
Nr. 42(783). 1963. X. 22

' Lietuvos \ 
nscionaiinė 
M.Mužvyiio 
biblioteka ‘^biblioteka/

u ETŲ VIS
Londonas, 1963 metų, spalio mėn„ 22 d. XVII metai

PO SOVIETINIU 
KEVALU

Dideli laimėjimai ir tas pats badas
Partijos komiteto sekretorius R. Songai

la „Komunisto" Nr. 9 susirūpinęs iškelti 
tik tai, kas buvo padaryta per pastaruo
sius 10 metų po Stalino mirties. Pagal jį, 
tiek jau per tą laiką padaryta, kad tiesiog 
gražu žiūrėti. Gražu ir džiugu, šitokius 
dalykus skaitant net ir nebolševiką galėtų 
paimti džiaugsmas. Tiek jau daug tų ne
žmoniškų laimėjimų!

Bet ar tai nėra vien tik popieriniai lai
mėjimai? Juk Chruščiovo plačioji tėvynė 
šiandien, po visų nežmoniškų laimėjimų, 
perka JAV, Kanadoje, Australijoje, Pran
cūzijoje ir V. Vokietijoje dešimtis milijo
nų tonų kviečių, kad nereikėtų badu ma
rinti žmonių! O jei net duonelės neužten
ka, tai kokie čia dar laimėjimai ir kuo čia 
džiaugtis tuo leninizmu? Juk Stalino lai
kais žmonės taip pat badavo.

Sovietinės Profsąjungos ir jų 
uždaviniai

Lietuvoje pasibaigė profesinių sąjungų 
suvažiavimas. Tai „švyturio“ žurnalo ko
mentatorius Lieponis ryžosi ta proga bent 
šį tą apie jas pasakyti. Va, sako jis, pora 
pavyzdžių, kai profesinės sąjungos su
drausmino, tiesiog išgelbėjo žmones. Abu 
tie aptariamieji buvo pasileidę tinginiai, 
būtų jau netekę darbo, o profesinės sąjun
gos pasakė: ne! Mes imamės už juos atsa
komybę.

Kaip jos tarė, taip ir padarė ir tuo būdu 
išgelbėjo du žmones. Tačiau ar tokie yra 
ir turi būti profesinių sąjungų uždaviniai?

Kiek mums žinoma, profesinėse sąjun
gose apsijungia dirbantieji ginti savo rei
kalams. Apsijungę tie dirbantieji jau su
daro jėgą. Tačiau Lieponis nori, kad pro
fesinės sąjungos eitų vaikų darželio parei
gas ir rūpintųsi visokiais tinginėliais ir 
vagilėliais.

Partijai, žinoma, daug geriau, jei darbi
ninkai vykdys tokį žaidimą, o nežiūrės sa
vo tiesioginio uždavinio. Bet ar tai geriau 
patiems dirbantiesiems?

Mokytis reikia, bet sąlygų nėra
„Komjaunimo tiesa“ nebe pirmą kartą 

net vedamaisiais skatina jaunimą mokytis 
vakarinėse mokyklose ar neakivaizdiniu 
būdu.

Tas laikraštis, aišku, teisybę sako, kad 
mechanizuojamas žemės ūkis iš kiekvieno 
reikalauja vis daugiau žinių. Dėl to reikia 
mokytis, kad gautum geresnį, daugiau ap
mokamą darbą. Bet ar šitokiam mokymui
si jaunimui sudaromos tinkamos sąlygos?

Nors ir kažkiek ryžto turėtum, atidirbęs 
ilgą dieną nebegali užtekti pakankamai 
jėgų ir ištvermės dar sėdėti mokykloje ar 
prie vadovėlio. Dėl to šitokių vargo moki- 
kinių apie pusė nubyra, o likusių tik treč
dalis pajėgia šį tą išmokti. Dėl to mes ir 
sakome: ar jaunimas neturėtų gauti ko 
geriausių sąlygų, kad galėtų mokytis?

Valstybė juk vadina save socialistine, 
tai ji tikrai turėtų sudaryti visiems gerą 
progą įsigyti specialybę. Ne kas kitas, o 
bolševikai juk vis su pasigardžiavimu ra
šinėja, kad buržuazija buvusi tokia nejaut
ri ir nuvariusi į kapus Kudirką, Višinskį. 
Biliūną. Nuvariusi dėl to, kad šie jauni 
vyrai norėjo mokytis ir kartu buvo verčia 
mi užsidirbti sau duoną. Mes gi nenorime, 
kad ir vadinamojo socializmo laikais dar 
masiškai būtų gaminami jauni džiovinin
kai. O toks nuolatinis raginimas dirban
tiesiems mokytis ir didina paliegėlių skai
čių, jei nėra tinkamų sąlygų.

Duokite sąlygas! Iš tiesų duokite pirma 
sąlygas, o paskui raginkite. Atleiskite nuo 
darbo, mokėkite stipendijas ar pašalpas ir 
tada pamatysite, kad nebebus reikalo 
skųstis.

Kur mokėsi būti atgyvena?
Milicijos pulkininkas J. Rapšys „Kom

jaunimo tiesoje“ rašo apie visą eilę žmo
nių, kurie vagia grūdus. Vieni vagia va
gonais, kiti tonomis, treti šimtais kilogra
mų. Rapšys tuos vagišius išvadina grauži
kais ir kitokiais vardais, bet niekur nesa
ko, kad jie yra praeities atgyvenos. Ar gi 
šįkart negalėtų šitaip būti?

Tur būt, kad ne, nes, pavyzdžiui, jo mi
nimasis Kazimieras Fedorovičius, kuris 
pavogė 570 kilogramų grūdų, yra tik 19 
metų amžiaus. Taigi jis negalėtų būti lie
tuviškos praeities atgyvena.

Nebent praeities būtų pasimokęs kur 
nors giliau Sov. Sąjungoje, kur dabartinė 
santvarka yra ne tik dabartis, bet ir pra
eitis. ..

GROBSTYMAI IR GROBSTYTOJAI
terijoj pasodintas j Radviliškio punkto di
rektoriaus pavaduotojus. Tauragės punkte 
Timofejevą pakeitė Normantas. Tas visiš
kai nenusimanė apie jam pavestąjį darbą 
ir nė nemėgino jo įsisavinti. Tik metus 
Normantas išbuvo punkte, o trūkumas — 
159 tonos grūdų ir kombinuoto pašaro. 
Atsakyti už tai Normantui nereikėjo: ga
mybinės valdybos partinis komitetas jį tik 
šiek tiek pažemino, padarydamas kolchozo 
pirmininku. Normanto įpėdinis Macijaus
kas, irgi metus išbuvęs direktoriaus poste, 
padarė žalos ne mažiau kaip jo pirmtakas. 
Tik jis, kad būtų patogiau vogti, punkte 
tarnautojomis susodino savo ir kitų parei
gūnų žmonas. Savo žmoną jis paskyrė bu
haltere, direktoriaus pavaduotojo žmoną 
— sandėlio vedėjo padėjėja, apsaugos vir
šininko žmoną — pašaro cecho tarnautoja. 
Rezultatas — išgrobstyta 132 tonos grū
dų...

(E) Chruščiovo užmačia kovoti su sovie
tinio ūkio negerovėmis, jo aukščiausiais 
viršininkais padarant partinius kontrolie
rius, sparčiai vykdoma visoj Sovietų S- 
goj. Lietuvoj kontrolierių su pagalbinin
kais priskaitoma net 40.000. šita nauja dy
kaduonių biurokratų armija, visur nemok
šiškai kišdamas!, jau pridarė ūkiui begales 
žalos, kurios pobūdis ilgainiui išryškės 
konkrečiai, šiuo tarpu betgi kontrolieriai 
stengiasi parodyti, kad jų reikia. Jie rašo 
laikraščiuose sieksninius straipsnius, iš
keldami dienos švieson visokiausius prasi
žengimus, kuriais ir šiaip jau mirgėte mir
ga sovietinės spaudos puslapiai. Šių prane
šimų nauda bent tokia, kad kontrolieriai 
paprastai stengiasi duoti bendrą kurios 
nors ūkio šakos vaizdą, kai tuo tarpu įpras 
tiniai vadin. savikritikos straipsniai daž
niausiai tenkinasi pavieniais reiškiniais. 
Tokį bendrą vaizdą apie tai, kaip „saugo
mi“ kolchozininkų į rajonų sandėlius su
vežti grūdai, galime susidaryti iš „Pravdo- 
je“, o paskui ir „Tiesoje“ (rugs. 24 nr. 224) 
paskelbto straipsnio, kurio autorius yra 
visos Sov. S-gos kontrolės komiteto inspek 
torius I. Riabikas.

Inspektorius, matyti, norėdamas stipriai 
pamokyti „jaunesnį brolį“, pateikia skan
dalingų dalykų apie grūdų grobstymus 
okupuotoj Lietuvoj. Jis nustatęs, kad per
nai elevatorių bei grūdų priėmimo punk
tų darbuotojai išgrobstė kelis šimtus tonų 
grūdų, miltų, kruopų, kombinuoto pašaro. 
Kokiu būdu tai buvo įmanoma? Pasirodo, 
pareigūnai, priimdami grūdus iš kolchozi
ninkų, neteisingai nustato jų svorį, drėg
numą ir piktžolėtumą. Be to, juos džiovi
nant, valant ir išsiunčiant perdirbti arba į 
kitus punktus, sudaromi rezervai neva pa
dengti trūkumams, atsirandantiems dėl 
natūralaus grūdų gedimo, o iš tikrųjų tai 
rezervai grobstymams. Tokių „rezervų“ 
1962 m. buvę sudaryta per 500 tonų. Toji 
„praktika" vykdoma ir 1963 m.

Konkrečiai Tauragės paruošų punkte 
pernai trūko 159 tonų grūdų ir kombinuo
to pašaro, per šešius šių metų mėnesius — 
132 tonų. Marijampolės grūdų priėmimo 
punkte išgrobstyta 134 tonos rugių, kvie
čių ir kukurūzų. Rokiškio punkto darbuo
tojai 114 tonų kukurūzų trūkumą „panai
kino“ tokiu būdu: surašė fiktyvius aktus, 
kad sausio-vasario mėn. jie gavo iš kitur 
ne kukurūzų, o sniego prikrautus vago
nus... Vilniaus elevatoriaus darbuotojai 
padidino priimamųjų grūdų drėgnumą 0,1- 
0,5 proc. ir tokiu būdu galėjo „rezervan“, 
t.y .vogimui, sukaupti 40 t grūdų. Rokiš
kio punkte buvo pakeltas miežių drėgnu
mas 0,4 proc. ir sudarytas 26 tonų grūdų 
„rezervas“.

Grobstymo „praktikos“ paprastai lietu
viai pareigūnai išmoksta iš rusų, žymiai 
ilgiau prie visų gudrybių komunistinės 
santvarkos Rusijoje pripratintų. Jų į Lie

r SefitųnioS DIENOS -Į
LORDAS HOME — D. BRITANIJOS 
MIN. PIRMININKAS

Po ilgesnių pasitarimų konservatorių 
partijoje ir vyriausybėje, kas turi užimti 
pasitraukiančio min. pirm. Macrmliano vie 
tą, karalienė pakvietė vyriausybę sudaryti 
lordą Homą, ligšiolinį užsienių reikalų mi
nister}.

Kaip laikraščiai skelbia, ligšiolinės vy
riausybės sluoksniuose reiškiamas nepasi
tenkinimas, kad lordas Home buvo pa
kviestas toms pareigoms. Tačiau jam pasi
sekė perkalbėti nepatenkintuosius svar
biausius vyriausybės narius sutikti su jo 
kandidatūra ir toliau pasilikti vyriausybė
je.

BRITAI PRIE BABELSBERGO
Praeitą kartą rašėme, kad amerikiečių 

karinė vilkstinė buvo sulaikyta sovietų 
prie Babelsbergo.

Dabar ten pat buvo sulaikyta britų kari
nė vilkstinė (61 vežimas ir 218 vyrų).

TITO — PREZ. KENNEDŽIO SVEČIAS
Jugoslavjjos prez. Tito vizituoja J.A.V- 

bių prez. Kennedį.
Prie Baltųjų Rūmų jį sutiko priešiškai 

nusistačiusių emigrantų būrys. O senato
rius Goldwateris pareiškė: „Negarbė kiek
vienam amerikiečiui priimti Amerikos sos
tinėje šitą tironą“.

Prez. Kennedys sutiko apsilankyti Jugo
slavijoje, tik nenustatytas dar laikas.

PEŠTYNĖS TARP MAROKO IR ALŽYRO
Alžyro - Maroko pasienyje prasidėjo su

sirėmimai dėl ginčijamų žemės plotų.
Pirmieji bandymai tartis nepavyko.

tuvos ūkinį gyvenimą infiltruojama vis 
daugiau, ypač ūkiškai prijungus Karaliau
čiaus sritį. Tad grobstymų kontrolieriai 
neišveis. Antra vertus, sovietiniame gyve
nime prie viso, ką kompartija įsako, grei
tai priprantama ir stengiamasi nekreipti 
dėmesio arba nepakeliamus įsakymus ap
eiti. Maža kas šiandien S.S-goj, neišski
riant Lietuvos, jaudinasi dėl vad. savikri
tikos, kuria mėgstama kandžioti mažuo
sius pareigūnus, niekad nepaliečiant di
džiųjų. Atrodo, kad tokiam likimui pa
smerkta ir partinių kontrolierių veikla: 
žmonės pripras, ir sovietinė rutina „kom
binuoti“, t.y. vogti — be to juk negalima 
sovietijoj žmoniškiau gyventi — paliks 
kaip buvusi. Žinia, režimą ėda vėžio liga, 
kurios kontrolieriams neišgydyti: vaistų 
nuo vėžio nėra...

