jeigu tokius aprašymus pa
teikianti knyga būtų pasirodžiusi anuo
met, kai mus pačius ir kitataučius reikėjo 

vilioti pažinti savo kraštą patiems ir pri
statyti jo įdomybes kitiems, tai sakytume, 
kad autorius smarkiai pasitarnavo šitiems 
reikalams. Šiandien, be abejo, mums beli
ko galimybė tik iš knygų pasidžiaugti sa
vo kraštu ir jose sukauptą medžiagą bran
ginti dar ir kaip indėlį į atitinkamas savo 
krašto tyrimo sritis. Juk mūsų suminėtieji 
knygos skyrių pavadin'mai apima ištisus 
aptinkamų vietų aprašymus, kas ten kada 
kur buvo. Ten papasakojama kiekvienos 
vietos geografija, gamta ir istorija, žino
mų verslai, užsiėmimai ir papročiai. Ypač 
plačiai autorius supažindina skaitytojus 
su žvejais ir jų darbu, tuo praturtindamas 
mūsų raštiją, kuri plačiausiai yra įamži
nusi tik ūkininką.

O jeigu žvejai, tai ir žuvys. Kas per žu
vis yra perpelė, kuri pasirodo Kuršių ma
riose? O kaip gi ten su tais unguriais? 
Kada jie gaudomi? Stinta, pūkis, štaka- 
linskis, žiobriai, plekšnės, menkės, ruo
niai, kvapės, minagai, eršketas — tai van
dens gyvūnai, kuriems patiems ir kurių 
gaudymui bei su tuo gaudymu susijusiems 
nuotykiams aprašyti A. Nevardauskas pa
skiria ištisus puslapius.

Jeigu kalbama apie pajūrį, tai ir kopų 
karalius elnias turi būti minimas. Jis čia 
ne tik minimas — apie jį papasakota ypač 
daug ir turiningai. Toliau — apie užeigas 
keturkojams, apie gandrus pamaryje, var
nas ir jų gaudymą rugsėjo mėn., praskren
dančius paukščius, gintarą. Ak, dar dau
gybė čia ir kitų įdomių dalykų, susijusių 
su anomis vietomis!

Tuos dalykus pristatydamas skaityto
jui, autorius tarytum piešė foną kitai isto
rijai — savo tiesioginės tarnybos. Bet tas 
fonas skaitytojo ir pačios knygos naudai 
išėjo platus, ir tiesioginis pasakojimas lyg 
ir paskendo jame.

Tačiau jokiu būdu nepasakytume, kad

Maskvoje minės Donelaičio sukaktį

(E) Ryšium su Donelaičio 250 m. gimi
mo metinėmis (1964 m. sausio 1 d.) ir 
Maskvoje vyko jubiliejinės komisijos po
sėdis, šalia rusų rašytojų dalyvaujant ir 
vad. Lietuvos M:n. Tarybos nuolatiniam 
atstovui prie Sovietų S-gos Min. Tarybos 
K. Gabdankui. Sausio mėn. Kolonų salėje 
numatytas surengti vakaras Kristijono 
Donelaičio atminimui ir kūrybai. Vakare 
pasisakysią Rusijos. Lietuvos ir kt. res
publikų rašytojai, o koncerte dalyvausią 
lietuviai menininkai ir kolektyvai. Dar 
numatoma ir lietuvių grafikos paroda. 
Minėjimai būsią dar kitų respublikų sosti
nėse, Leningrade, Oriole ir kt. Rusijos Fe
deracijos miestuose. Viena iš Maskvos gat 
vių numatyta pavadinti Donelaičio vardu.. 
Žinoma, visos šios priemonės turi tikslą 
demonstruoti, kad sovietai bei kitos Sovie- 
tijos tautos gerbia lietuvių literatūros 
pradininką, ir parodyti, bent iš paviršiaus, 

.lietuvių tautos savitumą. 

ir kontrabandininkų gaudymo tema ne
būtų įdomi, ypač tokio pasakotojo, kuris 
pats gaudė ir kalba remdamasis patyri
mu. Jis savo pasakojime perteikia ne tik 
nemaža įdomių nuotykių, bet ir tas ypa
tingas sąlygas, kada reikia prekes gabenan 
čius ir muito nenorinčius mokėti žmones 
nutykoti, pasivyti ir pagauti vandenyje. 
Vienoks pasienio policijos darbas juk bu
vo kur nors Latvijos, kitoks Lenkijos, o 
dar kitoks Vokietijos pasienyje, ypač ta
me, kur siena eina jūra.

Kol ta kontrabanda vykdavo, kol ji bū
davo gaudoma, niekas apie tai ir nerašy
davo. Tik dabar pradeda rodytis atsimi
nimai, ir atrodo, kad A. Nevardauskas bus 
davęs pirmasis jų apie pajūrininkų kovą 
su valstybės skriaudikais.

Paskutinieji knygos skyriai nušviečia 
lietuvių tautinį reiškimąsi pajūryje. Ne
daug čia vietos teskirta to reiškimosi ben
drybėms, o kiek daugiau vėl tiems daly
kams, kuriuose dalyvavo pats autorius.

Knygoje yra du žemėlapiai, kurių vie
nas rodo Nemuno-Rusnės žemupį, o kitas 
Nemuno deltą.

Bet mes nutylėjome dar vieną gražų tos 
knygos dalyką — turtingas iliustracijas. 
Titulinio puslapio ir užsklandų iliustraci
jas yra piešusi Z. Morkūnienė. Tačiau čia 
sudėta, tur būt, koks 150 būdingų pajūri
nių fotografijų, kurios ir iliustruoja ir 
kartu puošia knygą. Tos fotografijos dau
giausia vis tokios, kurios paryškina tekstą.

Dėl to knyga ne tik gera, bet ir maloni 
paimti į rankas.

K. Abr.

NESUKIME GALVŲ — DĖL DOVANŲ.

Bent kartą metuose, Kalėdų proga, atsi
minkime, kad viena geriausių tokiomis 
progomis dovanų — KNYGA.

Šiuo metu kaip tik pasirodė ypatingai 
gražiai išleistos vertingos knygos:

Marius Katiliškis — Šventadienis už 
miesto, 354 psl., Algirdo Kurausko iliustra 
cijos — 1.16.8.

Alf. Nevardauskas—Pajūriais pamariais, 
didelio formato, gausiai iliustruota, 316 
psl., knyga apie Lietuvos pajūrį — 1.16.8.

Sally Salminen — Katryna, romanas, 
1936 m. nukonkuravęs 76 kitus romanus ir 
laimėjęs Švedijos literatūros premiją. 565 
psl. Kietais apdarais. — 1.16.8.

J. Sužiedėlis — The Batle of Grunwald 
— Žalgiris anglų kalba, gražiai išleista, su 
Mateikos garsiuoju paveikslu, spalv. virš. 
Graži dovana jaunimui — 1.2.0.

Sibiro tremtinių ranka rašyta maldų 
knygelė „Marija, gelbėk mus“, lietuvių ar 
anglų kalbomis — 0.9.0.

Tas ir daugybę kitų knygų, liet, plokšte
lių ir naujai išleistus Kalėdinius ženkliu
kus, galima gauti parašius —
DAINORA, 14, Priory Rd.. KEW, Surrey.

METAS KELTIS

Naujų bažnytinių metų pradžioje girdi
me Tautų Apaštalo balsą: „...jau mums 
metas keltis iš miego, nes dabar mūsų iš
ganymas arčiau, kaip kada įtikėjome 
(Rom. 13,11). Sakysite: „Nejaugi buvome 
užmigę?“ Patiems tai neįmanoma pastebė
ti. Kas yra užmigęs, nežino, kad miega. 
Visa gerkle šaukti, rankomis mostaguoti ir 
kojomis spardytis dar nereiškia nemiegoti, 
nes yra tokių, kurie ir miege šaukia, mosta
guoja ir spardosi. Kas pasiduoda „apsiriji
mams ir girtuokliavimams“, pagal šv. Pau
lių, elgiasi ne kaip dieną, o kaip naktį. Juo 
labiau nakčiai priklauso „paleistuvavimas 
ir begėdystė“, o kurie leidžia save užval
dyti „barniui ir pavydui“, nebemato tik
rovės ir gyvena lyg sapne; jiems visur vai
denasi priešai, pasiruošę kiekvienam žings 
nyje statyti pinkles. Visa tai nesiderina su 
dienos šviesa. O ką sakyti apie patogumo 
ir įpročio drūnijimą, apie pavargimo, at- 
grisimo ar abejingumo snaudulį, kuris ap
ėmęs didžiausią žmonijos dalį? Juk ir pik
tiesiems tik todėl taip sekasi sėti blogio 
sėklą, kadangi apsnūdę gerieji to nemato, 
arba matydami nesipriešina.

„Kas miega — nenusideda“, sako priežo
dis. Lygiai galima sakyti: „Kas miega — 
nesipriešina“. Štai kodėl visos diktatūros, 
o ypač komunistinė, siekianti užvaldyti vi
są pasaulį, taip stengiasi žmonių mases iš
laikyti dvasinio apsnūdimo stovyje. Vis 
stipresnės tariamo sambūvio piliulių do
zės, atidus bet kokio triukšmo apie tai, kas 
dedasi jų vergijoje esančiuose kraštuose, 
nuslopinimas, dirbtinai žavios, miegą palai 
kančios, pažadų sutarčių, prispaustųjų už
tarimo melodijos. Viso to tėra vienas tiks
las: kad užsnūdęs pasaulis neatsikvošėtų, 
nepajustų savo tikrosios padėties ir nepa
verstų niekais jų klastingų planų.

Būti budriame stovyje nelengva. Tam 
reikia vis naujos energijos, jėgų, o su tuo 
susiję įtampa, veiklumas, dvasios užsidegi
mas. Užtenka atsileisti, išsitiesti, viską pa
likt savaimingam vyksmui, — atrodo, taip 
lengva, malonu; tik štai nepasijunti, kaip 
atsirandi miego karalystėje.

Nėra maloni pareiga kitus iš miego ža
dinti. Bet Bažnyčia neklausia, kas žmogui 
tuo momentu malonu. Ji vykdo valią To, 
kuris jai pavedė rūpintis žmonių sielų gero 
ve. Patinka kam ar nepatinka, ji Advento 
pradžioje trimituoja, žadindama šv. Pau
liaus žodžiais: „Jau metas keltis iš miego... 
Naktis praėjo, o diena priartėjo. Meskime 
šalin tamsybės darbus ir apsivilkime švie
sos šarvais! Kaip dieną elkimės padoriai!“

Besiruošdama sutikti užgimsiantj Kris
tų, Bažnyčia ragina: šalin visa, kas daroma 
tamsybėje ir neša tamsybę, visa, kas bijo 
dienos šviesos ir tą šviesą temdo! Kelki

tės! Apsivilkite rūbais, kurie tinka dienos 
šviesai: „apsivilkite Viešpačiu Jėzumi Kris 
tumi!", kitaip sakant, tapkite panašūs į 
Kristų. Kaip Jis galvodami, jausdami ir 
trokšdami, galėsite garbingai pasirodyti 
prieš visus dienos šviesoje. Nes Kristus 
apie save pasakė: „Aš esu pasaulio šviesa“.

„O, jei žmonės pažintų tų Kristaus žo
džių tikrovę, persiimtų visa jų pilnybe, be 
jokių nukrypimų ar apribojimų, išstatyda- 
mi savo protus ir širdis Jo dieviškų spin
dulių veikimui, koks tada gajus gyveni
mas. kokia skaidri laimė ir viltis pražystų 
šiame mūsų žemės slėnyje!“ (Pijus XII, 
1958 m. Velykų kalboje).

T. Paulius
Roma.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STROUD — gruodžio 1 d., 12 vai., Imma

culate Conception, Beeches Green.
COVENTRY — gruodžio 8 d., 12.45 vai,, 

St. Elizabeth bažn.. St. Elizabeth’s Rd.

Pageidavimai „Žinijos“ 
propagandininkams

(E) Vilniuje įvykusiame „Žinijos“ drau
gijos plenume ap!e propagandinį - antire
liginį darbą plačiai kalbėjęs LKP CK ideo
loginio sk. pirmasis pavaduot. P. Mišutis 
ragino daugiau domėtis ir dažniau susitik
ti su mūšių už sovietų valdžią veteranais, 
jis kvietė lankyti revoliucines vietas, ro
dyti filmus, kuriuose apdainuojamas „pi
lietinis didvyriškumas“ ir pan. Būdingas 
Mišučio susirūpinimas tas „Žinijos“ pa
skaitas klausančiųjų išsilavinimu — esą, 
imperialistinė propaganda vis labiau 
šmeižianti sovietinę tikrovę menkinantį 
laimėjimus, iškreipianti sovietinę poziciją, 
ir kartais „mažiau išsilavinęs žmogus ne
sugeba atskirti melo nuo tiesos“.

Partijos pareigūnas buvo nusiskundęs ir 
pavergtosios Lietuvos spauda, radiju, te
levizija — esą, vis stokoją propagandinių 
straipsnių... Jis dar padarė rimtus prie
kaištus aukštųjų mokyklų visuomeninėms 
katedroms — jos vis dar esančios toli nuo 
politinio švietimo propagandinių poreikių.

9 Eltos leidiniai per mėnesį

(E) Sukaktuviniame VLIKo 20-čio mė
nesyje — lapkrityje, Vokietijoje Elta iš
leis 9 biuletenius ir kt. leidinius: penkius 
„Eitos Informacijų“ biuletenius, spec. E. 
Inf. laidą VLIKo 20-čiui paminėti (18 psl.), 
dar 16 psl. biuletenį, skiriamą Lietuvos 
gyvenantiems, 6 psl. VLIKo V. Tarybos 
pranešimą sesijai ir biuletenį „Elta Presse- 
dienst“ (vok. kalba).

Liet. k. radijo valandėlių Madride laikas
(E) Nuo lapkričio mėn. ir toliau kiekvie

na lietuvių k. programa 31 m. banga per
duodama 21.35 vai. Lietuvos laiku (19.35 
vai. vid. Europos laiku). Įvedami pakeiti
mai tą programą kartojant: rytą 8.25 vai. 
Lietuvos laiku (6.25 vai.) ji kartojama 49 
m. banga, o 17.40 vai. Lietuvos laiku (15.40 
vai. vid. Europos laiku) kartojama 42 m. 
banga.

!Sg!gj=gĮ^g! R. LANKAUSKAS Sūg-g-g-g^

Tiltas i jūrą
ROMANAS

(7)

Tas pats dalgis vėl švytruoja per rugia- 
piūtę. Dabar jis skambėte skamba, kirsda
mas tankius rugius; brandžios, sunkios 
varpos svyra į žemę. Toliau, kur laukas 
lygus, čerška kertamoji; suplūkę arkliai 
žengia, kinkuodami galvas, ore švilpia bo
tagas ir sukasi uodų spiečiai. Uodai sotūs, 
pripampę šilto arklių kraujo, bet neatsto
ja nuo jų nė valandėlei. Daug surištų pė
dų guli lauke, ir pamažu rikiuojasi gubos. 
Jis nespėja jų statyti. Nuovargis galutinai 
pakerta kojas. ReJkia išlaikyti iki vakaro. 
Jis būtinai turi ištverti. Juk kaitri saulė 
jau krypsta žemyn, oras truputį atvėso, ir 
prakaitas apdžiūvo ant lūpų. Kai saulė 
nusileis, merginos pins iš varpų pabaigtu
vių vainiką, kuris kabos troboje iki sekan
čio derliaus.

Kimiai kriokdama, dūzgia kuliamoji; ji 
be perstojo ryja rugių pėdus, išspiaudama 
sulamdytų šiaudų glėbius ir pelų krūvas. 
Ore skraido dulkių debesys ir akuotai. 
Garsiai stuksena kuliamosios motoras. Ap
link jį sukinėjas motoristas su tepaluotom 
rankom. Nepaprastai aukštas ir stambus 
vyras, šitas motoristas: jo kumščiai it ka
ladės. Jis turi ant piršto auksinį žiedą ir 
rūko papirosus „Regata“.

Vakare, kai pradeda temti, jis gaudo po 
klojimą mergas, lengvai pakelia ant ran
kų ir neša į tamsesnę klojimo kertę, kur 
niurko jas šiauduose, kišdamas po suknele 
•didžiulę ranką. Mergos spiegia ir klykia, 
spardosi nuogomis nudegusiomis kojomis, 
bet joms nelengva ištrūkti iš motoristo 
glėbio. Jos išbėga į kiemą sukaitusios, rau
donos, sutaršytais plaukais.

— Velnias! tikras velnias!
Tačiau tai skamba visai nepiktai. O mo

toristas kvatojasi, įrėmęs į šonus rankas. 
Kas jam? Jis gerai žino, kad patinka mer
goms.

Sutemus motoristas eina maudytis į 
upę. Virš vandens ir klonio draikosi baltas 
rūkas. Prunkščia ganykloje arkliai. Ima 
suokti lakštingalos. Iš kito Minijos kranto 
atplaukia daina, ilgai aidėdama tarp snau
džiančių klonių:

Kai aš turėjau kaime mergelę, 
Ėjau lankyti kas vakarėlį...

Jeigu tai šeštadienio vakaras, kažkur 
ka:mo gale sudunda būgnas. Armonikos 
beveik negirdėti; ją nustelbia būgno dun
dėjimas, kuris nutyla tik vėlai po vidur
nakčio, pragydus pirmiesiems gaidžiams.