Tas Visasąjunginis kontrolierius rusas 
Riabikas savo pranešime, be kitko, pasa
koja ir apie pareigūnus, kurie priiminėja 
iš kolchozininkų grūdus. Jie Lietuvoje ne
šioja aukštą titulą, visai ne proletarinį, o 
veikiau „buržujinį“ — direktorių. Vis dėl
to jie vargu ar priklauso „naujajai komu- 
nistų-buržujų klasei“, nes uždirba per ma
žai ir todėl yra priversti vogti. „Direkto
rių“ — grobstytojų kontrolierius sumini 
visą eilę. Antai, Rokiškio punkto direkto
rė buvo kažkokia Jonauskienė. Ji neturėjo 
jokio supratimo apie javus ar grūdus ir 
kaip juos, iš kolchozininkų priimtus, rei
kia užlaikyti, nes iki direktorystės ji buvo 
raštininkė, limonado cecho viršininkė, au
tobusų stoties kasininkė, restorano vedėja. 
Bet užtat, atėjusi direktoriauti į punktą, 
nutuokė padidinti miežių drėgnumą ir to
kiu būdu galėjo sau „sutaupyti“ 26 to
nas... Į ją panašus, bet, atrodo, didesnių 
gabumų „organizuoti“ buvo Tauragės grū
dų priėmimo punkto direktorius Timofe
jevas, iš „vyresniojo brolio“ tautos. Jį už 
vagystes ir kyšių ėmimą pašalino iš darbo 
ir nuteisė, bet vis tiek jis buvo kitų rusų 
ir kyšius gavusių nerusų užtarimu minis-

PIRMOJI KALIFORNIJOS LIETUVIŲ
SPAUDOS KONFERENCIJA

KITATAUČIAMS
Ją rugsėjo 10 d. pravedė Algirdas Gus

taitis. Dalyvavo nemaža spaudos atstovų.
Kalbėjo Alg. Gustaitis ir Lietuvos konsu 

las Dr. J. Bielskis. Pagrindinis pranešėjas 
jachtos Hermes II kapitonas Bronius Ro- 
žinskas. Jo kalbą angliškon vertė Milton 
Stark.

Iki tol dar nėra buvę lietuvių spaudos 
konferencijos užsieniečiams Kalifornijoje, 
nors lietuviai gyvai veikia kelios dešimtys 
metų.

Sunkius pirmuosius ledus pavyko nuga
lėti, kadangi Alg. Gustaitis asmeniškai pa
žįsta daug žymių užsienio spaudos atstovų.

PRISAIKDINTAS DR. ERHARDAS
Dr. K. Adenaueris pasitraukė iš Vokie

tijos kanclerio pareigų.
Parlamentas 279 balsais (prieš socialis

tų 180) išrinko į jo vietą jau numatytąjį 
prof. Dr. Ludwigą Erhardą, kuris jau pri
saikdintas.

Kanclerio pavaduotoju pakviestas lais
vųjų demokratų vadas Dr. E. Mendė.

Krikščionys demokratai su laisvaisiais 
demokratais sudaro koalicinę vyriausybę.

VIS TIEK RUSŲ DRAUGAI
Kinijos min. pirmininkas Čou En-lai pa

reiškė, kad nusivils tie, kurie galvoja, jog 
dabar patogu bus susitvarkyti atskirai su 
Kinija ir Sov. Sąjunga.

Jeigu tik kas nors užpultų kurį nors so
cialistinį kraštą, jo nuomone, kiti tuojau 
eitų jo ginti.

PASAULYJ
— Norėdami patikrinti, kaip greit gali

ma permesti didesnius kiekius kariuome
nės, amerikiečiai šią savaitę atskraidins 
apie 14.500 karių į 3 savo bazes Vokietijo
je.

— Vokiečių vandens policija Hamburgo 
uoste išžvejojo ryšulį su 13.000 netikrų 
dešimtmarkių.

— Ilešos kalėjime. Vakarų Nigerijoje, 
600 kalinių 3 valandas kovojo peiliais, ak
menimis ir buteliais (vienas žuvo ir keli 
buvo sužeisti).

— Olandijos parlamentas nustatė, kad 
ministerial negali tarnybos reikalams pirk
ti brangesnių automobilių kaip už 3.000 
svarų.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Pamoka Vakarams
Sovietai buvo pastoję kelią į Berlyną 

važiavusiai amerikiečių karinei vilkstinei. 
Vilkstinė turėjo išstovėti laukdama net ke 
liasdešimt valandų. Praeitą savaitę tokia 
pat istorija atsitiko su britų vilkstine. Ką 
gi tai reiškia kaip tik tuo metu, kai jau 
yra prasidėjęs vadinamasis atoslūgis?

Amerikiečių „The New York Times“ 
dėl to rašo:

„Kas prieš keletą dienų būtų galėjęs pa
galvoti, kad tą pačią savaitę, kai įsigaliojo 
atominius bandymus draudžianti sutartis 
ir kai prezidentas Kennedys sutiko leisti 
parduoti Sov. Sąjungai Amerikos kviečių, 
staiga vėl prasidės įtampa grynai dėl tech
niškų dalykų? Ar tai buvo sovietų pasiryži 
mas išbandyti amerikiečių tvirtumą po va
saros, kai įtempimas buvo atslūgęs? Ar čia 
sovietų aukštieji vadai šituo būdu paban
dė sabotuoti Chruščiovo politiką su Vaka
rais? O gal pats Chruščiovas mėgino paro
dyti Pekingui, kad jis dar nėra visiškai 
ištižęs prieš Jungtines Valstybes? Kaip 
ten kas iš tiesų buvo, tai mes nežinome. 
Tačiau mes žinome, kad provokuojanti so
vietų laikysena grąžino įtempimą, kuris 
sustiprino vakariečių įtarimus Maskvai ir 
pasitarnavo tam, jog Vakaruose su nepasi
tikėjimu būtų žiūrima į prez. Kennedžio 
politiką ieškoti susipratimo su Sovietų Są
junga“.

Stebėdamasis ir sovietų klaidas iškelda
mas dėl to pasisako ir britų „The Times", 
kuris rašo:

„Suprantama, kad sunku patikėti. Rytų- 
Vakarų barometras kilo, ir atrodė, kad jis 
bent kiek ilgiau šitaip pasilaikys. Kam gi 
rusams taip staiga prireikė padegti tuos 
dagčius šalia Berlyno parako statinės? 
Gal būt, jie galvoja, jog nepakenks pri
minti visiems, kad priėjimas prie Berlyno 
nėra koks nors jau savaime aiškus daly
kas. Gal būt, jie tuo nori parodyti Vaka
rams, kad reikia didesnio dėmesio parody
ti tokiems dalykams, kaip nepuolimo su

Naujas Pabaltijo karo komendantas ir

„nepaprasta“ jo žmona
(E) Stockholme latvių ir estų vokiečių 

kalba leidžiamas biuletenis „Nachrichten 
aus dem Baltikum“ (21 nr.) praneša, kad 
nuo š.m. pavasario Pabaltijys turi naują 
karo komendantą, generolą majorą G. 
Chegaturovą, kuris reziduoja Rygoje. So
vietinė spauda nepateikia apie jį smulkes
nių biografijos žinių, užtat labai garsina
ma jo žmona. Ji priklausanti garsiajam 
trisdešimtųjų metų komjaunuolių akty
vui. Gresiant konfliktui su Japonija, 1932 
m. S.S-gos vyriausybė pasiuntė didelį būrį 
komjaunuolių į Tolimuosius Rytus statyti 
sutvirtinimų. Jų tarpe buvo ir Valentina 
iš Leningrado. Ji ten susipažino su pulki
ninku Chegaturovu ir vėliau tapo jo 
žmona.

Po keleto metų (1936) jos vardu buvo 
paskelbtas atsišaukimas į S.S-gos jaunimą 
vykti darbams į Tolimuosius Rytus. Atsi
šaukimo paklausę tūkstančiai januolių, 
kurie buvo pavadinti „chegaturininkais“. 
Jiems talkininkajaut, buvo įkurti miestai, 
nutiesti keliai, pastatyti nauji fabrikai 
Chabarovsko ir Kamčatkos srityse. Taip 
buvęs įkurtas ir Komsomolskas, kur Va
lentina buvo išrinkta pirmąja atstove į 
tarybą.

Ir Rygoje gyvendama, Valentina skai
tanti su džiaugsmu ir pasididžiavimu pra
nešimus iš Tol. Rytų apie ano meto „che- 
gaturininkų“ vaikus, kurie dabar tokiu 
pat entuziazmu vyksta į centrinės Azijos 
plėšinius, kaip kadaise jų tėvai... Biulete
nis pastebi, kad Valentinos Chegaturovos 
asmeny Pabaltijys gavo energingą sovie
tinio kolonializmo atstovę.

Vėl nuteistas buvęs partizanas

(E) „Tiesa“ (rugs. 21 d. nr. 222) skel
bia, kad vad. „Lietuvos TSR Aukščiausias 
Teismas“ išvažiuojamajame posėdyje Kai
šiadoryse nuteisė Stasį šimanską 12 metų 
kalėti. Jo nusikaltimas — išsigėręs ir pa
degęs mokyklą. Mes nežinome visų nusi
kaltimo aplinkybių, tačiau iš „Tiesos“ ap
rašymo aiškėja, kad bent iš dalies norėta 
nuteistajam atkeršyti už praeitį. Joje Ši- 
manskui prikišama Šaulių S-gos uniforma 
ir svarbiausia — partizanavimas kun. Ru- 
džionio vadovaujamuose būriuose. Iš ap
rašymo taip pat matyti, kad Šimanskas 
greičiausiai iš neapykantos bolševikinei 
santvarkai bus padegęs mokyklą. Visa tai 
tariamąjį kriminalinį nusikaltėli rodo 
esant taurų lietuvį patriotą, šimansko nu
teisimas dar kartą paliudija, ko verta am
nestija, partijos malone suteikta buvu
siems partizanams.

tartis ir atominių ginklų neturinti zona. 
Jei jie šitaip galvoja, tai klysta. Nėra rei
kalo amerikiečiams priminti tikrovės ir 
sudarinėti įtampą pasienyje. Nesusiprati
mai autostradoje padarė tik tiek, kad jau 
imama abejoti sovietų gera valia, o kai 
Amerikoje tokių abejonių jau esama dau
giau negu reikia, tai dėl to gali nukentėti 
tik sovietų reikalai. Tačiau reikėtų pagal
voti ir Vakarų sąjungininkams. Tokie ne
aiškūs yra tie nuostatai; pagal kuriuos vyk 
doma į Berlyną ar iš Berlyno vykstančių 
karinių vilkstinių inspekcija, kad tiesiog 
piršte peršasi sunkumai ir nesusipratimai“

NAUJA VALDŽIA, KITOKIA POLITIKA
Erhardui perėmus Vokietijos kanclerio 

pareigas, šveicarų „Tribune de Geneve' 
rašo:

„Žinoma, kas jis yra. Tačiau neužmirš
tama, kokią nuomonę apie savo įpėdinį tu
rėjo Adenaueris. Ar jis bus ne toks sun
kus, kaip „der Alte“? Gali būti. Ar jis 
naudosis tokiu pat prestižu ir stiprios ran
kos valdžia? Amerikiečių diplomatai dėl to 
nėra visiškai tikri. Tačiau nėra jokios abe
jonės, kad jiems rūpi Erhardo pagalba įgy
vendinti tokią politiką, kuri izoliuotų gene 
rolą de Gaulle'į".

Austrų „Express" rašo:
„Tai juk tas pats Erhardas, kuris, tarda

mas Europos vardą, turi galvoje kartu ir 
Angliją. Todėl tiek Briuselyje, tiek ir viso
je Europoje reikia laukti naujų apsivieniji 
mo pastangų“.

Po Erhardo pirmosios politinės kalbos 
britų „The Guardian“ rašo:

„Dr. Erhardas nepaskelbė visiškos revo
liucijos, kuri iš pagrindų pakeistų Vakarų 
Vokietijos užsienių politiką. Tarptautinio 
gyvenimo įvykiai neleistų jam įvykdyti 
tokios politikos. Tačiau jis aiškiai parodė, 
kad jo požiūris į pagrindinius Europos ir 
Atlanto klausimus yra žymiai liberalesnis 
negu Dr. Adenauerio“.

Kaip stipri Sovietų Sąjunga?
(E) Paskutiniai amerikiečių ir anglų 

apskaičiavimai, kiek divizijų turi S.S-ga, 
labai skiriasi. Amerikiečiai mano, kad šiuo 
metu S.S-ga karo operacijoms galėtų pa
siųsti tik 60 divizijų, o anglai nustatė, jog 
vien Europinėj Rusijoj yra 150 divizijų; 
prie jų dar reiktų pridėti 30 divizijų sate
litinių kraštų kariuomenės. Londone vie
šai kalbama, kad Vašingtonas, vertinda
mas sovietų konvencionalinį karinį pajė
gumą, linkstąs daryti labai klaidingus 
sprendimus. Tai nereiškia, kad vakarie
čiai turėtų daugiau reikšmės skirti konven 
cionaliniam ginklavimuisi, apleisdami ato
minį, — samprotauja anglai, kurių nuo
monės šiuo atžvilgiu labai artimos pran
cūzų pažiūrai. Atominio ginklavimosi silp
numas kaip tik galįs išprovokuoti sovie
tus agresijai prieš Vakarus.

Degtindariai klesti

(E) Tokia antrašte „Tiesa“ (rugs. 26 d. 
Nr. 226) skelbia skaitytojo laišką, kuria
me rašoma: „Druskininkų tarybiniame 
ūkyje grobstomas visuomeninis turtas, 
pilna naminės gamintojų. Dėl to nukenčia 
darbas tarybiniame ūkyje, daugelyje šei
mų nėra ramybės. Milicijos įgaliotinis Liu- 
vinavičius, užuot kovojęs su šiomis nege
rovėmis, pats girtauja“. „Tiesos“ redakci
ja priduria, kad, nors milicijos organai 
ėmęsi atitinkamų priemonių, padėtis sov- 
choze nepasikeitusi. Turinti įsikišti kom
partiją, ūkio vadovai, „draugiškieji teis
mai“...