Mažutėje mūrinėje bažnyčioje sugau
džia vargonai. Prie altoriaus išeina kuni
gas su balta kamža, lydimas dviejų klap
čiukų. Jis klūpo su motina ąžuoliniame 
suole. Motina atsiverčia maldaknygę juo
dais odiniais viršeliais; ji meldžiasi. Tyliai 
šlama maldaknygės puslapiai. O kaip jam 
melstis? Motina kumšteli jį, kad jis ne- 
žiopsotų į bažnyčios lubas, kur skraido 
žvirblis, atsitrenkdamas į spalvotus langų 
stiklus. Kas atsitiks šitam žvirbliui? Ar 
nenukris jis ant kunigo? Tai būtų juoko. 
Kaip vėsu bažnyčioje. Rodos, kad lauke 
ruduo. Skamba kunigo balsas. Vėl gaudžia 
vargonai. Muzika aidi po baltais bažnyčios 
skliautais. Kada ji nutils, kada pasibaigs 
rmšios? Bažnyčioje kvepia smilkalais ir 
miliniais kaimiečių rūbais. Kažkieno ba
tai smarkiai trenkia tepalu. Dominus vo- 
biscum! Dominus vobiscum! Orate, frat- 
res! Kunigo labai baltos rankos. Jos ne to
kios, kaip valstiečių, kurie, šnibždėdami 
maldos žodžius, 'klūpo bažnyčioje, nuleidę 
galvas ir įsmeigę žvilgsnį į šaltas grindis. 
Nuo klūpėjimo jiems skauda kelius, bet 

jie meldžiasi. Orate, fratres! Labai tykų 
vasaros sekmadienį, gerai įsiklausius, kai
me girdi skambant bažnyčios varpą. Ke
liais traukia moterys, laikydamos rankose 
batelius, kuriuos apsiauna, pamačiusios 
raudoną gotikinį bažnyčios bokštą. Turtin
gieji važiuoja su brikeliais. Pašventorys 
pilnas arklių ir vežimų, žmonės būreliais 
plūsta į bažnyčią. Orate, fratres! Pagaliau 
kunigas atsisuka į suklupusią minią: „Ite, 
missa ėst!“ Pakyla nulenktos galvos. Nu
grubę nuo darbo pirštai užverčia malda
knyges. Vaikinai susižvalgo su mergi
nomis.

Dabar jis žino, kad lauke galės paprašyti 
motinos dešimt centų ir nusipirkti li
monado.

Anapus upės vienkiemyje gyvena mer
gaitė. Jos vardas Zita. Pasikinkius arklį, ji 
atvažiuoja su motina į paupį skalbti balti
nių. Jau iš tolo girdėti, kad Zita važiuoja 
į paupį, nes ji visuomet dainuoja skambiu 
balsu, kuris aidi pušyne. Ar skalauja bal
tinius skaidriame upės vandenyje, ar pla
ka ant suoliuko juos kultuve — ji vis dai
nuoja; pilni kloniai jos balso. O kartais, 
karštą dieną, Zita atbėga maudytis į upę. 
Ji taškosi po vandenį tarsi didžiulė balta 
žuvis; paskui išlipa į krantą šlapiais išsi
draikiusiais plaukais ir nuoga vartosi ant 
įkaitusio smėlio, visiškai nieko nesidrovė
dama, užmiršusi, kad iš krūmų kitame 
upės krante ją stebi smalsios berniukų 
akys.

Jis įsimylėjęs, tačiau nedrįsta jai to pa
sakyti. Zita gali pasijuokti iš to. O ką jau 
bekalbėti apie draugus. Paulius tikrai im
tų tyčiotis. Ak, tau patinka Zita? Cha- 
cha-cha! Mes jau ne kartą matėm ją nuo
gą. O tu ar matei? Žinai, ji jau...

Vieškeliu, svilinant saulei, traukia rau
donarmiečiai; jie dulkini ir suprakaitavę. 
Ant pečių suvyniotos milinės; saulėje blyk 
čioja durtuvų smaigaliai. Būrys pasuka 
prie tilto. Čia jie apsigyvena buvusiam 
dvare, nes savininko nebėra, ir virš dvaro 
plevėsuoja raudona vėliava. Visur raudo
nos vėliavos: ir mokykloje, ir gurguolėse, 
kurios darda į miestą su grūdais, ir mies
te. Kažkas atsitiko. Tačiau kas? Jis dar 
negali suprasti. Mokykloje kabo gėlėmis 

apipintas Stalino portretas, ir nauja mo
kytoja, įsisegus į suknelę raudoną kaspi
ną, moko juos giedoti internacionalą. 
„Kas buvo nieks, tas bus viskuo...“ Taip, 
kaimo batsiuvys tapo apylinkės seniūnu, 
o buvęs seniūnas tapo niekuo; jis įtūžęs, 
kad iš jo ūkio atrėžė penkis hektarus že
mės. Vieną naktį seniūnas dingo, ir tada 
po apylinkę pašnabždom pasklido šiurpus 
žodis — Sibiras. Suėmė ir felčerį. Raudon
armiečiai prie tilto dainuoja:

Vychodila na bereg Katiuša...
Jie išplauna upėje dulkinas kojų apvijas 

ir, susėdę ant užtvankos pylimo, geleži
niais virbalais valo šautuvų vamzdžius.

Per tiltą dunda tankai su žvaigždėmis; 
tiltas braška, krūpčioja, bet išlaiko jų svo
rį. Stiprus jis, stiprus; iš gero medžio pa
darytas. Daug pavasarių tiltą daužė storos 
ledo lytys, o jis vis stovi kaip stumbras, 
kojomis įsirėmęs į vieną krantą, ragais 
į kitą. Didelę naštą pakelia tiltas, žiūrėda
mas į tyliuosius Minijos vandenis. Naktį 
dega žvaigždės virš jo. Girdėti raudonar
miečių daina:

Tri tankistą, tri vesiolych druga...
Tankai žlega pro kaimą, sukeldami gels

vus dulkių debesis. Dulkės gula ant žalių 
medžių lapų, kurie dabar atrodo pilki.

Smarkus sprogimas pažadino jį iš mie
go; po pirmo sprogimo sekė antras; sudre
bėjo žemė, krūptelėjo namas, suvirpėjo 
langų stiklai. Buvo gražus saulėtas sek
madienio rytas.

Jis pripuolė prie lango. Toje pusėje, kur 
buvo tiltas, į dangų iškilo tamsus dūmų 
debesis. Ką tai reiškia? Išbėgęs į kiemą, 
jis pamatė vieškelyje raudonarmiečių 
sunkvežimius, kurie lėkė į rytų pusę, ir iš
girdo, kaip tėvas susijaudinęs tarė: „Ka
ras.“ Kaimyno kieme taip pat stovėjo 
žmonės, žiūrėdami į kelią. Sprogimai dau
giau nesikartojo.

Tėvas nuėjo paklausyti radijo; kambario 
langas buvo atvertas, ir pro jį sklido kupi
nas pasitikėjimo Berlyno diktoriaus bal
sas: „Wir marschieren nach Osten!.." Pasi
girdo maršai.

Vieškelis greitai ištuštėjo; dabar pralėk
davo tik vienas kitas raudonarmiečių sunk 

vežimis. Iš vakarų pusės greitai artėjo vis 
st;prėjantis kaukimas. Po akimirksnio virš 
vieškelio pasirodė du vokiečių naikintuvai; 
jie skrido labai žemai, beveik kliudydami 
sparnais beržų viršūnes. Laukais švystelė- 
jo du juodi šešėliai. Naikintuvai užskrido J 
ant kelio. Sutratėjo kulkosvaidžiai. Kulkos 
smigo į vieškelį, keldamos nedidelius dul
kių debesis. Raudonarmiečių sunkvežimiai 
sustojo; kareiviai pasipylė į griovius. Nai
kintuvai nušvilpė išilgai vieškelio, bet po 
keleto minučių vėl sugrįžo, kalendami kul 
kosvaidžiais. Sunkvežimis ant kelio užside
gė.

Naikintuvų kauksmas nutolo į vakarus. 
Vėjas nešė nuo liepsnojančio sunkveži
mio juodus dvokiančius dūmus; prie jo gu
lėjo keletas negyvų raudonarmiečių, o vie
nas šlubčiodamas bėgo tolyn tuščiu vieške
liu. Aplinkui pasidarė tylu; naikintuvai 
nebeatskrido. Tačiau netrukus vieškelyje 
pasirodė vokiečių motociklistai; motociklis 
tai buvo su šalmais, ginkluoti automatais 
ir kulkosvaidžiais. Jie nudūmė į rytus. 
Kažkur girdėjosi padriki šūviai.

Vakarop vieškeliu nudundėjo tankų ko
lona; žvangėdami ir žlegėdami jie lėkė to
lyn, grėsmingai atkišę pabūklų vamzdžius; 
liukai buvo atidaryti; iš jų kyšojo tankistų 
galvos. Tankistas juoda uniforma stovėjo 
užpakaly bokštelio, laikydamas po pažas
timi baltą žąsį, kuri garsiai klykė. Tankai 
r:edėjo taip užtikrintai, kad. rodos, nebu
vo pasauly jėgos, galėjusios juos sulaikyti. 
Kai jie dingo už kalvos, vieškelyje liko 
įspaustos keistos vėžės, tarsi čia būtų pra
šliaužęs milžiniškas geležinis driežas.