1
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(Tęsinys iš pr. numerio)

Džiugu paminėti, kad šių metų dešimto
ji studijų savaitė, gavusi pradžią 1954 me
tais ir Europos Lietuvių Fronto Bičiulių 
eilę metų ruošta lietuvių platesnei visuo
menei, pastaraisiais meteis. įsijungus ir 
kitoms organizacijoms bei Krašto Valdy
bai globojant, išsivystė į p’ataus masto 
lietuvių kultūrininkų ir bendruomeninin- 
kų dvasinio ir tautinio stiprinimo institu
ciją. Šiais metais įvykusi dešimtoji studijų 
savaitė kalta apie re’kšmingą tradiciją, 
išaugusią Vokietijos lietuvių bendruome
nėje. Šioji sukaktuvinė studijų savaitė pa
sižymėjo dar ir tuo, kad prie jos pasiseki
mo prisidėjo atvykę Amerikos lietuviai 
kultūrininkai ir menininkai, senos ir nau
jos emigracijos atstovai. Jie atlankė ir lie
tuvių darbo kuopas bei kitas vietoves, duo 
darni 5 koncertus. Po to, kai žymesnieji 
Europos lietuviai . kultūrininkai aplankė 
užjūrio lietuvius su paskaitomis, dalyvavo 
įvairiuose suvažiavimuose ir kongresuose, 
svečiai menininkai ir kultūrininkai iš 
Jungtinių Amerikos Valstybių stipriau su
mezgė tuos gyvus dvasinius ir tautinius 
ryšius, kurie yra bendri visiems pasaulio 
lietuviams. Linkėtina, kad tie ryšiai ir 
bendradarbiavimas būtų pa’aikomi ir stip
rinami ateityje, nes tai turi ypatingos reikš 
mės Europos lietuviams, kurie pasijunta 
nesą pamiršti savo brolių, išvykusių į pa
togesnes gyvenimo sąlygas ir nesitenkinan
čių vien savo laiminga buitimi, bet prisi
menančių ir tuos, kurie buvo priversti pa
silikti sunkesnėse gyvenimo sąlygose, se
nutėje Europoje.

Krašto Valdyba mato pavojų jaunie
siems kalbos ir tautybės atžvi’giu. Šiam 
pavojui mažinti buvo steigiamos vargo mo
kyklos, kurių šiuo metu yra 11 su 116 mo
kinių. Kasmet kviečiami vargo mokyklų 
mokytojų ir apylinkių pirm’ninkų suvažia
vimai, kuriuose bendrai aptariama darbo 
Ir veiklos sunkenybės ir ieškoma priemo
nių joms nugalėti. Didžiausia kliūtis vargo 
mokyklų darbui yra mokytojų trūkumas ir 
didelis lietuvių išsiblaškymas po plačią 
Vokietiją.

Baltų Institutas prie Bonnos universite
to ir Baltų-Vokiečių draugija, kuriuose da
lyvauja žymesni Vokietijos lietuviai moks
lininkai ir kultūrininkai, atlieka svarbią 
tautinę, kultūrinę misiją.

Lietuvių Bendruomenės kultūrinė-tauti- 
nė veikla susiduria su nemažomis kliūti
mis dėl to, kad Vokietijoje pasilikę nedaug 
tos rūšies darbininkų, o ir tie patys dėl 
nesveikatos ar amžiaus negali atsidėti 
kultūriniam tautiniam darbui tiek, kiek 
jie norėtų.

VI. Socialinė padėtis
Vokietijos Lietuvių Bendruomenė ski

riasi nuo kitų kraštų bendruomenių tuo, 
kad kitų kraštų bendruomenes sudaro ten 
nuvykę sveiki ir pajėgūs savanoriai įsikur
ti. Tuo tarpu kai Vokietijoje teliko tik ne
galintieji išemigruoti dėl nesveikatos, in
validumo, amžiaus ar kitų priežasčių. 
Yra nemaža atvejų, kad vieno šeimos na
ro liga ar invalidumas buvo kliūtis visai 
šeimai persikelti į kitus kraštus. Todėl 
šiandien Vokietijoje yra apie 300 džiova 
sergančių, iš kurių apie 20 guli sanatori
jose ‘r te vilties iš jų išeiti; per 200 sun
kių chroniškų ligonių: 640 senelių; nedar
bingų šeimų, kuriose abu tėvai ar vienas 
yra ligoniai, invalidai ar seneliai, yra apie 
190 — viso apie 650 asmenų. Gausių šei
mų, turinčių 4 ar daugiau mažamečių vai
kų, kuriuos v’enas dirbantysis sunkiai ap
rūpina, yra apie 50 su apie 400 asmenų. 
Pavyzdžiui, imkime Memmingeno lietuvių 
koloniją, kurioje 108 šeimos su 252 asme
nimis. Iš jų 51 šeima su 131 asmeniu (tai
gi, daugiau kaip pusė visų asmenų) yra 
arba visiškai nedarbingi, nes vis', ar vie
nas šeimos narys yra Tgoniai, invalidai 
ar seneliai, arba labai gausios šeimos, 
kur dirba tik vienas asmuo ir jo uždarbio 
neužtenka šeimai išlaikyti. Panaš’ pro
porcija yra kai kuriose kitose ko’onijose.

Tiesa, Vokietijoje darbo pakanka, ir 
sveikieji jo nesunkiai gauna. Tačiau, ar 
dėl kalbos nemokėjimo, ar dėl specialy
bės trūkumo, tenka imtis tik paprastų 
darbų su žemiausiomis atlyginimo normo
mis. Jei tokį darbą turi tik vienas gau
sesnės šeimos narys, jo uždarbio vos už
tenka nebadauti.

Nors lietuviai, turėdami svetimšalių be 
tėvynės statusą, pagal įstatymus daugely
je sričių prilyginti vokiečiams, tačiau 
praktikoje jų būk ė dažnai yra sunkesnė 
nei vokiečių. Rentų praktiškai jie negali 
gauti, nes Lietuvoje išdirbtas’s laikas ne
įskaitomas rentai gauti. Negalintiems 
dhbti socialinę paša’pą duoda miestai, 
miestel’ai ir kaimai. Ji įvairuoja pagal 
brangumo zonas: didmiesčiuose ji dides
nė, kaimuose mažiausia. Apskritai vidur
kis svyruoja tarp 70-90 DM. viengungiui 
ar še’mos galvai per mėnesį. Jei buto 
nuoma neaukšta, tai ji pilnai apmokama 
vokiečių karitatyvinių įstaigų. Bet kas 
turi brangesnį butą, tas skirtumą apmoka 
pats. Kadangi maisto, drabužių ir susisie
kimo kainos yra gana aukštos ir nuolat 
kyla, tai socialinė pašalpa darosi nepa
kankama. Socialinė pašalpa yra tam tik
ras apsunkinimas, nes pradėjus dirbti ar 
turint kitų pajamų, ją reikia grąžinti, net 
ir pradėjusiems dirbti vaikams. Socialinė 

pašalpa yra įsteigta tik laikinai, kol žmo
gus turės kitų pajamų šaltinius ar susiras 
darbą. Deja, ji daugeliui mūsų žmonių 
liko nuolatinis pragyvenimo šaltinis.

Ligonys sanatorijose ir senelių prieglau 
dose, tiesa, išlaikomi (gydomi), tačiau jo
kios kitos paramos jie negauna. Sunkiau
sia būklė yra tų, kur šeimoje yra nedar
bingų, ligonių, arba gausiose šeimose, kur 
tik vienas yra darbingas. Turimomis ži
niomis, Vokietijoje yra apie 560 lietuvių 
še’mų su 1330 asmenų, reikalingų nuola
tinės paramos.

Lietuvių bendruomenei, be abejonės, 
rūpi visi šie nelaimingi žmonės. Iki pas
kutinių metų BALFas rūpestingai rėmė ir 
šelpė reikalingus šalpos bei atliko didelį 
karitatyvinį ir tautinio solidarumo darbą, 
nes šelpiamieji jautė per BALFą ištiestą 
savo tautiečių pagalbos ranką. Tuo pačiu 
BALFas lengvino ir lietuvių bendruome
nės darbą Vokietijoje. Paskutiniu metu 
BALFo veikla ir šalpa Vokietijoje sustab
dyta, pereinant į individualaus šelpimo 
sistemą. Ši nauja sistema, kaip jau prak
tika rodo, nėra efektyvi nei pakankama. 
Paprastai varge atsidūrę nėra drąsūs ra
šyti prašymus, klabenti, dėstyti savo var
gą. Tokie lieka nepastebėti. Priešingai, 
kas moka į visas puses rašinėti, verkšlen
ti, tas greičiau pastebimas ir sušelpia
mas.

Bendrasis Amerikos Lietuvių Fondas 
savo ve’kla mūsų tremties ir tautos ne
laimės istorijon įrašė save ir tuos dešim
tis tūkstančių nežinomų lietuvių, o savo 
darbu, pastangomis, savo aukomis pareiš
kė lietuvišką solidarumą ir meilę lietu
viui. Vokietijos Krašto Valdyba, Vasario 
16 Gimnazija ir lietuvių bendruomenė 
Vokietijoje nuoširdž’ai dėkoja tiems vi
siems nežinomiems ir žinomiems gerašir
džiams Amerikos lietuviams, BALFo pir
mininkui prel. dr. J.B. Končiui, visiems 
BALFo direktoriams ir darbuotojams.

VII. Naujieji repatriantai
Lietuvių Bendruomenės eiles Vokieti

joje papildė nuo 1957 m. pradėję atvykti 
iš Lietuvos, pagal Vakarų Vokietijos-So- 
vietų Sąjungos susitarimą, vokiečiai arba 
Vokietijos piliečiai. Jų tarpe yra nemažai 
lietuvių, dažnai evangelikų tikybos, arba 
šeimoje turį vokiškos kilmės asmenų. 
Kai kurie jų automatiškai tapo Vokieti
jos piliečiais. Kiti gi tą pilietybę gali gau
ti tam tikromis sąlygomis. Vokietijos val
džia, kuri rūpinasi jų atvykimu ir įkurdi
nimu Vokietijoje, nori, kad jie tuojau įsi
jungtų į vok’ečių gyvenimą. Spėjama, 
kad šia mintimi jie buvo plačiai išsklai
dyti po visą Vokietiją, kad nesudarytų 

didesnių grupių ir tuo būdu lengviau pri
sitaikytų prie vietos sąlygų. Evangelikų 
t’kybos žmonės yra rūpestingai jungiami i 
vokiečių evangelikų religinę bendruome
nę. Tačiau tas įsijungimas į vokiečių ben
druomenę sutinka daug kliūčių. Ypač dėl 
to. kad daugelis jų visiškai nemoka vo
kiečių kalbos, nepažįsta vokiečių papro
čių ir gyvenimo būdo. Jų daugumas savo 
dvasia yra lietuviai ir yra išlaikę lietuviš
ką būdą tokį, koks šiandien yra Lietuvo
je. Todėl j’e dalinai skiriasi ir nuo tų lie
tuvių, kurie gyvena tremtyje. Ilgesnis lai
ko tarpas skirtingai suformavo jų tautinę 
sąmonę, ir dėl to vienas kitas, negalėda
mas pritapti nei prie vokiečių, nei prie 
lietuvių, grįžo atgal.

Bendruomenės turimais duomenimis, 
iki šiol (dar vienas kitas atvyksta ir da
bar) Vokietijoje yra atvykusių apie 1.140 
asmenų. Tačiau Lietuvių Bendruomenei 
priklauso tik nedidelė dalis. Tam yra įvai
rių priežasčių. Vieni jų ilgai nežinojo ir 
netikėjo, kad, tampant Vokietijos piliečiu, 
pagal vokiečių valdžios politiką, galima 
pasilaikyti savo lietuvišką tautybę. Kiti 
buvo nuteikti, o Lietuvos dabartinis reži
mas savo įtakos vis tiek padarė, prieš 
tremtinius. Iš antros pusės, ir pati Krašto 
Valdyba per mažai dėjo pastangų juos 
įtraukti į lietuvišką bendruomenę. Bet gi 
ilgainiui, jiems apsipratus naujose gyve
nimo sąlygose, pastebimas tam tikras su
sidomėjimas lietuvių bendruomene ir ieš
kojimas kontakto su lietuviais. Ypačiai

(Nukelta į 3 psl.)

^Sekmadienio z

KRISTUS KARALIUS
Šiandie karaliaus sąvoka gerokai nu

blukus. Tikrų karalių beveik nebėra, o 
esančiųjų titulas yra daugiau tradicinis 
papuošalas, kaip tikros valdžios ženklas. 
Kai kiekvienas kaimas turi savo karalių 
(vokiečių kraštuose: Schuetzenkoenig), 
kai kiekviename žingsnyje, ar tai prie vy
no, ar prie vaisių, ar prie automobilių ir 
šimtuose kitų atvejų, renkami karaliai ir 
karalienės, sunku rasti šioje nuvalkiotoje 
sąvokoje tinkamą bazę Kristaus karalys
tės supratimui. Belieka krikščionijai duo
ti tam žodžiui naują turinį ir Kristaus ka
raliavimą suprasti kaip skirtingą nuo pa
saulyje įprasto valdymo viešpatavimą. 
Kadangi pasaulis žodžio .karalius1 nebe
laiko rimtu ir baigia jį numesti į šalį, nie
kas mums nekliudo tą žodį paimti ir jį 
naujai pripildyti Dievo apreiškime sutelk
tomis idėjomis.