Jis nuėjo prie tilto; tiltas buvo susprog
dintas; vidury jo žiojėjo didelė kiaurymė; 
aplink gulėjo suplėšyto ir sulaužyto me
džio šipuliai. Tiltas buvo aprūkęs dūmais, 
kažkoks liūdnas ir neatpažįstamas. Kartais i 
suaižyto medžio gabalas atitrūkdavo nuo 
tilto ir nukrisdavo į upę. Minijos pakrantė 
se baltavo daugybė negyvų žuvų: jos plū
duriavo vandeny tarp ajerų, atgręžusios 
aukštyn baltas papilves. Tilto sargas gau
dė jas su kryte ir mėtė tarsi pliauskas į 
krepšį.

(Bus daugiau)
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POGRINDIS SOVIETUOSE J. Paleckis kalbėjo apie ūkio atsilikimą, 

niekino kinus

(6)

Mano draugas gruzinas, kurį čia pava
dinsime Adsu Baktširadze, paaiškino man: 
„Mes neapkentėm to šiokio ir tokio... Sta
lino, kol jis buvo gyvas. Tas kraugerys 
šioks ir toks iš mūsų būtų padaręs rusus, 
jei dar būtų pagyvenęs dešimt metų. Ti
kiuos, kad jo siela kepa pragare. Kita ver
tus, spėju, kad senis Juozas prasigrūmė 
iki velnių darbo ir dabar pats tvarko pra
garą. Bet dabar Stalinas yra mūsų pasi
priešinimo Maskvai simbolis. Mes nutarė
me užmiršti, kad jis buvo masinis žudikas 
ir išskerdė milijonus. Mums jis dabar yra 
gruzinas, kurio atminimą rusai bando iš
dildyti. Dėl to mes darome viską, ką tik 
galime, įerzinti jiems“.

Gruzijoje nėra tokio aktyvaus pasiprie
šinimo ar sabotažo, kaip Ukrainoje. Bet 
jeigu kuris nors rusas, įskaitant armiją 
lankančius pulkininkus ir aukštuosius 
valdininkus, pavadins rusišku Tiflisio, o 
ne gruzinišku Tbilisio vardu Gruzijos sos
tinę, įpykusi minia sumuš ir suspardys jį.

Vaidai gatvėse, neorganizuotos mušty
nės ir spontaniškas minios įtūžimas ten 
nuolatiniai dalykai. Policininkai, kurie 
daugiausia yra gruzinai, visiškai nesikiša, 
jei gatvėje mušami rusai. Jie nekreipia 
dėmesio į įsakymus savo viršininkų, kurių 
daugumas yra rusai.

Maskvos valdžia bandė siųsti į Gruziją 
rusus policininkus, o gruzinus iškiloti po 
kitas respublikas. Tačiau iš to niekas ne
išėjo.

Praeiviai, šoferiai, autobusų kondukto
riai ir eiliniai piliečiai piktinasi, kad juos 
drausmina rusiški faraonai, ir darė viską, 
kad šie negalėtų atlikti savo darbo. Kaip 
ir galima buvo laukti, faraonai reaguoda
vo piktai. Bet visos tautos neįmanoma 
areštuoti. Galima įkišti kalėjiman dešim
tį, šimtą ar net tūkstantį. Tačiau jeigu vi
sas miestas eina prieš tave, tai ir faraonai 
nebepajėgūs, net ir Sovietų Sąjungoje.

Dėl to gruzinams policininkams buvo 
grąžintas darbas. Tik viršininkais ir sau
gumo tardytojais buvo palikti rusai. Aš

Po programos sau persivilkti skirtame 
kambaryje užkulisiuose ji rado pintinę 
puošniųjų baltų gruziniškų rožių su kor
tele, kurioje angliškai įrašyta: „Brangioji 
Miss Sherrill, šauksmai buvo nukreipti ne 
prieš tamstą. Mes tamstą mylime, bet ne
kenčiame rusiškų dainų“.

• * *
J.V. išleidžia milijonus dolerių, stengda

masi per šaltojo karo agentūras permesti 
į Gruziją veiksmingos antisovietinės pro
pagandos. Bet visos jų transliacijos ir ki
tokios propagandos formos vedamos ne tuo 
bėgiu. Jie pabrėžia komunizmo blogybes, 
kai daugumas gruzinų nėra antikomunis- 
tai. Jie yra antirusiškai nusistatę, ir tai 
turi būti panaudota, jei Vakarai nori lai
mėti prieš Maskvą.

Kartą ir visam laikui reikia suprasti 
štai ką: Gruzija ir jos tiesioginė kaimynė 
Armėnija toje pasaulio dalyje buvo dvi 
ankstyviausios krikščioniškosios karalijos. 
Jos buvo laisvos, kultūringos ir civilizuotos 
krikščioniškos valstybės jau šeštajame 
amžiuje, ir jos perėmė palikimą Rytinės 
Romos Imperijos, kurios pasienyje jos iš
gyveno daugelį šimtmečių.

* * »
Armėnija ir Gruzija išgyveno tūkstantį 

metų kaip nepriklausomos krikščioniškos 
valstybės prieš susikuriant rusų karalijai 
su sostine Maskva. Apsupti stiprių muzul- 
moniškų priešų, gruzinai ir armėnai nuo
lat kariavo su turkais vakaruose, su per
sais pietuose, su totorių ordomis šiaurėje. 
Maždaug prieš 160 metų, keletą kartų ka
riškai pralaimėję, abu šie narsūs kraštai 
atsidūrė prieš pavojų išnykti. Susidūru
sios su grėsme būti fiziškai sunaikintos 
kaimyninių muzulmoniškų kraštų, Gruzija 
ir Armėnija dairėsi pagalbos iš šalies. 
Artimiausias krikščioniškas kraštas buvo 
Rusija už tūkstanties mylių į šiaurę.

Gruzija ir Armėnija pasirašė karinę su
tartį su Rusija, siekdamos apsaugoti savo 
nepriklausomybę ir laisvę. Šita sąjunga pa
vertė jas Rusijos vergėmis. Kai po 1917 m. 
revoliucijos subyrėjo caristinės Rusijos 
imperija, Gruzija ir Armėnija (taip pat 
Ukraina ir kitos pavergtosios tautos) pasi
skelbė nepriklausomomis. Pažymėtina, kad 
tuose vieninteliuose laisvuose Gruzijos ir 
Armėnijos rinkamuose partija, kuri surin
ko daugumą balsų ir perėmė valdžią, buvo 
komunistų menševikiškasis sparnas.

Tikras dalykas, kad bolševikai buvo pik
čiausi sovietinių bolševikinių komunistų 
priešai. Bet, pagal Vakarų standartus, jie 
buvo raudonieji, kaip antirusiškasis Jugo
slavijos prezidentas Tito yra komunistas. 
Šiandien Gruzijos ir Armėnijos respubli
kose simpatijos menševikams taip pat yra 
stiprios.

Armėnijoje nėra stipraus pasipriešinimo 
rusams, net ir muštynių gatvėse, kaip Gru
zijoje. Tačiau Armėnijos sostinė Erivanas 
yra centrinis židinys visų antisovietinių 
juokų, kurie čia gaminami ir skleidžiami 
už geležinės uždangos.

Verteivos iš prigimties, armėnai yra taip 
pat ir dideli juokdariai, ir kai kurie mano 
pažįstami tiki, kad dygus armėnų jumoras 
daugiau žalos padaro Kremliaus tūzams, 
negu dinamito sprogimai Ukrainoje.

Štai tipiškas armėniškas juokas:
— Kuris garsus meno kūrinys nuolat 

laikomas Kremliuje?
_
— Nikita Chruščiovas.
— Bet Chruščiovas nėra meno kūrinys!
— Užkabink jį ant Kremliaus sienos ir 

pamatys', kad jis yra meno kūrinys...

(Bus daugiau)

(E) Lapkr. 6 d. „Tiesoje“ paskelbti J. 
Paleckio, G. Zimano, senosios kartos prof. 
Z. Žemaičio ir kt. straipsniai — su liaup
sinimais bolševikinės šventės proga ir... 
Kinijos politikos puolimais. J. Paleckis 
nurodė į įvairių sričių pasiekimus Sovie- 
tijoje ir pavergtoje Lietuvoje, gyrėsi, kad 
Lietuvos laukuose dirbą daugiau kaip 33. 
000 traktorių (jie skaičiuojami 15-jėgiais, 
ir jų bus 17.000). Jis teigė įvairius ūkio 
pasiekimus mėsos ir pieno srity, tačiau 
vis tiek turėjo pripažinti, kad, nepaisant 
„gražaus ir kultūringo žemdirbių gyveni
mo“, esama ūkių, „kurie tebeklampoja at
silikime“. Kad būtų likviduotas atsiliki
mas, tai, pagal Paleckį, priklausą nuo pa
čių kolchozininkų. Būdinga, kad Maskvos 
..Pravdoje“ pasigirdus kitokiems balsams 
apie konfliktą su kinais, Paleckis su kitais 
vis niršo dėl „skaldomos" Kinijos vadovų 
politikos, švaistėsi žodžiais apie kinų kom
partijos „įžūlius teoretinius klaidžiojimus 
bei provokacinį elgesį“. Tai liudytų, kad 
Maskvos vedamosios politikos linijos aidas 
nebūtinai jau kitą dieną ataidi pavergtųjų 
kraštų sostinėse.