Šv. Paulius, rašydamas kolosiečiams 
(Kol. 1,12-20: skaitoma Kristaus Kara

liaus šventės mišiose), atkreipia dėmesį, 
kad mes patys esame paliesti tos karalys
tės. Krikšte pasikeitė mūsų buitis: iš tam
sybės tapome perkelti į šviesą, iš vergijos 
priespaudos į Dievo Sūnaus karalystę. 
Kristaus karalystė tokiu būdu yra mūsų 
krikščioniško gyvenimo aplinka, gyvam 
išlikti būtina sąlyga.

Kas yra Karalius? Nė didžiausias pro
pagandistas nebūtų drįsęs tarti apie savo 
valdovą žodžių, kuriais šv. Paulius apibū
dina Kristų: „Jis — neregimojo Dievo pa
veikslas..., per jį sutverta visa danguje ir 
žemėje.... visa sutverta per jį ir jam..., ir 
visa juo laikosi". Taigi, Kristaus karalys
tė apima visą pasaulį, visi sutvėrimai nuo 
jo priklauso, jam tarnauja, jo būties pil
nybę atspindi tūkstančiais įvairiausių iš
raiškų. Tie, kurie savo sostus puošia šio 
pasaulio blizgučiais, yra vargšai ir betur
čiai prieš Karalių, kuris duoda įsakymus 
pavasario saulutei ir jūros audroms. Juk 
žemės valdovų galia yra bejėgė prieš ne
palaužiamus gamtos ir sutvėrimų prigim
ties įstatymus..

Kristus „yra Bažnyčios kūno galva“. 
Ne kokios draugijos pirmininkas, ne vien 
išorinis valdovas, bet ir galva. Tai reiškia 
bendrą gyvybės pulso plakimą, bendrą 
gyvenimą. Jis valdo ne iš tolo, bet tiesio
giai gyvybės impulsu; todėl jo galia nepa
sireiškia išorėje, bet išvidiniu gyvenimo 
persunkimu, jo į dievišką plotmę pakė
limu.

Šis Valdovas savo karalystę užsipelnė 
didingu savęs paaukojimo veiksmu. Tas, 
kuris „visame turi pirmininkystę", norėjo 
ją turėti ir kančioje. Savo atpirkimo dar
bą atliko ne per kitus, o pats asmeniškai, 
ne liedamas savo priešų kraują, o savo 
kraujo auka už savo priešus. Jis atnešė 
taiką ne kalaviju arba pasitarimais bei 
sutartimis, bet savo kryžiaus krauju. At
nešė taiką, kurios niekas negali sugriauti, 
kuri kaip džiugi žinia paliečia visus Kalė
dose. kuri skaisčia šviesa nušvinta Vely- 
kose, kuri praskaidrina žmonių gyvenimą 
ir mirtį, kuri įgalina džiaugtis neturte ir 
nenuliūsti apleid’me.

Jis — Karalius, kurio didžiausias žyg
darbis yra ne karas, bet taika, kurio di
džiausia galia ne savęs įtvirtinime, savęs 
išaukštinime, bet savo gyvenimo paauko
jime už daugelį. Taip, už daugelį, ir ne 
tik už tuos, kurie to verti, ne tik už kelis 
patikimus draugus, bet už daugelį: nepa
žįstamų, nevertų, nusidėjėlių, net ir 
priešų.

Roma T. Paulius

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

GLOUCESTER — lapkričio 3 d„ 12 vai., 
šv. Petro bažn., London Rd.

CORBY — lapkričio 10 d., 12 vai., šv. Pat
riko bažn., Gainsborough Rd.

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

ROCHDALE — spalio 27 d., 11.30 vai.

R. LANKAUSKAS

ROMANAS

(2)

Kęstutis nusipirko bilietą būdelėje ir 
nuėjo į keltą. Teko dar palaukti pusvalan
dį; j keltą sulipdavo vis nauji žmonės, 
daugiausia grybautojai arba meškerioto
jai, ir užvažiuodavo sunkvežimiai. Paskui 
pakilo nuleidžiamasis tiltelis, ir ke tas, ap
sigręžęs kanale, ėmė plaukti į kitą krantą.

Uostas dundėjo; geležiniai gigantai link
čiojo ties laivais, kraudami kažkokias dė
žes, švilpė garvežys, tarsi norėdamas per
rėkti uosto triukšmą. Reide stovėjo dvi 
plaukiojančios žvejybos laivyno bazės, o 
kiek toliau laivas su Anglijos vėliava. 
Atsigręžęs į miestą, Kęstutis pamatė aukš
tai virš namų iškilusį aštuonaukščių rū
mų fasadą.

Keltas stuktelėjo į senas sunkvežimio 
padangas, pritvirtintas prieplaukoje; nusi
leido pakeliamas tiltelis. Kęstutis patrau
kė link jūros. Asfaltuotas kelias ėjo per 
pušyną, kvepiantį samanomis ir grybais; 
kai kur matėsi karo metu sugriautų vilų 
pamatai. Senas švedų fortas stūksojo to
liau, beveik pačiame nerijos iškyšuly.

Ant asfalto buvo prikritę sausų spyglių • 
ir kankorėžių; raudonos ir gelsvos dėmės 
— tai tušti cigarečių pakeliai ir popieriu
kai nuo saldainių. Prie medinio takelio, 
vedančio į pliažą, stovėjo skydas su užra
šu rusų ir lietuvių kalbomis: NEBLAIVIA
ME STOVYJE MAUDYTIS DRAUDŽIA
MA!

Ačiū Dievui, kad tave perspėja, — pa
galvojo Kęstutis. O tai nežinotum, kad gir
tam draudžiama maudytis. Kartą kapinė
se jis perskaitė tokį užrašą: ANT KAPI
NIŲ PRIIMTI SAULĖS VONIAS. GIR
TUOKLIAUTI, LOŠTI KORTOMIS IR 
UŽSIIMINĖTI BET KOKIA SPORTO ŠA
KA GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.

Jūroje niekas nesimaudė. Pliaže keletas 

paauglių žaidė kamuoliu. Raudonos nusi
rengimo kabinų durys buvo atdaros; vėjas 
sukinėjo jas, girgždindamas aprūdijusius 
vyrius.

Kareivinės taip pat buvo raudonos. Jis 
prisiminė, kad kelias į pušyną ėjo pro di
džiules raudonų plytų kareivines, kurių 
kieme visuomet galėjai matyti žaliomis 
uniformomis aprengtus kareivius ir pasi
tempusius karininkus su blizgančiais auli
niais batais ir pentinais. Karininkai, gar
siai rėkaudami, komandavo būrius; karei
viai marširavo po kareivinių kiemą, dary
dami visokius pratimus, pakeldami ir nu- 
leisdami šautuvus. Prie kareivinių vartų 
stovėjo dryžuota būdelė, ties kuria žings
niuodavo sargybinis, laikydamas ant pe
ties šautuvą. Pirmyn — atgal, pirmyn — 
atgal: grįžtant iš miško, kartais sargybi
nis tebebūdavo tas pats. Tiktai lyjant jis 
stovėdavo dryžuotoje būdelėje.

Sekmadienio rytą gatvėje sutrenkdavo 
maršą orkestras, ir jis, pripuolęs prie 
lango, pamatydavo žygiuojančius karei
vius. Priešaky žengdavo muzikantai ir ka
rininkai. Kariai žygiavo, traukdami dainą:

Marš, marš, pro Žvėryną,
Palei kalną Gedimino...

Motina eidavo šaligatviu, o jis su kitais 
vaikais žingsniuodavo paskui karių kolo
ną. Kariai sustodavo prie bažnyčios, nusi
imdavo kepures ir eidavo į vidų. Muzikan
tai sudėdavo savo dūdas bažnyčios priean
gy prie sienos, ir viduje sugausdavo vargo
nai. Jis kantriai laukdavo mišių pabaigos, 
kada kariai, išėję iš bažnyčios, paims dū
das ir vėl sugros maršą.

Jis prisiminė, kaip kartą pasiklydo 
mieste.

Priešais stūksojo tvora, bet tai buvo ne 
jo kiemo tvora, o kita, lentinė, su plyšiais, 
pajuodusi nuo lietaus; pro plyšius matėsi 
pakrantė, užversta malkų krūvomis, ir jū

ra. Jis klaidžiojo po miestą, beviltiškai mė
gindamas surasti namus.

Tiltas! Vėl šitas tiltas, kuris kartais nu
sisuka į šoną, atverdamas klaikią kiaury
mę. Kažkur netoliese buvo uostas; iš tenai 
atklysdavo kimus laivų ūkimas, ir vėjas 
atnešdavo dūmų kvapą. Iš pradžių buvo 
įdomu vaikščioti gatvėmis, dairantis į ne
pažįstamų žmonių veidus, į nematytus na
mus, bet kai ėmė temti, miestas iš linksmo 
ir draugiško pavirto grėsmingu ir pilnu 
klastos.

Paskui jį paėmė baimė. Kas dabar bus? 
Visos gatvės buvo nepažįstamos; žmonės 
skubėjo pro šalį, bet niekam jis neparūpo.

Jis atsidurdavo toje pačioje vietoje prie
šais lentinę tvorą, už kurios gulėjo malkų 
krūvos, o dar toliau stovėjo baltos metali
nės cisternos. Aplinkui buvo seni apgriuvę 
namai. Gatve dainuodami praėjo įgėrę jū
rininkai. Jie pasuko į vieną apgriuvusį na
mą, ir tenai netrukus pasigirdo juokas ir 
nesuprantamos dainos.

Ašaros nenorom tvenkėsi jo akyse. Tam
sa sėlino artyn, grasino ir baugino. Namuo 
se užsidegė žiburiai; už langų ėmė šmėkš
čioti šešėliai. Jis jautėsi labai mažas, visų 
apleistas, o miestas buvo toks begalinis ir 
klaidus. Kelio namo nebuvo. Gatvės akli
nos. Visur sienos, sienos ir praeivių žings
nių kaukšėjimas.

Kažkas paėmė jį už rankos.
— Berniuk, ką tu čia veiki?
Jis pakėlė galvą. Priešais stovėjo ne

pažįstama mergina ir jūrininkas su ciga
rete dantyse.

— Ieškau namų.
— Neverk. — švelniai tarė mergina. — 

Mes surasime tavo namus. Kur tu gyveni?
— Nežinau...
Jūrininkas nusijuokė ir patapšnojo jam 

per petį.
Namas buvo margas kaip karvė. Gatvėj 

b’ausiai degė vėjo sūpuojamas žibintas. 
Nepatenkintas jūrininkas kažką sakė mer
ginai, tačiau mergina, papurčiusi galvą, 
nusitempė jį paskui save.

Laiptai buvo tamsūs. Švytėdama žalsvo
mis akimis, iš kertės išnėrė juoda katė ir 
liuoktelėjo pro kojas. Jūrininkas nusikeikė 
ir spyrė katę. Jie užkopė j nedidelį kamba
riuką namo pa’ėpėje. Mergina uždegė švie
są. pasodino jį šalia savęs ant sofos ir da

vė riestainį. Riestainis buvo senas, labai 
kietas ir labai gardus.

— Koks gražus berniukas, — tarė mer
gina, žiūrėdama, kaip jis valgo riestainį. 
Ji buvo pablyškus, didelėmis tamsiomis 
akimis ir ryškiai padažytomis lūpomis, ku
rios šypsojosi; nuo jos sva’giai dvelkė kve
palais. Jūrininkas ištraukė iš kišenės vyno 
bonką ir pastatė ant stalo, o mergina atne
šė iš virtuvės dvi stiklines.

Jūrininkas pripylė į stiklines raudono 
vyno; padavė stiklinę merginai, ir jie su
sidaužę išgėrė. Jūrininkas buvo aukštas, 
stambus, rudaplaukis, su mėlyna bliuze ir 
blizgančia diržo sagtim, kurioje buvo iš
spaustas inkaras. Jis mėgindavo uždėti 
merginai ant kelių didelę šlakuotą ranką; 
jo pirštai neramiai judėjo; mergina atstum 
davo ranką. Jūrininkas atidarė žvilgantį 
portsigarą ir užsirūkė cigaretę, pūsdamas 
dūmus į palubę. Portsigaro dangtelio vidi
nėje pusėje buvo paveiksliukas su nuoga 
moterimi.

Mergina priėjo prie lango ir valandėlę 
žiūrėjo pro užuolaidas į gatvę: paskui ji 
tarė

•— Eime. Tau laikas namo.
Lauke stoviniavo storas ūsuotas polici

ninkas su žvilganč’omis munduro sagomis.
Laikraštis šlama tėvo rankose. Tėvas 

susirūpinęs. Kiekvieną vakarą jis ilgai 
klauso radijo, ir jo veidas niaukiasi: radi
jas pranašauja kažkokius nemalonius įvy
kius. Kokius? Niekas dar tiksliai nežino, 
bet ore jau tvinsta nematoma grėsmė.

Mieste darosi vis neramiau. „Neptūno“ 
restorane buvo kruvinos muštynės tarp 
anglų ir vokiečių; vieną vakarą kažkas 
tamsiame skersgatvyje nudūrė peiliu lie
tuvį darbininką. Visas miestas apie tai 
kalbėjo. Vakare lietuviams pavojinga 
vaikščioti: juos gali sumušti tie vokiečiai, 
kurie dažnai rėkauja: „Schemaiten raus!" 
„Žemaičiai lauk!“ Tačiau kodėl žemaičiai 
turi palikti savo seną miestą? Kodėl? Juk 
tai jų. o ne vokiečių miestas, čia Lietuva, 
o ne Vokietija. Argi čia vokiečiams maža 
vietos? Jie turi savo krautuves, dirbtuves, 
namus. Argi lietuviai kėsinasi į juos? Tad 
kodėl jie, pilni neapykantos, įžūliai rėkia: 
„Schemaiten raus!“

Vėlai po vidurnakčio tėvas užminga fo
telyje; laikraštis, išslydęs iš rankų, nu

krenta ant grindų; neišjungtas radijas vis 
kalba ir kalba, o kartais ima smarkiai 
traškėti, lyg ketindamas sprogti. (Po to, 
kas įvyko po to? Ne, šito neįmanoma už
miršti. Tai buvo labai liūdna diena, ir ji 
visam gyvenimui liko mano atminty kaip 
randas nuo žaizdos. Aš visada ją prisimin
siu, nes tada pirmą kartą skaudžiai paju
tau, kas yra smurtas).