Nuobodulys ir girtavimas kultūros 

namuose

(E) Blogai padėčiai Lietuvoje įsteigtuose 
vad. kultūros namuose, nuoboduliui bei gir 
tavimui net paskyrusi vedamąjį, „Tiesa“ 
(nr. 257) nusiskundė, kad kai kurie tokie 
namai pasitinka žiemą su kiaurais langais, 
išgriuvusiomis krosnimis, štai, Tauragės 
rajone įsi veisęs nuobodulys, ten dažnai 
rengiamos išgertuvės ir kortavimas, esą, 
ligi išnaktų rėkauja vakaruškų dalyviai, 
pasitaiko peštynių. Dienraštis čia atsako
mybę priskiria ir partijai su jos visais pa
daliniais.
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MASKVOS AGENTAI JIE VERŽIASI Į TREMTINIŲ TARPĄ

esu matęs gatvės muštynes. Būrys girtų 
rusų jūrininkų, pro Tbilisį keliavusieji iš 
Astrachanės uosto Kaspijos jūroje į Juo
dosios jūros Batumi, prisikibo Centrinės 
Geležinkelio stoties aikštėje prie gruzinės 
merginos, grubia rusų kalba nešvankiai 
siūlydamiesi jai.

Turint galvoje jūrininkus ir dar girtus, 
toks elgesys buvo visiškai „normalus“. Bet 
gruzinas šoferis, sustabdęs savo ZIL taksį, 
išsilaužė stulpelį ir vožė jūrininkui per 
galvą. Jūrininkas išsitiesė paslikas. Jo 
draugai puolėsi šoferį, o tas pasišaukė pa
dėti nešikus ir ledų pardavinėtojus. Kai 
policija įsikišo sudaryti tarp abiejų kovo
jančiųjų pusių oficialios taikos, visi šeši 
rusai be sąmonės jau gulėjo stoties aikš
tės juodame asfalte.

Be sakymu aišku, kad nė vienas tų gru
zinų nebuvo areštuotas. Policininkai žiūrė
jo visiškai į kitą pusę, kol tie ištirpo mi
nioje.

Kai 1962 m. birželio mėn. keliavo po So
vietų Sąjungą Bennio Goodmano orkest
ras, į Tbilisį prisirinko plojėjų. Daininin
kė Joya Sherrill Gruzijos sostinėje buvo 
pati populiariausia, kol scenoje, apsiren
gusi balta be pečių suknia, neuždainavo 
sudžiazintosios populiarios rusų karei
vių dainos „Katiušos“. Švilpimas ir trypi
mas vos tik neparvertė jos. Joya nustojo 
dainuoti „Katiušą“ ir griebėsi susaldintos 
gruzinų liaudies dainos „Suliko“. Staiga 
pasikeitė klausytojų nuotaika. Padrąsina
mieji šūktelėjimai ir plojimai išlaikė Joyą 
scenoje 15 minučių ilgiau, negu programo
je buvo numatyta.

Švedijoje tik neseniai paaiškėjo, jog lais
vųjų estų sluoksniuose jau aštuonerius 
metus veikė sovietinis agentas, sugebėjęs 
iki galo išlaikyti labai teigiamą įspūdį 
savo viešąja ir visuomenine veikla.
šitas atvejis parodė, kad sovietai visokiais 
būdais mėgina įsiskverbti į mūsų tarpą. 
Todėl mūsų skaitytojams pateikiame čia 
kiek duomenų, kurie dar kartą įspėja bū
ti apdairiais. ELI.

Šią vasarą paslaptingai dingo Švedijoje 
gyvenęs estas Artūras Kamanas. Jo dingi
mo priežastys ir aplinkybės pradžioje bu
vo gaubiamos nežinios. Švedijon jis buvo 
atvykęs 1955 m. ir savo sugebėjimais kaip 
kalbininkas ir visuomeninkas susidaręs 
labai gerą vardą estų bendruomenėje.

Nors dar iki šiol nėra paaiškėjusios vi
sos smulkmenos, tačiau bendra nuomonė 
vyrauja, jog tai iš tikrųjų buvo prisiden
gęs agentas.

Švedijos valdančios socialdemokratų 
partijos organas „Stockholms-Tidningen“ 
pripažino, kad Kamanas paspruko, paju
tęs esąs švedų organų sekamas.

Nuslėpė, kad yra vedęs
Artūras Kamanas yra gimęs 1922 m. 

Tartų mieste, Estijoj, pasiturinčioj šeimoj. 
Jo tėvas buvo nepriklausomos Estijos dip
lomatas Skandinavijos kraštuose ir vėliau 
dirbo užs. r. ministerijoj. Motina buvo gy
dytoja. Šeima tuo metu buvo pasirinkusi 
grynai estišką pavardę — Tuldava. Bū
damas vaikas užsienyje, Kamanas pramo-

SIŲSK DABAR — SUMOKĖSI KITAIS METAIS!
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BALTIC STORES LTD. jau daugiau kaip 25 metus 
verčiasi maisto prekyba Londone ir, be 

maisto krautuvių ir kitų verslo šakų 
URMO PREKYBOS SKYRIŲ.

Maisto siuntiniai, siunčiamieji per Baltic
yra aptarnaujami urmo prekybos skyriaus, ir todėl 

siųsti siuntinius per BALTIC STORES LTD. yra 
geriausia dėl trijų priežasčių:

PIGIAU! GERIAU! GREIČIAU!
Pigiau, nes parduodame urmo kainomis.
Greičiau, nes siunčiame tiesiog iš savo krautuvių.
Geriau, nes visus europietiškus, amerikietiškus, kana- 
dietiškus, australiškus, indiškus ir visokius kitokius 
maisto produktus turime savo sandėliuose ir, gavę už
sakymą, tuojau pasiunčiame.

Užsakymus siųsti:

Baltic Stores Ltd :s

(Z. JURAS)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel.: SHO 8734.
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ko svetimų kalbų, jų tarpe ir švedų kalbos.
1941 m. visa šeima buvo deportuota Ru

sijon, kur tėvas buvo atskirtas ir netru
kus žuvo. Motina su sūnumi ir dukra buvo 
išsiųsti į Kirovo sritį ir ten turėjo dirbti 
sunkius miško darbus.

Sibiro' tremtyje Kamanas vedė vieno, 
taip pat deportuoto, estų politiko dukterį 
ir augino sūnų, tačiau apie tai čia, Vaka
ruose, niekada nepasakojo.

Nepatikrintomis žiniomis, apie 1950 m. 
jis dingo iš Kirovo srities. Vėliau su sūnum 
Estijon sugrįžusi jo žmona tik po dešim
ties metų patyrė jį gyvenant Švedijoj.

Apmokytas specialioj agentų mokykloj
Kamanas pats yra pasakojęs, jog, prieš 

atvykdamas Švedijon, porą metų gyvenęs 
Latvijos sostinėje Rygoje, kur tarp kitko 
išmokęs laisvai kalbėti latviškai. Ten jis 
neva nelegaliai gyvenęs ir vertęsis juodo
joj rinkoj. Tuo pačiu metu keletą kartų 
nelegaliai aplankęs Estiją.

Bet, pagal kitus šaltinius, Kamanas Ry
goje išėjęs ypatingą dvejų metų kursą so
vietinės žvalgybos mokykloje. Švedijos 
estų tautinės atstovybės spaudai padary
tame pareiškime nurodoma, kad tuo metu 
netoli Rygos veikusi KGB mokykla, kurio
je buvo apmokomi užsienin siunčiamieji 
agentai ir taip pat provokatoriai kovai su 
Pabaltijo partizanais, labiausiai veikusiais 
Lietuvoje. Kadangi Kamanas moka ir lie
tuvių kalbą, tai reikia manyti, jog jis lie
tuviškai išmoko toje pačioje mokykloje.

Brovėsi į svarbias įstaigas
Kamanas nėra pasakojęs, kaip jam pa

vyko atbėgti Švedijon. Tačiau čia jis pasi
rodė 1955 m. rudenį. Atkreipė į save dė
mesį kaip gabus kalbininkas, pradėjo stu
dijuoti Stockholmo universitete ir drauge 
dirbo Associated Press įstaigoje kaip tele- 
printo operatorius. Tuo pačiu metu jis 
mėgino gauti amerikiečių Laisvosios Eu
ropos kolegijos stipendiją, norėjo patekti 
į Estijos laisvės komitetą New Yorke, į 
„Amerikos Balsą“, tačiau nepavyko.

Gudri taktika su egzilų organizacijomis
Pradžioje jis laikėsi nuošaliai nuo estų 

politinių organizacijų, sudarė įspūdį, esąs" 
menkai orientuotas apie jų darbą ir tiks
lus, iš viso apsimetė nesidomįs politika. 
Nesidomėjimą politika ir visuomenine 
veikla aiškino tuo, jog norįs pilnai atsidėti 
moksliniam darbui.

Vėliau tą savo nusistatymą jis staiga 
pakeitė (gal būt, gavęs naujus nurodymus 
iš Maskvos). Ėmė ypač domėtis jaunimo 
organizacijų veikla. Vasaros metu dėstė 
studentams estų kalbą ir švietė juos apie 
sovietinį gyvenimą. Pradžioje jis sudarė 
labai gerą įspūdį, kaip gabus dėstytojas. 
Jo išleistas estų kalbos vadovėlis švediš
kai buvo specialistų gerai įvertintas. Ta
čiau jau tada buvo pastebėta, kad savo 
privačiame gyvenime buvo gerokai palai
das ir negailėdavo kritikos vadovaujan
čiųjų asmenų atžvilgiu.

Išaiškino ir perspėjo JA Valstybių 
žvalgyba

Pernai Kamanas buvo nuvykęs į JA

Valstybes dalyvauti kalbininkų kongrese. 
Drauge sakėsi norįs ištirti galimybes savo 
vadovėlio angliškajai laidai. Jau anksčiau 
jis taip pat galvojo ateityje persikelti į 
Ameriką. Ten jam mėginant megzti ryšius 
su estų organizacijomis, juo susidomėjo 
atitinkami amerikiečių apsaugos organai, 
kuriems pavyko nustatyti Hamano ryšius 
su sovietais. Estų tautinės organizacijos 
buvo įspėtos, o jis pats buvo priverstas 
pirma laiko palikti Amerikos teritoriją. 
Kadangi jo veikla nebuvo nukreipta prieš 
to krašto saugumą, suimtas nebuvo.

Patyrusi apie visa tai, Švedijos estų at
stovybė pareikalavo Kamaną pasitraukti 
iš šio organo. Pradžioje jis pažadėjo tą 
padaryti, bet vėliau per advokatą pagra
sino, jog vertimą pasitraukti laikysiąs jo 
garbės įžeidimu ir kelsiąs dėl to bylą. Po 
kurio laiko savo draugams jis aiškino, jog 
savo nesusipratimus su amerikiečiais jis 
likvidavęs ir turįs švedų organų pasitikė
jimą.

Kaip paslaptingai atsirado, taip ir 
pranyko
Birželio gale jis staiga dingo, paleidęs 

gandą, esą, vykstąs Suomijon pasirinkti 
medžiagos baigiamajai disertacijai. Kurį 
laiką buvo tylu. Tik spalio 16 d. Sovietų 
Sąjungos vyriausybės organe „Izvestijo- 
se“ pasirodė pirmasis jo vardu paskelbtas 
slraipsnis „Žiauri pamoka“, kuriame Ka
manas tvirtina buvęs „amerikiečių agen
tų“ priverstas sugrįžti anapus geležinės 
uždangos.

Agentas su plačiais uždaviniais
Dėl jo nepaprastos inteligencijos ir su

gebėjimų linkstama manyti, kad jam buvo 
pavesta daugiau negu vien veikla pabėgė
lių tarpe. Spėjama, kad Kamanas vado
vavo sovietinių agentų tinklui, kurio už
duotis yra stebėti vietoj Vakarų nuotaikas 
ir planuoti sovietinės propagandos veiks
mus Švedijoj. Jo dingimą kai kas sieja 
net su Švedijos šnipo pik. Wennerstroemo 
byla.

Maskva neužmiršta ir lietuvių
šių metų vasarą, beveik tuo pačiu laiku 

kaip Kamanas Švediją, buvo priverstas 
palikti Ameriką Maskvai parsidavęs lietu
vis A. Morkus. Ir pastarasis buvo įsibro
vęs į lietuviškąsias politines organizacijas 
bei spaudą kaip Kamanas į estiškąsias. 
Tik skirtumas yra tas, kad Kamanas buvo 
vis dėlto aukšto intelekto ir labai gudrus, 
o mūsiškis maskolbernis labai jau mizer- 
nas, tepajėgiąs sulipinti tik pamfletiškų 
rašinių. Beje, Maskvos patikėtiniai pa
vergtoje Lietuvoje panaudoja ir tuos že
mo lygio tauškalus.

Charakteringa, kad ir A. Morkų išaiški
no JA valstybių žvalgyba ir abiems už
draudė pasilikti Amerikoje.

Morkaus keliais suka ir nevienas „kul
tūrinių ryšių“ skatintojas. Kai kurie tokių 
važinėjo net į Lietuvą atlikinėti „specia
lių uždavinių“.

Be abejonės, panašių „morkų“ Maskva 
stengiasi infiltruoti į mūsų tarpą ir dau
giau. Dėl to mums reikia būti atsargiems

DIEVO KARALYSTĖ
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DIEVO KARALYSTĖ
Dar turime atsiminti, kad tikslas didžių

jų suspaudimų, kurie visai priartėjo, yra 
sutrinti suakmenėjusias viso pasaulio šir
dis, palenkti iki žemės pasipūtėlius, ir su
arti sukietėjusią žemę giliomis skausmų, 
vargų ir sielvartų vagomis, ir taip pasau
lis bus padarytas tinkamas priimti di
džiuosius Tūkstantmetinės Karalystės pa- 
laim'nimus. Dievo Karalystės tikslas bus 
pilnai įvykintas, kaip pranašo pasakyta: 
„Kuomet tu (Viešpatie) darysi savo teis
mus žemėje, pasaulio gyventojai mokinsis 
teisybės“ (Izaijo 26:9). Tuomet jau visi 
bus sužinoję, kad saumylingi sugalvojimai 
ir nupuolusių žmonių sumanymai yra su
gedę ir veda žmones į vargą ir sumišimą. 
Todėl tuose laikuose visi besiilgėdami geis 
ir lauks teisingojo viešpatavimo; — nepa
stebėdami, kad tai yra visai arti.

Ilgai turėtoji garbingoji Izraelio viltis 
įsigyti karalystę tuomet atsigaus tuose, ku
rie, tikėdami Dievo pažadams, bus susirin
kę į Palestiną. Kuomet šitie senovės ver
tieji paskelbs savo prisikėlimą ir sutvar
kys naują teisybės valdžią, jųjų patvarky
mas, beabejonės, bus greitai pripažintas 
kaip pareinąs nuo Viešpaties. Ir kuomet 
žmonės sužinos, kad tikroji juos valdan
čioji Karalystė yra dvasinė, ir kad nukry
žiuotasis Jėzus yra Karalius, ir kuomet jie 
savo proto akimis „pažvelgs į tą, kurį jie 
perdūrė",“ ir „raudote raudos jo kaip vien
turčio ir dejuos jo, kaip paprastai dejuo
jama mirus pirmgimiui. Tą dieną bus di
delis raudojimas Jeruzalėje.“ Ir Dievas 
„išlies ant Dovido' namų ir ant Jeruzalės 
gyventojų malonės ir maldų dvasią.“ — 
Zakarijo 12:10,11.

Žinios apie nugalėjimą Gogo ir Magogo 
pulkų ir apie stebuklingą Izraelio išgelbė
jimą iš jų neprietelių, greitai pasklis ir po 
to bus paskelbtas garsiųjų prikeltųjų „tė
vų" pasirodymas, ir jiems pirmininkau
jant bus įsteigta naujoji valdžia; tuomet 
įvyks abelnas Izraelio atsivertimas ir pri
ėmimas ilgai atmestojo Mesijo. Ir neabe
jotina, kad kai kurie pagonių laikys tai už 
klastą, juoksis iš žydų vadindami juos 
lengvatikiais, o senovės vertieji bus laiko
mi kaikurių gudriais apgavikais.

Naujai įsikūrusioji ir susitvarkiusioji 
valdžia Palestinoje bus gausiai palaiminta 
ir greitu laiku įvykdys stebėtinas permai
nas dėl Izraelio gerovės, ir visa tai nuste
bins anarkistinį ir nuliūdusį pasaulį ir 
privers daugelį mąstyti ir sakyti: Kažin ar 
šitie vyrai, kurie sakosi esą atsikėlusieji 
pranašai, iš tikrųjų neatlieka darbus, ku
rių pasauliui labai reikia? Duok, Dieve, kad 
jie imtų valdyti pasaulį ir iš .visuotinos 
mūsų netvarkos tepadaro tvarką ir ramy
bę! Ir tada jie siųs pasiuntinių pas juos ir 
reikalaus, kad šitie „kunigaikščiai“ išpla
tintų savo valdžią po visą pasaulį; nes jų 
teisingas viešpatavimas bus pasirodęs la
bai naudingas Izraeliui. Taip kalba apie 
tai Pranšas: —

„Ir atsitiks, kad paskučiausiose dienose 
bus prirengtas Viešpaties namų kalnas 
(Karalystė, aukštesnė ir valdanti visas ka
ralystes) ant kalnų viršūnės; jis bus iš
aukštintas ant kauburių (aukštesniųjų vie
tų) ir į jį plauks visos tautos. Daug tautų 
eis ir sakys: Ateikite ir žengkime aukštyn 
į Viešpaties kalną (Karalystę) ir į Jokūbo 
Dievo namus; ir jis mokins mus savo ke
lių, ir mes vaikščiosime jo takais; nes iš 
Siono (dvasinės Karalystės — pagarbinto
jo Kristaus, Galvos ir kūno) išeis įstaty
mas ir Viešpaties žodis iš Jeruzalės (iš že
miškosios valdžios sosto, kurios atstovais 
bus „kunigaikšč'ai“). Jis teis tautas ir iš
bars daugeli tautų (didžiųjų suspaudimų 
metu; ir pagaliau, klausydami jo išbarimo 
bei įstatymo ir žodžio), jie nusikals iš sa
vo kalavijų žagrių ir iš jiečių piautuvų. 
Tauta nebekels kalavijo prieš tautą, ir jie 
nebesilavins daugiaus į kovą.“ — Izaijo 
2:2-4; Mikėjo 4:1-4.