Pavasario saulė linksmai švietė virš 
miesto, tačiau lietuviai buvo labai susi
jaudinę; visur skambėjo du žodžiai: „Hit
ler", „Anschluss“... Danguje grėsmingai 
ūžė lėktuvą’. Prasidėjo kažkokia suirutė.

Motina atidarinėjo spintos stalčius ir 
lakstė iš vieno kambario į kitą, kraudama 
daiktus į lagaminą. Tėvas, paskendęs pa
pirosų dūmų debesy, sėdėjo prie radijo 
aparato, kuris transliavo čia kalbas, čia 
vokiškus maršus.

Mėsininkas Molkė iškėlė vėliavą su 
juoda svastika; iš gretimo namo rūsio trys 
vyrai nešė rudas uniformas ir krovė į sunk 
vežimį.

Kai jis išbėgo į gatvę, jau visur kabojo 
vėliavos su svastikomis; miestas staiga pa
sikeitė per vieną naktį, pasidarė nebepa
žįstamas, lyg piktas burtininkas būtų mos
telėjęs savo lazdele. Vokiečiai traukė prie 
teatro, jų veidai buvo linksmi ir švytėjo 
iš pasitenkinimo.

Priešais teatrą bangavo žmonių minia; 
teatras buvo papuoštas vainikais ir vėlia
vomis. Minia didėjo. Netrukus balkone 
pasirodė rudmarškinis su ūseliais. Tai jo 
portretas kabojo balkono vidury. Rud
marškinis pakėlė ranką.

Minia sujudo, subangavo, ir aikštėje 
sugriaudėjo garsus riksmas.

Jį pradėjo smarkiai stumdyti ir spausti; 
jis nieko nebematė pro žmonių nugaras ir. 
išsigandęs, kad jo nesutryptų, prasiveržė 
į gatvę ir nubėgo namo. Bute viskas buvo 
apversta aukštyn kojomis. Tėvas ir motina 
jau rengėsi, bijodami pavėluoti į traukinį. 
Jie nusileido laiptais į apačią, ir tėvas 
staiga prisiminė, kad paliko neišjungtą 
radiją. Jis grįžo atgal, o po valandėlės iš
ėjo iš namo, laikydamas raktus ir žvalgy
damasis aplink išsiblaškiusiu žvilgsniu; jo 
kaklaraištis buvo blogai parištas, skrybėlė 
pakrypus į šoną.

(Bus daugiau)
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POGRINDIS SOVIETUOSE Žuvys DIEVO KARALYSTĖ
„The Ukrainian Qucrter'.y“ išsispausdi

no Dr. Alexander Rahaus pasakojimą, ku
riame iškeliami pasipriešinimo Sov. Są
jungoje bruožai. Juose mažai tepaliečia.

skirtumų tarp komunistinės ideologijos ir 
sovietinio imperializmo.

Šitoks mano sakymas neturi atrodyti 
kaip kokio apželtuko politinė paskaita. To

ninio dalj praleidau Sovietų Sąjungoje. Ta
čiau kai atsidūriau Vakaruose, tai mane 
apstulbino ir išgąsdino tasai daugelio jū
sų klaidingas savo Priešo Numerio Pirmo

keliautojos
Kiekvieną pavasarį kalnų upeliuose at

siranda milijonai lašišų mailiaus. Po kurio
mas mūsų kraštas, tačiau apskritai jo pa
teikiamieji duomenys ir daromosios išva
dos, kaip atrodo, ypač įdomūs Dėl to ir pa
teikiame čia jo pasakojimą savo skaityto
jams.

Ii gražu iki to. Tuoj čia aš pateiksiu jums 
pirmąjį tokį rntisovietinio pogrindžio ap
rašymą SSSR, koks dar nebuvo išspaus
dintas Vakaruose. Bet pirma išspręskime 
semantinį žodžių reikšmės klausimą. Se-

supratimas.
Kur tik aš ėjau, tai vis mačiau „Sąjun

gas prieš komunizmą", „Antikomunisti
nius kryžiažygininkus“ ir panašius daly
kus. Jeigu nebūtų per tragiška, tai dėl te

laiko šios žuvytės pradeda ilgą kelionę: 
plaukdamos pasroviui, jos pasiekia jūrą, 
o vėliau klajoja jos gylyje. Po kelerių me
tų suaugusios lašišos grįžta į upelius 
neršti.

Dr. A. Rathans gimė 1920 m. mažame 
Žmerynkos miestelyje, Ukrainoje, žydų ra
bino šeimoje. Komsomclan įstojo 1936 m., 
komunistų partijon 1941 m. Baigęs Kijevo 
universitetą, dalyvavo kare, buvo dukart 
sužeistas ir iš armijos atleistas 1945 m. iš
sitarnavęs majoro laipsnį.

Grįžęs į Kijevo universitetą, 1947 m. ga
vo ekonomijos daktaro laipsni ir paskui 
Charkovo universitete dėstė ekonominę 
geografiją. Vėliau buvo paskirtas vienu so
vietų geografinio žurnalo „Vokrug Svietą“

mantika yra mokslas, kuris nurodinėja vi
sų žodžių tikslią prasmę.

Šitas mokslas, kuris nesuinteresuotajam 
gali atrodyti kaip krūva tikrų nesąmonių, 
yra labai reikšmingas grumtynėse tarp 
Vakarų ir Kremliaus dėl to, kas valdys pa
saulį ir tvarkys jo ateitį.

Iki šiol rusai žymiai geriau už Vakarus 
sugebėjo pasinaudoti semantika. Jie sa
vaip supainiojo reikšmę tokių visuotinai 
žinomų žodžių, kaip „taika“, „demokrati
ja" ir „laisvė“.

kių dalykų aš juokčiaus. Jūsų priešas yra 
ne komunizmas, bet rusiškasis imperializ
mas. Komunizmas yra greičiau tik patogus 
įnagis pasauliui pajungti Maskvos val
džion. Geriausias to įrodymas yra dabarti
nis skilimas ir nesantaika tarp Maskvos 
ir Pekingo. Abu jie raudoni, ar netiesa? 
Tačiau jie pešasi dėl to, kas vaidins vy
riausiąjį vaidmenį, kas gros pirmuoju 
smuiku pasaulinio komunizmo griauna
majame orkestre.

Daugumas sovietinio pogrindžio sąjū-

Kodėl lašišos nepaklysta, kas padeda 
joms surasti reikiamos upės žiotis, pra
plaukti pro upių ir upelių labirintą ir pa
tekti į tą patį upelį, kur jos pačios išsiri
to iš ikrų?

šis klausimas jau seniai domina moksli
ninkus. Įdomų atsakymą j jį duoda ame
rikiečių hidrobiologas A. Hasleris. Jo nuo
mone, lašišos ir kitos žuvys-keliautojos 
vandenyje orientuojasi savo uosle. Plauk
damos jos įsimena, kaip keitėsi vandens 
kvapas, ir sudaro savo rūšies maršruto

(Aplink pasaulį) redaktorių, šitam žurna
lui rinkdamas medžiagą, apvažinėjo Sov. 
Sąjungą ir satelitinius kraštus.

Nusivylęs komunizmu ir sovietuose gy
vu antisemitizmu ir parodęs tai, buvo at
leistas iš darbo, priverstas pasitraukti iš 
komunistų partijos, kadangi jo tėvas buvo 
rabinas, Dr. Rathaus su žmona ir dviem 
vaikais pabėgo iš Sov. Sąjungos 1962 m. 
sausio mėn.

Juo stipresnė Sov. Sąjunga atrodo iš ša
lies žiūrint, juo silpnesnė ji darosi viduj.

Aš žinau, kad tai skamba kaip paradok
sas. Bet Sov. Sąjunga pilna paradoksų. 
Juk ir Vakaruose gerai žinomi tokie sovie
tų vado Nikitos Sergiejevičiaus Chruščio
vo aforizmai, kaip „Mes palaidosime Va
karus“, „Kapitalizmo galas jau matyti" ir 
„Komunistinė santvarka visur pasaulyje 
triumfuos“.

Leiskite man iš karto pasakyti, kad niū
rių (mums) Chruščiovo pranašysčių pavo
jus yra gana tikras. Iš tiesų gal net aštres
nis, negu kas nors tiki juo. Bet šitaip ne
turi būti. Juk Sovietų Sąjunga apskritai, 
o Raudonoji imperija su visais savo pa
kraščiais ypačiai yra daug labiau pažei
džiama, negu kas nors išdrįstų tai pripa
žinti. Ar Chruščiovo pranašavimai išsipil
dys, ar ne, tai priklausys nuo mūsų visų.

Jūs ir aš ir mūsų vaikai nuspręs pasau
lio ateit;, jeigu toks pasaulis dar iš viso 
bus.

Bėda su jumis yra ta, kad jūs visada 
maišote Sovietų Sąjungą su sovietine Ru
sija, abi jas — su sovietiniu bloku, o tuos 
visus tris su komunistine Geležine Uždan
ga, ir jums vis nesiseka apčiuopti esminių

VOKIETIJOS LIETUVIAI

(Atkelta iš 2 psl.)

įvairūs kultūriniai tautiniai parengimai 
yra tas laukas, kuriame jie susitinka su 
kitais lietuviais ir tuo būdu pasijunta vie
nos lietuviškos šeimos nariais. Ateityje 
Krašto Valdyba turėtų dėti pastangų 
šiuos ryšius dar labiau stiprinti ir taip 
pamažu juos laimėti. Ypatingo dėmesio 
vertas iš Lietuvos atvykęs jaunimas, ku
ris, išaugęs sovietinės okupacijos sąlygo
se, nors lietuviškas, yra praradęs supra
timą, koks yra skirtumas tarp laisvės ir 
vergijos, tarp krikščioniškos Vakarų kul
tūros ir bolševizmo skelbiamosios komu
nistinės doktrinos. Lietuvos okupacija 
jiems neatrodo tokia baisi. Jie jau yra 
apsipratę su esama padėt'mi ir praradę 
norą siekti ko nors geresnio, šviesesnio. 
Jie atvyko į Vokietiją dažniausiai tik sek
dami tėvus ar artimuosius. Tikroji tauti
nė sąmonė juose yra gana aptemdyta, 
nors šiaip jie stipriai pabrėžia esą lietu
viai ir mylį savo tėvynę, tačiau tokią, ko
kia ji šiandien yra. Dalis jų siekia aukš
tojo mokslo ir nepasiduos nutautėjimui, 
tad atrodo, kad jų vieta tik lietuviškoje 
bendruomenėje. Tačiau tam yra reikalin
gas ilgas ir rūpestingas perauklėjimo ir 
susiderinimo darbas.

VIII. Santykiai su vokiečiais
Reikia pasidžiaugti ir pabrėžti, kad lie

tuvių bendruomenės santykiai su vokie
čių įstaigomis yra geri. Nejaučiama iš vo
kiečių valdžios pusės jokių kliūčių ar da
romų sunkenybių, nors kai kurie atskiri

„Teisingumas“ sovietiniame žargone 
reiškia visiškai ką kita, negu žodynuose 
sakoma. O mes, laisvasis Vakarų pasau
lis, raudoniesiems čia susitvarkyti. Pasi
žiūrėkite tik į savo laikraščių antraštes 
pusryčių metu. Iš šimtų laikraščių nė vie
nas nenaudoja oficialaus Sovietų Sąjungos 
vardo „SSRS" (o tai yra Sovietų Socialis
tinių Respublikų Sąjungos sutrumpini
mas). Keletas laikraščių naudoja Sovietų 
Sąjungos vardą, o net tokie gerai infor
muoti ir gerą vardą turintieji laikraščiai, 
kaip „The New York Times“, „New York 
Herald Tribūne“ ir „Time“ magazinas ra
šo „Rusija“, kai turi galvoje „SSRS“.

Nepradėkite galvoti, kad aš esu kažkoks 
kvaiša semantikas. Skirtumas rašant „Ru
sija“ ir „SSRS" laikraščių antraštėse, žur
nalų straipsniuose, prezidentų kalbose ir 
kongresų pranešimuose gali reikšti laisva
jam Vakarų pasauliui skirtumą tarp lai
mėjimo ir pralaimėjimo.

Kai aš klausinėjau kai kuriuos redakto
rius, kodėl jie rašo „Rusija“, o ne „Sovie-; 
tų Sąjunga“, jie miksėjo, išsisukinėjo ir 
pagaliau prisipažino, kad laikraščių ant
raštėms skirtoji vieta yra ribota, „Rusi
ja“ yra trumpesnis ir tikslesnis aptari
mas negu „Sovietų Sąjunga“.

Dėl pastarojo atvejo aš jiems sakiau: ko 
dėl jūs nenaudojate „SSRS“. Jis dar trum
pesnis ir tikslesnis.

Tik tada aš patyriau, kad daugumas 
žmonių Vakaruose, ypač Jungtinėse Vals
tybėse, linkę Rusiją ir Sovietų Sąjungą 
laikyti vienu ir tuo pačiu. Nuo pat ma
žens laikydami save „amerikiečiais“, o ne 
, Jungtinių Amerikos Valstybių piliečiais“, 
ir savo kraštą mieliau vadindami „Ameri
ka“, bet ne Jungtinėmis Valstybėmis, tą 
savo natūralų galvojimo būdą jie atspindi 
ir tada, kai kalba pie mirtinį savo priešą 
už Geležinės Uždangos.

Tačiau, mieli draugai, Sovietų Sąjungos 
piliečiai nėra ir niekada nebus rusai. Iš 
tiesų rusai SSRS sudaro mažumą. O So
vietų Sąjunga nėra Rusija, net jei ji ir no
rėtų tokia prisistatyti. Maišyti jas abi yra 
klaida ir dar tragiška klaida, kuri iš mūsų 
vaikų gali padaryti „rusus“.

Leiskite man tai pavaizduoti geografiš
kai. Sakykime, kad jūs norite papasakoti 
apie koncentracijos stovyklą, kurią tvarko 
sadistiniai nacių sargybiniai. Sakykime, 
kad ten esama 100 vokiečių ir 115 žydų, 
ukrainiečių, totorių, uzbekų, čerkesų ir ki
tokių tautybių žmonių toje stovykloje. Kai 
kurie vokiečiai taip pat yra ten imtiniai, 
bet daugumas jų — naciai, kurie eina žiau 
rių ir sadistinių sargybinių pareigas. Tarp 
imtinių esama išdavikų, kolaborantų ir 
skundikų, tačiau ar galima suplakti į krū
vą aukas ir jų kankintojus, kalinius ir jų 
įkalintojus ir vadinti visus juos vokiečiais.

O kaip tik šitaip jūs darote Sovietų Są
jungos atžvilgiu, ir kaip tik dėl to vietiniai 
pogrmdžio sąjūdžiai, vienintelė Vakarų 
viltis, negali prasimušti į viršų ir kaip 
reikiant pulti Chruščiovą ir raudonąją jo 
Kremliaus gaują.

Skaitmenys paprastai yra nuobodus da
lykas, o statistikos gali klaidinti. Bet eiki
me tiesiog prie reikalo: praeitais metais 
SSRS turėjo 215.000.000 gyventojų. Iš jų 
apie 102.000.000 yra rusų, 45.000.000 ukrai
niečių, 12.000.000 baltgudžių, 3.000.000 žy
dų ir 60 milijonų gruzinų, armėnų, latvių, 
estų, lietuvių, suomių, turkmėnų, uzbekų, 
mongolų ir kitokių sovietinės Rusijos tau
tų kalėjimo tautybių.

džių ir slaptųjų Maskvai besipriešinančių 
organizacijų ne visada yra antikomunisti-
niai, bet apskritai antirusiški. O kad tokie 
sąjūdžiai yra, tai nežino net tokie pirma
rūšiai informacijos rinkėjai Vakaruose ir 
politinės kovos agentūros, kaip amerikie
čių ČIA ar garsioji britų Britsh Secret 
Service. O kad tos agentūros neturi apie 
tai žinių, tai dėl to. kad jos priešinimąsi 
Kremliui sieja su antikomunizmu ir ben
dradarbiauja su pabėgėlių ir emigrantų 
organizacijomis svetur. Todėl joms ir nesi
seka daryti įtakos sovietuose, nepaisant 
tam reikalui skiriamųjų didelių sumų.

(Bus daugiau)

PONI-NYKŠTUKAI

Vienoje Brazilijos gyvulininkystės fer
moje pavyko išauginti nepaprastai mažy
čius poni. Tai daug metų trukusių tyrimų 
rezultatai. Miniatiūrinių gyvūnėlių ūgis 
nesiekia ir 50 cm. Visus šešius neįprastų 
arkliukų egzempliorius nupirko įvairūs 
zooparkai.

EGLĖ PRIEŠ TRIUKŠMĄ

Tūlas Vienos architektas įrodė „eglinių 
ekranų“ efektyvumą. Eglių sodiniai suge
ria gatvės triukšmą taip, kad už tokios 
spygliuočių užtvaros esančių namų gyven
tojai visiškai išvengia didmiesčio garso 
„fono“.

„kvapogramą“. Grįždamos atgal, jos visą 
laiką vadovaujasi ja.

Pirmiausia dr. Hasleris darė bandymus 
su žuvimis, gyvenančiomis akvariumuose. 
Jis pastebėjo, kad jos yra nepaprastai 
jautrios kvapams. Po to sekė kiti eksperi
mentai. Mokslininkas sugavo upės aukš
tupyje kelis šimtus lašišų, plaukiančių 
neršti, jas pažymėjo ir paleido ne į aukšt
upį, o į upės žiotis. Be to, pusės žuvų šner
vės buvo užlipdytos vašku. Pasirodė, kad 
nė viena lašiša, negalėjusi justi kvapo, ne
surado reikiamą upelį. Tuo tarpu visos ki
tos žuvys atplaukė į savo nerštavietę.

Šis bandymas davė mokslininkui mintį 
privilioti lašišas kvapais į naujas neršta- 
vietes. Juk būna taip, kad upelių, kuriuose 
neršia minėtosios žuvys, vanduo būna už
terštas, iš ikrų neišsirita mailius. Hasleris 
mano, kad aromatas padės privilioti laši
šas į naujas vietas, kur yra daug geresnės 
nerštui sąlygos.

Lieka neaiškus dar antras klausimas: 
kokiu būdu lašišos suranda kelią į jūrą? 
Taip pat pagal kvapą? Gal būt, bet tai rei
kia dar įrodyti. Hasleris ruošiasi atlikti 
naujus bandymus. Jis galvoja pagauti van
denyne kelias dešimtis lašišų ir pritvirtin
ti prie jų mažyčius radijo imtuvus, kurie 
dieną ir naktį pranešinėtų, kurioje vietoje 
yra žuvys. Lygindamas lašišų maršrutą su 
vandens sūrumo, skaidrumo ir kt. žemėla
piais, mokslininkas galvoja galutinai įmin
ti žuvų-keliautojų mįslę.

nu....nu......... imu...... mum.... mum............................................................................... .
\ Aišku, labai sunku yra apibrėžti žmo-

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

žemesni pareigūnai rodo tendencijos su
trukdyti savaimingą lietuvių reiškimąsi 
Vokietijoje. Bet gi aukštieji valdžios as-

Užmirškite, kad yra tokia Maskvos 
Kremliaus pavergtųjų minia, ir kartu už
mirškite galimybes laimėti Tretįjį Pasau-

KAS YRA ŽMONA?

Įdomu, ar daugeliui ir ar dažnai kyla 
toks klausimas? Kada aš pradėjau apie 
tai mąstyti — tiksliai neatsimenu; žinau 
tik, kad tai buvo jau atvykus į Didžiąją 
Britaniją. Vis dažniau mintimis grįžda
vau prie šio klausimo per pastaruosius 
kelis metus, o ypač po prieš metus girdė
tojo vienos įtūžusios žmonos pareiškimo 
savo vyrui: „Tau reikia mažiausiai trijų 
žmonų, kad viena būtų šeimininkė, kita 
vaikų auklė, o trečia — meilužė!“ Tada 
man buvo aišku, kad ji, kaip ir daugelis, 
nesupranta žmonos sąvokos. Štai kodėl 
pasiryžau trumpai pasvarstyti šį klau
simą.

Į klausimą, kas yra žmona, kunigas gal 
atsakytų: „Moteris, kunigo sutuokta su 
vyru“, o teisininkas gal pasakytų: „Mote
ris, pasirašiusi atitinkamą raštą vedybų 
biure“ arba trumpai: „Moteris, legaliai 
gyvenanti su vyru“. Kurios nors puslau
kinės tautelės vadas gal paaiškintų: „Kai 
aš sudaužau molinį puodą prieš stovintį 
su moterimi vyrą, tai ta moteris yra žmo
na to vyro“ ir t.t. Čia ncišskaičiuosi visa
me pasaulyje atliekamų vedybinių apeigų 
apeigėlių.

Pasižiūrėjau į keletą žodynų ir enciklo
pedijų, bet ir čia negalėjau pasisemti 
daug išminties. Štai ką ten sako: „Žmo
na: moteris; ištekėjusi moteris; namų šei- 
min'nkė; šeimininkė“.

Tada parūpo sužinoti, kas yra jungtu
vės (vedybos). Ir vėl nieko „apčiuopia
mo" neradau knygose, pvz., „Jungtuvės: 
apeigos: aktas ar kontraktas, pagal kurį
moteris ir vyras tampa vyras ir žmona; 
moters ir vyro unija; karaliaus ir damos 
deklaracija kortų žaidime beziųue...“

nos sąvoką. Bet jei žmona pavadinsiu mo
terį, kuri (nesvarbu kokių apeigų dėka!) 
vyrui iš meilės (bet ne iš pareigos!) yra 
šeimininkė, vaikų motina ir auklė, virėja, 
ska'bėja, meilužė, rėmėja moraliai ir ma
terialiai, suprantanti ir gerbianti savo vy
rą tiek pat, kiek ir kitus, lygiaverčius su 
juo, tali būsiu davęs gana apytikrį žmonos 
apibrėžimą.

Paskutinįjį sakinį paskaičiusios mote
rys gal su pasibaisėjimu sušuks: „Tokios 
žmonos nerasi!“ „Nesąmonė būtų svajoti 
ap!e tokią žmoną!“ ir pan. Būtų bepras
miška ginčytis dėl tokių žmonų buvimo 
ar nebuvimo, ypač kai gal labai maža yra 
vyrų su tokiais aukštais reikalavimais. 
Juk niekas nereikalauja, kad visi būtume 
genijai ar šventi! Pagaliau gal labai maža 
tėra vyrų, vertų idealios žmonos.

Vyrų, kaip ir moterų, skoniai yra skir
tingi. Ats:menu daugelį atsitikimų Lietu
voje, kai besiperšantis moteriai vyras čiul 
bėdavo, kad jei ji tekėsianti už jo, tai jai 
nereikėsią dirbti, ji galėsianti ilgai mie
goti ir gražiai puoštis — būsianti ponia... 
Trumpai sakant, jis jai siūlo legalizuotos 
meilužės bei prostitutės postą!..

Daugeliui biznierių reikalingos žmonos 
— prostitutės, kurių dėka ir įtaka jam 
pavyktų sudaryti pelningas sutartis.

Valdovams svarbu, kad legali žmona 
pagimdytų sosto įpėdinį.

Ta;p pat žinau daugelį atsitikimų, kai 
„padorus“ (t.y. visai nesidomįs moteri
mis!) vyras sulaukia 40 ir daugiau metų 
ir gal negalvoja apie žmoną. Pagaliau 
miršta motina, ir tuo jis netenka šeiminin- 
kės-maitintojos. Tada tėvas arba kaimy
nai (o ypač kaimynės!) nusprendžia (o jo 
gurgiantis pilvas patvirtina!..), kad jam 
„reikia ženytis“. Aišku, jam svarbu gauti 
tik motinos pakaitalą, o kitos moteriškos 
savybės jo nedomina. Bet visų vedybų 
motyvų ir priežasčių čia neišvardinsi.
Tačiau iš šių kelių pavyzdžių aišku, kad 
dažniausiai pati moteris sprendžia, kokio 
tipo žmona ji ryžtasi būti. Bet ar ji turi

menys (ministerial, parlamento atstovai), 
pakviesti į lietuvių subuvimus, juose mie
lai dalyvauja ir kalbose aiškiai pabrėžia 
Vokietijos valdžios norą, kad tautinės 
bendruomenės išlaikytų savitą tautinį 
charakterį, jaunimas mokytųsi savo tėvų 
kalbos, išlaikytų savo tautos dvasines ir 
kultūrines vertybes. Praktiškai tai jaučia
ma gimnazijos statybai bei išlaikymui pa
rama bei, kad ir kukliu parėmimu, lietu
vių kultūrinės bei religinės veiklos. Tiki
masi, kad ir ateityje vokiečių politika 
tremtinių-pabėgėlių atžvilgiu nepasikeis, 
nebent koegzistencijos su sovietais šali
ninkai, kurių netrūksta ypač Šiaurinės 
Amerikos kontinente, priverstų Vokietiją 
keisti savo politiką pabėgėlių atžvilgiu.

linį Karą!
Gerai, gerai, — girdžiu jus sakant, — ne 

visi SSRS piliečiai yra rusai, na, tai kas? 
Chruščiovas vis tiek turi A ir H bombų, 
raketų ir povandeninių laivų, tai koks gi 
čia skirtumas?

Skirtumo čia esama tarp jūsų gyvenimo, 
kaip laisvo krašto laisvų piliečių, ir tarp 
jūsų, kurie mirštate, kaip sovietinės Rusi
jos nužeminti vergai. Įsidėmėkite, kad šį
kart ir aš sakau „sovietinės Rusijos“. Juk 
Rusija pati yra lyg voras, kuris pina tri
gubą — Sovietų Sąjungos, sovietinio bloko 
ir pasaulinio komunizmo — tinklą. į kurį 
pakliūsime ir jūs ir aš, jeigu nesisaugo- 
sime.

Aš gimiau, augau ir didžiąją savo gyve-

Suprantama, kad žodynų redaktoriams 
ir teisininkams svarbu tik formalus, tei
sėtas vieno ar kito veiksmo apibrėžimas. 
Esminė, žmogiškoji jungtuvių dalis jiems 
nerūpi.