(Bus daugiau)
Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų 

Katalogo. Neturtingiems siunčiam veltui 
mažas knygeles ir Traktatus. Pareikalavi
mus siųskite šiuo adresu: L.B.S.A. 212 E. 
3rd Str, Spring Valley, Hl. U.S.A. (61632).

KUO SENESNIS, TUO JAUNESNIS

Pietų Birmos Mergui salyno gyventojai 
kasmet jaunėja. Mat, vaikas, gimęs šiose 
salose, iš karto laikomas šešiasdešimties 
metų amžiaus. Kai jam sukanka vieneri 
metai, tai tie metai nepridedami prie jo 
amžiaus, o atimami. Vienerių metų am
žiaus vaikas Mergui salyne laikomas pen
kiasdešimt devynerių metų. Taigi garbin
giausias žmonių „amžius“ čia yra penkeri 
— dešimt metų.

Bet kaipgi, jei žmogus gyvena ilgiau 
kaip šešiasdešimt metų? Tą dieną, kai 
Mergui gyventojui, pagal vietinį skaičia
vimą, sukanka „nulis metų“, jam pride
dama dar dešimt metų, ir jis vėl gali pra
dėti „jaunėti“.

ir apdairiems, kad tokie maskolberniai ne
pakenktų Lietuvos laisvinimo kovai, anti- 
bolševikinei rezistencijai, o ypač pasiliku- 
siems pavergtame krašte. Tačiau ir į pani
ką pulti nereikia. Anksčiau ar vėliau jie 
bus išaiškinti. ELI
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Europos lietuvių kronikų
LONDONAS

PASIMATYMAS LITERATŪROS

VAKARE

DBLS Valdyba ir šiemet gruodžio 7 d. 
Londono Lietuvių Namuose ruošia litera
tūros vakarą. Sakom jau: tradicini litera
tūros vakarą, nes kelinti metai toks vis 
ruošdamas ir išvirto į tradiciją.

Ar šįmet jis gausiai sutrauks lietuvių?
Tsi priklauso nuo mūsų pačių, o progra

moje dalyvauti pažadus yra davę: Fabijo
nas Neveravičius, Vladas šlaitas, Romual
das Spalis ir Kaz. Barėnas.

Pasižadėkime ir mes tą vakarą praleisti 
L'etuvių Namuose.

KOČIOS IR KALĖDOS SODYBOJE

šiais metais, kaip ir anksčiau. Lietuvių 
Sodybos gyventojams ir svečiams ruošia
mos bendros Kūčios.

Norint išlaikyti senas tradicijas ir lietu
višką Kūčių bei Kalėdų nuotaiką, jau ke
linti metai prie bendro Kūčių stalo renkasi 
tik lietuviai.

Todėl visus, kurie norėtų pasijusti Kū
čių vakarą susirinkę iš įvairių vietų į na
mus, kviečiami Kūčias ir Kalėdas praleisti 
Sodyboje.

Pirmieji užsakymai jau yra gauti iš Co- 
ventrio.

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 
ledoms. 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.

GAUDŽIA TRIMITAI, ŽIBA KARDAI

Lapkričio 23 d. Parapijos salėje suruoš
tas Kariuomenės Šventės minėjimas pra
ėjo kariškų dainų garsuose. Minėjimą su
ruošė Londono lietuvių choras, kurį suda
ro daugiausia buvusieji kariai ir jų šeimos. 
Per tai ir kariškos damos taip sutartinai 
skamba, nes jos yra išmoktos ir dainuotos 
karo žygiuose.

Minėjimą atdarė J. Alkis ir priminė ne
priklausomybės kovas ir Kariuomenės 
šventės reikšmę. Susirinkome pagerbti tų 
kilniųjų ssvo tautos vyrų, kurie kovojo ir 
žuvo dėl tėvynės laisvės. Pirmųjų karių ir 
vėliau partizanų atiikti žygiai lai stiprina 
mus ir suteikia ryžto ateities kovoms.

Paskaitą skaitė savanoris kūrėjas Vy
čio Kryžiaus Kavalierius pik. T. Vidugiris. 
Tai garbingas Lietuvos kariuomenės vete-

BRADFORDAS
KARIUOMENES MINĖJIMAS

Gruodžio 7 d., 6 vai. vakare, Vyties Klu
bo salėje rengiamas

Kariuomenės šventės minėjimas.
Programoje Vik. Ignaičio paskaita, o T. 

Burokas su „Atžalynu" rengia meninę pro
gramos dalį.

Kviečiame vietos ir apylinkės lietuvius 
minėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

COVENTRY
PAMINĖTA LIETUVOS KARIUOMENĖ
Praėjusį šeštadienį, susirinkę puikioje 

City Engineer's salėje, Coventrio lietuviai 
paminėjo Lietuvos kariuomenę.

Trumpą įžangos žodį tarė Skyriaus pir
mininkas J. Dimša, pakviesdamas paskai
tai mūsų senąjį kar; K. Deveikį. Prelegen
tas savo gyvoje kalboje pateikė pluoštą 
įdomių prisiminimų ir minčių.

Tylos minute pagerbti mūsų žuvusieji 
kariai, partizanai ir prez. Kennedys.

Po to lietuvių bičiulis anglas Mr. J. 
Johnstonas, visų nustebimui, pasakė ne
trumpą kalbą lietuviškai.

Oficialioji dalis baigta Tautos himnu.
Linksmoji minėjimo dalis tęsėsi iki vi

durnakčio. Ypač krito į akį uolus jaunimo 
tvlstinimas. pradedant penkiamečiais.

Didesnis subuvimas numatomas vasario 
mėnesį — Nepriklausomybės šventės minė
jimo proga.

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Lapkričio 30 d., 6 vai. vakaro, ukrainie
čių Klubo salėje, Bentick Rd. 30, L.T.S. 
rengia
Kariuomenės 45 m. sukakties minėjimą.
Paskaitą skaitys p. J. Zokas.
Men’nę dalį išpildys skautai, vadovauja

mi E. Zaveckienės.
Sekmadienį. 12.15 vai., St. Patrick baž

nyčioje bus atlaikytos gedulingos pamal
dos už žuvusius karius.

Tautiečiai prašomi atsilankyti minėji- 
man ir į pamaldas.

Skyriaus Valdyba

PADĖKA
Lapkričio 16 d. palydint į amžino poilsio 

vietą - kapus a.a. Juozo Krivicko palaikus, 
dalyvavo gausus būrys Nottinghamo kolo
nijos tautiečių amž'nai atsisveikinti su ve
lioniu.

Mano nuoširdi padėka kun. kapelionui 
J Kuzmickiui už atnašautas šv. Mišias ir 
gražią atsisveikin:mo kalbą. DBLS Sky
riaus pirmininkui K. Bivainiui, LAS atsto
vui K. Deveikiui ir p. Kazlauskui už atsi
sveikinimo žodį, ponams Končiams, pas 
kuriuos Velionis gyveno ir kurie daugiau
sia rūpinosi ir sielojosi laidotuvėmis, taip 
pat artimiausiems jo prieteliams p.p. Ger- 
džiūnui, Strumskiams, Urbikiui, Kiršinu!, 
Pukiui ir visiems kitiems.

Taip pat nuoširdus ačiū už pareikštą liū
desio valandą man užuojautą raštu bei žo
džiu. Didžiai dėkoju Londono šv. Kazimie
ro Liet. Parapijos klebonui kun. Dr. S. Ma-

PADĖKA

Praeitais metais Manchestery, Moston 
Romos katalikų kapuose, Anglijos ir net 
užjūrio lietuvių aukomis buvo pastatytas 
paminklas

a.a. Onai Kairiūkštienei.

Paminklą pašventino kun. V. Kamaitis. 
Paminklo projektą paruošė manchesteriš- 
kis menininkas Kazys Steponavičius.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į 
Sodybos Administraciją — Headley Park, 
Bordon, Hants. Tel. Bordon 10.