Nereikia didelio išminčiaus suprasti, 
kad vienokios ar kitokios apeigos magiš
ku būdu moters nepaverčia žmona giles
ne prasme: ir po gražiausių, iškilmingiau
sių apeigų ji gali būti bet kas, pradedant 
verge ir baigiant prostitute! Bet panašiai 
yra ir kitose gyvenimo srityse, k.a.: įšven
tinimo apeigos žmogaus nepadaro tikru 
kunigu, įsigytasis diplomas nepadaro tik
ru gydytoju ir t.t. Tai tik formalus, lega
lus susitartas būdas įteisinti tokią ar ki
tokią padėtį, tokį ar kitokį veiksmą.

teisę nešioti garbingą žmonos titulą, tai 
jau kitas klausimas. Juk ir inžinieriai pro
testuotų, jei šaltkalviai imtų vadintis in
žinieriais, o gydytojai šiauštųsi, jei felče
riai ir šundaktariai imtų vadintis dakta
rais. Štai ryšium su pagarsėjusia Chris
tine Keeler byla pasirodė medicinos žur
naluose protesto balsų dėl spaudoje links
niuotojo Ward su „Dr“ titulu prieš jo pa
vardę; mat, jis nebuvo gydytojas, o tik 
esteopatas. Bet kodėl žmonos tyli dėl jų 
titulo piktnaudojimo?

Tai tiek „mąstymų“ apie žmoną. Esu 
tikras, kad vyro (husband, der Gemahl) 
sąvoka taip pat yra miglota ir dažnai pikt 
naudojama. Bet aptarti ir apibrėžti, kas 
yra vyras, geriau tiktų moterims.

JOS ĮKŪRIMAS IR PASIRODYMAS

„Ir ateis visų tautų pageidavimas“. — 
Agėjo 2:8.

„Anuo gi metu Jeruzalę vadins Viešpa
ties sostu, ir visos tautos susirinks į ją 
vardan Viešpaties Jeruzalėje ir nebevaikš
čios paskui savo piktos širdies nelabumą“. 
— Jeremijo 3:17.

„Paskutinėse dienose Viešpaties namų 
kalnas stipriai stovės kalnų viršūnėje". —<■ 
Mikėjo 4:1,2.

TYRINĖDAMI dieviškąjį planą, mes 
jau sužinojome šį tą apie „Dievo rūstybės 
dieną" ir pamatėme, kad ji degins visokią 
nuodėmę ir saumylumą; bet dabar, pasi
naudodami Biblijos šviesa, mes pažvelgsi
me į pageidaujamąjį įsteigimą Dievo ka
ralystės, kurioje visos žemės giminės bus 
palaimintos; nes, pašalinus netikusį esa
mojo laiko ir praeities nusistatymą, bus 
įvesta nauja ir daug geresnė tvarka.

Kuomet gąsdinantys artimos ateities 
įvykiai veda pasaulį į baimę ir išgąstį ku
rie gi žiūri į tuos dalykus gyvendami 
„Aukščiausiojo slėpynėje.“ tie pastebi už 
priespaudų debesų skaisčią šviesą, kuri 
juos verčia pažiūrėti aukštyn, pakelti savo 
galvas ir džiaugtis, nes jų išgelbėjimas pri
artėjo, o taip pat pagalba visiems, kuriuos 
Jėzus atpirko savo brangiu krauju. Palai
minimas ateis ant visų tada, kai „užtekės 

| Teisybės Saulė, ir sveikata bus po jos spar
nais. — Malakijo 4:2.

Ką mes jau iki šiol aiškinom, yra taip 
aiškiai apreikšta, kad paprastas skaityto
jas galėjo pasinaudoti. Bet dabar mes na
grinėsime dalykus, kurių išmanymui rei
kia nuodugnesnio Viešpaties žodžio ištyri
mo ir stipresnio tikėjimo, nes svarstysime 
dar nematomus dalykus, į kuriuos įsižiūri
ma tik tikėjimo akimis. Juk iš Dievo žmo
nių reikalaujama, kad jie vaikščiotų ti
kėjimu, o ne regėjimu, ir tikėtų tam, ką 
Dievas yra žadėjęs ir ką Jis gali pilniau
siai įvykdyti. — Romiečiams 4:18-21.

Savo mokslumu ar išmintimi niekas ne
galėtų nieko apie tai sužinoti; bet visi, ku
rie buvo šventosios dvasios patepti,- tiki 
galybei Dievo, apie kurį pasakyta: „Ne
pražuvo nei vienas žodis iš viso to, ką ge
ra jis yra kalbėjęs“ (1 Karalių 8:56); šitie 
pilnai pasitiki ir kantriai laukia visų paža
dėtų gerų dalykų įvykimo.

Pirmame ir antrame šventraščio Studi
javimų tomuose mes įrodinėjom, kad „Pa
gonių Laikai,“ — nuo vaizduojančios Iz
raelio karalystės pašalinimo iki Mesijinės 
karalystės įkūrimo, — turėjo pasibaigti po 
1914 metų. Po mūsų Viešpaties antrojo at
silankymo, įvykusio 1874 m., buvo laikas 
„piūties,“ kurios pirmesnėje dalyje įvyko 
surinkimas Kristaus jaunosios; vėlesnėje 
to priespaudos laiko dalyje bus griauna
mos dabarties įstaigos ir prisirengiama 
įsteigti naują Karalystę. Pasinaudodami 
tat pranašingojo žiburio šviesa (Psalmė 
119:105;2 Petro 1:19), pažiūrėkime dabar 
j kai kurias pranašystes, kalbančias apie 
šitos Aukščiausiojo Karalystės įsteigimą. 
Ji bus penktoji visuotinoji žemės viešpa
tystė be pabaigos; ir joje bus palaiminti 
visi jos piliečiai. Jos įkūrimas buvo atvaiz
duotas trimitavimu Jubiliejaus trimitais 
(Mozės 25:9); todėl per pranašą Agėjų 
(2:8) pasakyta, kad pagaliau ji bus pripa
žinta kaip „visų tautų pageidavimas.“-

Dabar atkreipsime dėmesį į įsteigimą 
„Dievo karalystės“ arba „dangaus karalys
tės;“ bet atsiminkime, ką jau sužinojome 
iš Šventojo Rašto (skaitydami pirmąjį To
mą 302-315 pusi.) apie tos karalystės val
dytojus ir iš ko jie susidarys.

(1) Ji bus Dievo karalystė todėl, kad 
dangiškasis Tėvas yra didysis Karalius, ir 
dėl to, kad visas išgelbėjimo planas, kuris 
bus įvykdytas Tūkstantmetiniu karaliavi
mu, yra jo sumanytas ir prirengtas. Ji bus 
jo karalystė dėl to, kad bus įsteigta ir pa
laikoma jojo galybe. (1 Korint. 15:24-26). 
Ji bus Dievo karalystė dar dėl to, kad jis 
bus laikomas aukščiausiuoju valdovu ir jo 
įstatymai bei jo meilė ir malonė pasirodys 
per jo paskirtąjį Tarpininką.

(Bus daugiau)

Kas domisi Tiesa, reikalaukite Knygų Ka
talogo. Neturtingiems siunčiam veltui ma
žas knygeles ir Traktatus. Pareikalavimus 
siųskite šiuo adresu: (L.B.S.A. 212 E. 3rd, 
Str. Spring Valley Ill. U.S.A. (61632)

DUJŲ EŽERAS

Centrinėje Afrikoje, Mitumbo kalnuose, 
telkšo aukštikalnių ežeras Kivu.

1935 m. belgų hidrobiologas Damas šio 
ežero giluminiuose sluoksniuose aptiko 
metano dujas. Neseniai mokslininkai nu
statė, kad dujos yra biologinės kilmės. Jos 
atsiranda, yrant planktonui. Žuvęs plank
tonas grimzdavo į dugną. Didelis slėgimas 
gelmėse ir druskų -padidintas vandens 
tankumas trukdo dujoms pakilti į pavir
šių. Per šimtmečius gelmėse susirinko 57 
kubiniai kilometrai metano.

— Gavęs ligoninėje insulino, 18 m. am
žiaus japonas išmiegojo 2 su puse metų.
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NAUJA T.F. ATSTOVYBĖ
Tautos Fondo Valdyba pareiškė padėką 

atsistatydinusiai Tautos Fondo Atstovybei 
D. Britanijoje, išdirbusiai 12 metų.

Naujosios Tautos Fondo Atstovybės na
riais patvirtinti: prel. J. Gutauskas, J. Vil
činskas, Z. Juras, F. Senkuvienė ir S. Kas
paras.

KRISTUI KARALIUI

Spalio 27 d„ sekmadieni, 3 vai.. Liet, pa
rapijos salėje, 345 A, Victoria Park Rd., E. 
9, parapija ir ateitininkai rengia Kristaus 
Karaliaus pagarbai akademiją. Su paskai
ta atvyksta svečias iš Australijos kun. Pra
nas Vaseris, kuris tą pačią dieną, Kristaus 
Karaliaus šventėje, 11 vai., Lietuvių bažny 
čioje atlaikys sumą su pamokslu. Akade
mijos meninėje dalyje bus choras, muzika 
ir jaunieji dailiojo žodžio menininkai.

Kadangi paskaitininkas iš tolimojo že
myno, proga labai reta, todėl drauge jis 
dar sutiko nušviesti Australijos lietuvių 
gyvenimo ir veiklos įdomybes.

Rengėjai visus tautiečius maloniai kvie
čia atsilankyti.

BAIGIASI VASAROS LAIKAS
Sekmadieni, spalio 27 d., D. Britanijoje 

baigiasi vasaros laikas. Tą dieną laikro
džiai atsukami viena valanda atgal.

REIKĖS IŠTVERMĖS

Į lietuvišką mokyklą mokslo pradžiai at
silankė rekordinis vaikų skaičius. Dar ga
lėtų atvykti daugiau. Mielai laukiame. 
Kviečiame tėvus budėti, kad vaikai mokyk 
lą lankytų reguliariai, punktualiai, moky
tųsi rimtai, paruoštų duodamuosius dar
bus.

Mokslas vyksta kiekvieną šeštadieni, 2 - 
4 vai., 345 A, Victoria Park Rd., E.9 (Liet. 
Parapijos salėje).

Mielai i darbą įsijungė dar vienas nau
jas mokytojas — Antanas Veršelis, nepai
sydamas ilgo kelio.

Mokyklos Vedėjas

DIEVO KARALYSTĖ
Šiame „Europos Lietuvio“ numeryje 

(trečiame puslapyje) spausdiname skyre
lį Dievo Karalystė.

Tokį skyrelį turėsime dvidešimtyje nu
merių.

Atkreipiame skaitytojų dėmesį į tai, kad 
skyrelis eina ne kaip laikraštinė mędžia- 
ga, o kaip apmokamas skelbimas.

DIDYSIS SKAUTŲ SĄSKRYDIS 
MANCHESTERY

Sp. . 26 d., 6 vai. popiet, Manchesterio 
Liet. Klubo patalpose, 121, Middleton Rd., 
Crumpsail, Manchester 8, įvyks

Iškilmingoji Jubiliejinių Metų

Užbaigimo Sueiga.

Dalyvauja visi Rajono vienetai, skautai 
ir skautės.

Kviečiame liet, jaunimą ir visuomenę 
gausiai dalyvauti.

Rajono Vadovybė

Lapkričio 1 d-, Visų Šventųjų šventėje, 
Liet, bažnyčioje šv. Mišios bus ryte 7.30 
vai. ir vakare 8 vai. Jas yra privalu iš
klausyti.

Nuo Visų šventų vidurdienio iki Vėlinių 
vidurnakčio laimima visuotiniai atlaidai 
įnirusiems, kiek kartų, esant malonės sto
vyje, aplankoma bažnyčia arba kapinės 
ir sukalbama 6 poteriai.

Vėlinėse, lapkr. 2 d., kiekvienas kunigas 
laiko 3 Mišias, pradedant 7 vai. Vakare 7 
vai. egzekvijos ir Mišios už aukotojų mi
rusius, o per visą oktavą ta pačia intencija 
bus vakarais 8 vai. gedulingi mišparai ir 
kitos pamaldos, šeštadieniais ir sekmad. 
7 vai.

sukaktininkams įteikė Šv. Tėvo palaimini
mą ir paprašė sugiedoti Ilgiausių metų. 
DBLS vietos skyriaus pirm. K. Bivainis 
pabrėžė Vainorių šeimos lietuvišką dvasią 
ir aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veik 
loję. K. Deveikis taipgi džiaugėsi sukakti
ninkų veiklumu, tautiniu susipratimu.

A. Vainorius daugiau laiko skiria pačiai 
šeimai, sumaniai spręsdamas visas proble
mas. o jo žmona visuomet suranda laiko 
jaunimui, lietuviška daina ir tautiniais 
šokiais keldama jų tautinę sąmonę. Reikia 
tikėtis, kad ir toliau visa ši lietuviška šei
ma žengs susiklausymo ir veiklos keliu, o 
jos atžalos tęs savo tėvų darbą.

Ilgiausių metų!
J. Ks

Ten, kur Nemunas banguoja

BRADFORDAS
PABALTIEČIŲ DRAUGYSTĖS

VAKARAS

Victoria salėje Saltaire, prie Bradfordo, 
spalio 19 d. įvyko gražiai paruoštas pabal- 
tiečių draugystės vakaras. Dalyvavo lietu
vių, latvių ir estų chorai ir šokėjai. Ypač 
susilaukė pakartotinų plojimų lietuvės dai 
nininkės iš Manchesterio ir bradfordiečiai 
Lenciūgėlio šokėjai, vadovaujami F. Buro'- 
ko ir Peleckienės. - -

Norėtųsi priminti, kad šis puikiai pavy
kęs pabaltiečių draugystės vakaras būtų 
ne paskutinis — su tautinių vėliavų pa
gerbimu ir himnais.

Skirstydamiesi į namus po šokių ir alu
čio. visi jautėsi laimingi, lyg pergyvenę tą 
vakarą savo gimtam krašte. V.

NOTTINGHAMAS
SIDABRINIS VAINORIŲ JUBILIEJUS

Spalio 1 d. suėjo 25 metai, kaip Šančių 
parapijos bažnyčioje Lietuvoje Albertas 
ir Elena Vainoriai sumainė aukso žiedus.