Ta proga primenama, kad Sodyboje gy
vena penketas nedarbingų lietuvių, kurie 
būtų dėkingi, jei geros valios tautiečiai Ka
lėdų proga juos prisimintų.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS LONDONE

BAZARAS

Bažnytinis Komitetas kreipiasi į mielus 
Bažnyčios Palaikytojus, maloniai kviesda
mas visus mūsų bažnyčios kunigų lankomų 
kolonijų lietuvius paremti rengiamąjį ba- 
zarą daiktinėmis ar piniginėmis aukomis. 
Daiktinės aukos, mažos ar didelės, bus par 
duodamos ar iileidžiamos loterijos būdu. 
Pageidaujama, kad daiktai būtų nauji. Be 
to, kurie negalite bazaro paremti daiktais, 
malonėkite prisidėti piniginėmis aukomis, 
kurios bus užskaitomos jau į bazaro pelną.

Aukas siųsti iki gruodžio 12 d. šiuo adre
su: Parapijos Bazaras, 21. The Oval, Hack
ney Road, London, E.2.

Šia proga primename, kad mūsų bažny
čioje kiekvieną sekmadienį pagrindinės šv. 
Mišios yra aukojamos už gyvus ir mirusius 
bažnyčios rėmėjus bei narius.

Lietuvių Bažnyčios kunigų lankomųjų 
kolonijų seniūnai (maršalkos) kiekvieno
je kolonijoje yra pakviesti j Bazaro rengi
mo talką, ir jie maloniai priims aukas ir 
pasiųs Londonan.

Komitetas visiems aukotojams už baza
ro parėmimą iš anksto dėkoja, kartu vi
sus. kurie tik gali, labai kviečia aplankyti 
bazarą. Jis bus atidarytas gruodžio 14 d.. 
5 vai. po pietų, Londono Lietuvių Sporto ir 
Socialinio (Parapijos salės) Klubo patal
pose, 345 A. Victoria Park Road. E.9.

Bažnytinis Komitetas

ranas, kuriam teko dalyvauti nepriklauso
mybės kovose, taikos metu auklėti busi
muosius tėvynės gynėjus ir pergyventi ru
sų ir vokiečių okupacijas. Paskaita buvo 
turininga ir įdomi, kurią kalbėtojas pa
įvairino įvairių la:kotarpių savo atsimini
mais ir pergyvenimais. Vaizdžiai apibū
dino sunkią Lietuvos padėtį, pradedant 
rusų caro priespauda ir baigiant dabartme 
komunistinės Rusijos okupacija. Ragino 
nepalūžti tremtyje, nenustoti vilties ir bū 
ti paslruošusiems sutikti tą valandą, kada 
tėvynė vėl mus pašauks į laisvės žygį.

Meninę dalį pradėjo vyrų penketukas, 
kurie sutartinai padainavo keletą kariškų 
dainų. Visos dainos buvo išpildytos kariš
ku tempu ir priminė tuos laikus, kada, gre 
ta greton ir koja kojon, žygiavome gražiai 
siais Lietuvos laukais. Pabaigai Londono 
lietuvių choras išpildė visą eilę karinių ir 
liaud'es dainų. Nekurios jų buvo naujai iš 
moktos ir gal tik pirmą kartą suskambėjo 
scenoje. Už tai didelė padėka tenka chorui 
ir jo vedėjui J. Černiui. Tai pasiryžėliai 
žmonės, kurie bažnytinėmis giesmėmis ir 
skambiomis dainomis 
tremties padangę.

Nuskambėjus himno 
sidalyta mintimis ir 
įspūdžiais.

skaidrina niūrią

aidams, toliau pa- 
karinip gyvenimo

V. Vytenietis

REIKALINGAS BARO VEDĖJAS
Dabartiniam Manchesterio Lietuvių So

cialinio Klubo baro vedėjui p. Lukšaičiui 
pasitraukiant iš pareigų, šiam postui užim
ti reikalingas naujas asmuo.

Suinteresuoti asmenys siunčia savo pa
reiškimus Klubo pirmininkui šiuo adresu: 
121, Middleton Rd., Manchester 8.

Teip pat šiuo adresu prašau kreiptis ir 
dėl smulkesnių informacijų.

Klubo Valdyba

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.
Sis ypatingas pasiūlymas galioja tik iki 

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

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

PAIEŠKOJIMAI
Praną ir Eleną JAKAIČIUS, kilusius iš 

Sudargu, 1948 m. gyvenusius Blonberg 
Detmold D.P. stovykloje, Vokietijoje, pra
šo atsiliepti Marija Banionytė-Kleizienė, 
87, Perryn Rd., London, W.3.

GGGGGGGGGGGGGGG

tuliui už pareikštą nuoširdžią krikščioniš
ką užuojautą. Visiems širdingai dėkoju.

T. Krivickas

Kryžiaus statymo komitetas širdingai 
dėkoja visiems, kurie didesne ar mažesne
auka prisidėjo prie paminklo pastatymo.

Kryžiaus Statymo Komitetas

Punsko lietuviai
TAURAS

(A. BRIEDIS)
Mail Order and Parcel Service

3. ST. DUNSTAN‘S GARDENS 
LONDON. W.3 

ENGLAND
Tel. ACO 4374

Duodamas ne tik didelį pasirinkimą ge
riausių ir gražiausių angliškų vilnonių pal- 
t’nių, 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.

vyriški kailiniai. Odinės 
vilnoniu ar kailio pamu-

daugiau informacijų su-

B B
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(E) „Tiesoje“ (nr. 243, spalio 16 d.) pa
skelbtas lenko žurnalisto A. čerminskio 
apie Punsko ir Vidugirio lietuvius. Jie žur
nalistą informavę apie Punsko lietuvių 
kultūros namus — ten veikia choro ir dra
mos rateliai. Anksčiau chore dainavo tik 
moterys, o dabar jis jau mišrus. Pagal na
mų vedėjos žodžius, tas choras dainuojąs 
lietuviškas dainas, senas liaudies ir šiuo
laikines. Populiariausios dainos — Rūta, 
Tėvužėli, Atėjo bernelis. Iš naujųjų dainų 
labai populiari daina tai „Gintarėlis“ pa
gal Sal. Nėries žodžius. Sėkmingai atlie
kami komp. J. Švedo ir B. Dvariono kūri
niai. Kultūros namuose veikia ir teatrinis 
kolektyvas, statąs lietuvių pjeses, dar 
Ostrovskio ‘ar Čechovo kūrinius lietuvių 
kalba. Pastaruoju metu jau pastatyta J. 
Grušo pjesė „Herkus Mantas“ ir Vienuo
lio „Prieblandoje“. Pasirodo, kai kuriuos 
tautinius rūbus teatrui punskiečiai patys 
išsi audžia — apskrityje esą daug gerų au
dėjų. Šios srities tautinis kostiumas — 
žalias. Iš šokių punskiečiai atlieka Žilvitį, 
Suktinį, Klumpakojį ir Sadutę. Punske 
veikia liaudies universitetas, kur žmonės 
mokosi dvejus metus, dar veikia skaityk
la ir biblioteka.

Suvalkų srity esąs populiarus ir Vidugi
rio lietuvių kolektyvas. Kitais metais jis 
minės veiklos dešimtmetį. Vidugirio savi
veiklininkai jau yra paruošę 56 vaidini
mus, buvo pasirodę teatrinių kolektyvų 
festivalyje Varšuvoje. Kitose vietose, pvz., 
Volyncuose irgi veikia geras choras, ten 
per metus pastatomos dvi naujos pjesės. 
Lenkų žurnalistas teigia: lietuvių teatri
nius, muzikinius ir šokių kolektyvus gali
ma sutikti ir kitose vietose, pvz., Ogrodni-
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MAISTO SIUNTINIAI

KVIETINIŲ MILTŲ £8. 4.2

ill:

40 sv CUKRAUS

RYŽIŲ

£9.18.4

£9.18.4

20 svarų įvairių rūšių grikių ir daug kitokių

maisto siuntinių į Lietuvą pasiunčia

TAZ AB & Co. Ltd
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7

Tel. FRI 3175

MS

::

kuose, Klevuose ir 18-je kitų Seinų ap
skrities (Balstogės — Bialystoko vaivadi
ja) kaimų ir 
viai. Pakeliui 
rudą skrynią, 
trumentai ar
vaidintojai vyksta į išvykas. Jie aiškina: 
mes vaidiname ir dainuojame lietuviš
kai, nors kiekvienas mūsų moka puikiai 
lenkiškai.

miestelių, kur gyvena lietu- 
gali sutikti vežimą ir jame. 
Kas joje? Tai muzikos ins- 
rūbai, lietuviai choristai ar

-W£- -W£-

Kviečiame pasinaudoti mūsų 
Taupymo ir Investavimo Skyriaus 

patarnavimu.
Jūsų su taupos duos didžiausią 

pelną, jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS

& 
INVESTMENTS Co.,

Hackney Rd., London, E.2. 
Tel. SHO 8734.

421,

Taupyti galima per kiekvieną 
Anglijos, Škotijos ir Valijos 

bankus.
Grynas metinis procentas 

mokamas 6%, 
kas yra lygu, įskaičius nuošimčio 

mokestį, 9%.
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus.
Smulkesnių informacijų reikalu rašyti: 

Z. Juras,
421, Hackney Rd., London, E.2, England.

.why

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.
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