Per tą laiką jiedu gyveno tai Šančiuose, 
tai Kretingoje, vėliau karo audros stumia
mi pasitraukė į V. Vokietiją, iš kur emi
gravo į Angliją ir jau ilgą laiką gyvena 
Nottinghame, kur užaugino vieną sūnų ir 
keturias dukreles.

Gražiai ir įspūdingai sidabrinę moterys
tės sukaktį A. ir E. Vainoriai atšventė spa
lio 13 d. Kartu su visais vaikais atvykę į 
St. Patrick's bažnyčią, išklausė jų intenci
ja aukotų iškilmingų Mišių, kurių metu 
gražiai giedojo A. Maldučio diriguojamas 
vyrų choras. Kun. J. Kuzmickis sukakti- 
ninkų garbei skirtame pamoksle iškėlė 
tris pagrindinius Vainorių šeimos bruožus: 
Albertas — vir justus (teisingas vyras), 
Elena — ancilla Domini (Viešpaties tar
naitė), o vaikai subditi illis (jiems pa
klusnūs). Toje šeimos darnoje bręsta ta
lentai: sūnus pasižymėjo televizijos filmu 
apie Nottinghamą, dukterys dalyvauja vi
suomeninėje veikloje (Vida), šoka baletą 
(Jane) ar deklamuoja ir dainuoja, kaip 
dvi jauniausios.

Po pemaldų sukaktininkų namuose susi
būrė šeimos draugai ir artimieji, kurie lie
tuviškų pietų metu džiaugėsi sukaktinin
kų šeimos lietuviška dvasia ir aktyvumu. 
Kun. kapelionas, pasveikinęs savo vardu,

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 —

VOKIETIJA
MIRĖ AUGUSTAS OKMANAS

Gimęs 1875 m. balandžio 23 d. Gaisriuo
se, Marijampolės apskr., mirė 1963 m. spa
lio 9 d. Hamburge. Palaidotas spalio 17 d. 
Hamburgo kat. kapinėse.

PASIKEITĖ STEPO VYKINTO

ADRESAS

Kas norėtų Anglijoje užsisakyti Stepo 
Vykinto „Lietuvių kalbos rašybos žiny
ną“, tas siunčia užsakymą šiuo nauju ad
resu: Stp. Vyk’ntas, 684 Lampertheim- 
Huettenfeld. Viernheimerstr. 39. W. Ger
many. Knygos kaina — 2 dol.

VASAROS STOVYKLA NORVEGIJOJ

Norvegijos Krikščionių Jaunųjų Vyrų 
Sąjungos (CVJM-YMCA) generalinio sek
retoriaus Nils Seim dėka ir mokytojo Fr. 
Skėrio tarpininkavimu, šiais metais 5 
moksleiviai buvo vasaros stovykloje 
Strandheime, prie sostinės Oslo. Penkias 
savaites ilsėjęsi, jie rugpiūčio 14 d. grįžo. 
Jie buvo dar aprengti nuo kojų iki galvos. 
Beveik visi po tris pamainas drabužių, 
apatinių ir viršutinių marškinių ir avaly
nės dar parsivežė.

Stovyklos vedėjas mokytojui Skėriui 
pranešė, kad jis džiaugėsi mūsų Vasario 
16 Gimnazijos moksleiviais, nes jie buvo 
mandagūs, paslaugūs ir tvarkingi. Lietu
viukai išsiskyrė iš kitų tautybių vaikų, o 
jų tenai buvo net 12 tautybių. Berniukai 
dainavo lietuviškas dainas, savo tarpe kal
bėjosi tik lietuviškai ir žaidė lietuviškus 
žaidimus. Himną net keletą kartų turėjo 
g!edoti. Vėliavų aikštėje plevėsavo ir mū
sų trispalvė. Taip kasmet Vasario 16 Gim
nazijos mokiniai reprezentuoja mūsų kul
tūrą kitų tautų jaunimo tarpe ir parodo 
pasauliui, kad lietuvių tauta dar yra gyva, 
kūrybinga ir veržli.

Ne tik kultūriniuose pasirodymuose mū
sų mokiniai buvo pirmieji, bet ir sporte 
jie gražiai pasirodė. Pirmas vietas gavo 
5 klasės mokinys Mečionis Vytautas (šuo
lis į aukštį, lenktynių plaukimas), 4 kl. 
Gailius Algirdas (60 m bėgimas, sviedinio 
metimas), 3 kl. Pacevičius Algirdas (šuo
lis į tolį). Be to, Pacevičius dar užėmė tris 
antras vietas: šuolis į aukštį, 60 m bėgi
mas ir plaukimas. Trečią vietą gavo už 
sviedinio metimą. Gailius dar užėmė tre
čią vietą šuoly į aukštį.

Lietuvių skautų skiltis tarptautinėje XI 
Jambore Maratone, Graikijoj, irgi puikiai 
reprezentavo lietuvius sporte. Buvęs Va
sario 16 gimnazijos mokinys studentas 
Bronius čepulevičius už bėgimą gavo me
dalį iš Graikijos princo Konstantino Ema
nuelio. Atžymėti buvo Algis Vitkus ir Gu- 
jėnas, Vasario 16 gimnazijos auklėtiniai.

7 mokiniai vasaros atostogų metu buvo 
Anglijoj, keli Šveicarijoj.

Fr. Sk.

(Tarybinės spaudos ištraukos, 
Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

RŪGŠTI TINGINIŲ DUONELĖ

1. TRYS SIRATĖLĖS

Dzūkų krašte — apie Merkinę, Druski
ninkus — dažnai galima sutikti keliu be- 
kiūtinančią moteriškę, apsikarsčiusią ter- 
bomis ir tolydžio bambančią poterius.

— Duoneliauju, vaikeli, iš didelio skur
do duoneliauju... — mėgsta ji pasiskųsti 
kiekvienam sutiktajam. — Namie trys vai
keliai, siratėlės, papenėti juos reikia, glo
boti..,

Julijona Vaitulionienė nemeluoja. Na
mie, t. y. Lazdijų rajono Vaitkūniškio ta
rybinio ūkio Straigių skyriuje, jos tikrai 
laukia trys vaikeliai — siratėlės. Jauniau
siajai Onytei aštuoniolika metukų. Vyres
niajai Danutei — dvidešimt treti. Antaniu
kas neseniai grįžo iš armijos. Onytė buvo 
įsidarbinusi tarybiniame ūkyje, bet ją iš 
ten išvijo — sako, tinginė. Danutė taip pat 
nedirba — ištekėjo. O Antaniukas iš armi
jos tiesiai po mamytės sparneliu palindo. 
Kam jam dirbti? Sėdi visi trys, dar ir žen
tą švitrj pasikvietė, ir laukia, ką mamytė 
parneš.

O mamytė grįžta namo visada kurorti
niu autobusu, tempdama terbose sūrius, la 
šinius, dešras ir kitas gėrybes, gailestingų 
dzūkų gausiai suaukotas, o kišenes pilnas 
pinigų. Lauktuvėms dar ir porą butelių 
krūminės siratėlėms pargabena. Ir praside 
da linksmybės! Geria, ūžia dieną naktį, gir 
tas dainas dainuoja. O kai nusibosta —An
taniukas su peiliu kokį nors kaimyną ap
link trobą apveja tris kartus, arba sesutės 
vienai kitai kaimynei plaukus praretina. 
Paskui Vaitulionienė vėl užsikabina terbas 
ir traukia „į darbą“ — elgetauti...

Elgetų pas mus nėra ir negali būti, nes 
tam nėra socialinių sąlygų. Kiekvienas pas 
mus turi teisę į darbą, kiekvienas gali už
sidirbti sau pragyvenimui. O jei vistik at
siranda vaitulionienių ir į ją panašių 
„vargšų“, mėgstančių tukti kitų žmonių

PINNEBERGAS

IŠSIKELIA UŽTARĖJAS

Pinnebergo lietuviai netenka gero bi
čiulio ir užtarėjo Ericho v. Killinger. Kam 
teko kreiptis šiokiu ar tokiu reikalu į E. 
Killinger, jis visuomet išklausė ir pozity
viai reagavo, kreipdamasis į įstaigas ar 
asmenis, kam tas reikalas priklauso. Kas 
E. Killingerį pažįsta, tiek lietuviai, tiek vo
kiečiai ar kitų tautybių asmenys, visi apie 
jį ir jo šeima atsiliepia šiltai ir su pagar
ba.

Erich Killinger, kaip Rotary klubo na
rys, turi plačių pažinčių ir ryšių. Pirmojo 
pasaulinio karo metu, kaip jūrų karinin
kas, jis Klaipėdoje buvo patekęs į rusų ne
laisvę ir per Palangą išgabentas Sibiran, iš 
kurio pabėgo ir per įvairias Azijos ir Pie
tų Amerikos valstybes grįžo į savo tėvynę. 
Jis tą savo odisėją aprašė knygoje.

Dabar E. Killinger, kaip vyresnio am
žiaus žmogus, sveikatos sumetimais persi
kėlė į švelnesnį klimatą prie Baden-Bade- 
no, kur turi pirkęs gražią vilą. Jis pažadė
jo retkarčiais Pinnebergą ir savo pažįsta
mus atlankyti.

J. čekauskas

kurios aiškios ir be aiškinimų) 
gailestingumo sąskaita, tai tik dėl to, kad 
tokie apgavikai susiranda lengvatikių, 
juos „šelpiančių“. Tokiems veltėdžiams pa
ti geriausia išmalda — šluota per kulnus!

2. TRYS ŠAUNUOLIAI

Gyveno buvo trys šaunuoliai: Bronius 
Bernackas, Petras Bernackas ir Vytautas 
Bernackas. Gyveno vyrai, it inkstai tau
kuose: darbo nedirbo, ilgai miegojo, gar
džiai valgė. Mat, tėvelis Bronius Bernackas 
krūmuose naktimis degtinę sunkė, sūne
liai ją pardavinėjo, ilgą rublį į kišenę dėjo 
ir juokėsi į saują. Bet ištiko bėda — pa
tupdė tėvelį. Atitupėjo, kiek reikėjo, o kai 
išėjo, „Kirsnos“ kolūkio pirmininkas ir 
kalbina jį:

— Eikš pas mane dirbti!
— Kvailas aš, ar ką? Tegul arkliai dir

ba!
Vėl gyvena visi trys it inkstai taukuose. 

Iš ko gyvena — niekas nežino. Senis po na
mus sukinėjasi, vakarais kažkur dingsta, o 
sūnus Vytautas kasdien Lazdijuose vandra 
voja, linksmas toks, su pilvuku. Vieną kar
tą ėmė ir patikrino. Pasirodo, tai ne pilvu
kas. o šildpmoji pūslė, ir ne šilto vandens, 
o šildančio skystymėlio — krūminės pri
pilta!

Patupdė ir Vytautėlį. Atitupėjo, kiek rei 
kėjo. O kai išėjo, kolūkio pirmininkas vėl 
kalbina:

— Eikš pas mane dirbti!
— Tegul arkliai dirba!
O Petrui neberamu: tėvas tupėjo, brolis 

tupėjo, gal jau ir jo eilė atėjo? Nuėjo ir 
įsidarbino Lazdijų gyvulių bazės Šilėnų 
pagalbiniame ūkyje. Priėmė tenai Petrą 
išskėstomis rankomis. O jis taip pat neap
sikiaulino: tą patį vakarą užraugė dvi sta
tines brogos!

Eina vieną dieną ūkio vadovas per lau
kus, žiūri — rūksta dūmelis iš krūmų. Jis 
— j krūmus, o Bernackas — iš krūmų!

— Bravorą sudaužė, niekšas! — skun
džiasi Petras. — Ech, sunkus degtindario 
gyvenimas...

Yra ir daugiau Lazdijų rajone vargstan
čių, rūgščia vargšų duonele mintančių did
vyrių, ne tik Bernackai. Skursta šeštokuo
se lengvo gyvenimėlio mėgėja D. Minelgie- 
nė. Kankinasi ten pat B. Matulionienė. Ne 
linksmiau slenka diene’ės ir krūminės 
pardavinėtojai Bronei Šinkūnienei, ir varg 
šui Valatkevičiui, nešiojančiam ir parda
vinėjančiam iš po skverno naminukę bei 
mieles...

Ar nereikėtų visiems šitiems ir į juos 
panašiems „vargšams“ jų rūgščią duonelę 
šluotkočiu pasaldinti, t. y. taip uždrožti 
per pakinklius, kad visiems iš karto pasi
darytų rūgštu veltėdžiauti?

J. Raštikis
Partinės-valstybinės 

kontrolės rėmimo grupės narys
L. Juozėnas

„Šluotos“ koresp.
Lazdijų rajonas, šeštokai - Šventežeris 

„Šluota““, 1963 m. Nr. 13

„TĖVYNĖS BALSO“ AUKOS
Argentinos Lietuvių Balsas pranešė, kad
— Kazimieras Čekas su žmona Jadvyga 

Baublyte ir 17 metų amžiaus dukra Marta 
rugpiūčio 20 d. grįžo iš Lietuvos. Prieš ke
lis mėnesius grįžo jų sūnus. Čekai apsisto
jo pas savo gimines.

— Juozas Klimavičius su 7 m. amžiaus 
dukrele Sonia Dodero laivu atvyko iš Lie
tuvos, kur dar pasiliko jo žmona ir brolis. 
Visi sykiu negalėjo grįžti dėl lėšų stokos ir

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.

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

i

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 svarų ir siuntinys bus 
sudarytas pagal mūsų katalogą.

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.

formalumų.

TRŪKSTA LIETUVAIČIŲ
Argentinos Lietuvių Balsas išsispausdi

no tokį skelbimą:
Napoleonas Latvys, kupiškėnas, gimęs 

1888 metais, gyvenęs Anglijoje ir JAV, 
našlys, „jubilado“, sodininkas, gyvenantis 
savuose namuose: Itapiru 2846, Lanus, — 
jieško lietuvaitės apsivedimo tikslu.
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